Уместо рационализација Влада именује нове директоре по уредби из 1986.
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Влада Србије још није испунила дато обећање да ће смањити државну администрацију и
укинути вишак агенција и дирекција, а већ је почела да отвара нове канцеларије и
именује директоре. Према сазнањима „Блица“, запослено је четворо директора, односно
њихових заменика. Да ствар буде трагичнија, Влада која је најавила штедњу
првенствено у својим редовима поставила је директоре у телима за која није јасно ни
чему служе. Тако је на основу уредбе из давне 1986. године у Србији в.д. директора
добио Фонд федерације за кредитирање бржег развоја привредно недовољно
развијених република и аутономних покрајина.

Нови директори и њихови најближи сарадници именовани су 27. јула. Међутим, пре тога
на седници Владе одржаној 18. јуна усвојене су две одлуке на основу којих је основана
још једна канцеларија, и то Националног савета за децентрализацију, и допуњена је
уредба из времена бивше СФРЈ која се бави развојем република.

Према сазнањима „Блица“, Ненад Чанак, који је председник Националног савета за
децентрализацију, инсистирао је на томе да се формира и Канцеларија овог савета. А на
основу новоформиране Канцеларије запослено је још троје функционера. На место
заменика директора именована је Мариника Чобану, која је функционерка Лиге
социјалдемократа Војводине, а запослена су и два помоћника, Небојша Вребалов и
Наташа Драгојловић.

Са друге стране, у Фонду чији назив уопште не одговара реалности - Фонд федерације
за кредитирање бржег развоја привредно недовољно развијених република и
аутономних покрајина, именован је за вршиоца дужности директора Мирољуб
Покушевски. Иако није јасно којим се данас републикама овај фонд бави, његов пун
назив освануо је у „Службеном гласнику“ како би се озваничило да је добио и директора.
У саопштењу Владе, међутим, реч је ето само о Канцеларији за одрживи развој
недовољно развијених подручја. Осим функције директора Фонда, Покушевски је добио
и задужење више. Како пише у „Службеном гласнику“, обављаће и послове вршиоца
дужности директора - Фонда за финансирање повећања запослености у привредно
недовољно развијеним и изразито емиграционим подручјима.
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