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(Блиц, 06.04.2009)

Са ове тачке гледишта могло би се рећи да је процес доношења закона о
надлежностима   Војводине био благонаклон, а министри флексибилни, само је све, бар
за мој укус,   предуго трајало - каже председник покрајинске владе Бојан Пајтић за
„Блиц“ десетак   дана након што је први пут видео предлог закона који је поделио
мишљење јавности,   ставове политике, па и самих Војвођана.

- Мени је јасно да Влада има више приоритета него Извршно веће. Нема разлога да се
развлачи са усвајањем, урађено је 95 одсто посла, каже председник Извршног већа
Војводине. Овај предлог закона, још од јесенас када је Скупштина Војводине усвојила
Статут,   интригира јавност, а његово објављивање изазвало је праву буру. За једне он
озваничава   идеје сепаратизма, за друге издаје војвођанске идеје, а по мишљењу
покрајинског   премијера он представља још један корак даље у модернизацији државе и
корак ка бољем   животу Војвођана.   

Одмах пошто сте видели предлог   закона најавили сте примедбе и предлог измена. Да
ли су оне прослеђене републици?    

-   Фер је да нагласим да је велика већина наших предлога прихваћена од стране
комисије   Републичке владе, с обзиром на то да смо истицали незадовољство дужином
процеса.   Већина покрајинских секретаријата није ни имала примедбе, а неколицина
њих је систематизована   у десетак предлога за измену закона и прослеђена
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Републичкој влади, где су изразили   спремност да ове корекције и изврше. Најважнија
корекција тиче се оснивања статистичког   завода покрајине који нам је тренутно
неопходан како бисмо могли да спроводимо развојне   мере, како бисмо знали у ком
тренутку, у коју област је неопходно уложити да би   се санирале последице кризе.   

Када се може очекивати   усвајање закона о надлежностима и усаглашавање Статута?  

-   Не бих да лицитирам датумима и раније смо се позивали на изјаве председника
републике,   па баш и нисмо погодили термин. Мени је у овом тренутку важно да је
процес покренут   са мртве тачке. Ми смо предложили десетак измена, што је,
суштински, посао од сат   времена. Међутим, мени је јасно да Републичка влада има више
приоритета него Извршно   веће, тако да не очекујем да ће усвајања бити сутра или
прекосутра. Ипак, очекујем   да се то догоди брзо.

   Ваше страначке колеге најављују   усвајање до краја априла, а скептични коалициони
партнери тек за септембар. Која   је најава реалнија?  

-   Стварно не бих лицитирао, јер у неколико наврата сам најављивао датуме који нису  
испоштовани и то на основу обећања која су мени дата. Ми смо ушли у привремено
финансирање   надајући се да ће све бити завршено до краја марта, али није било.
Стварно нема   разлога да се са усвајањем развлачи, јер је урађено 95 одсто посла, тако
да би посао   морао да буде готов пре летње паузе како бисмо могли да се припремимо
за преузимање   читавог низа надлежности од почетка 2010. године.   

Какве   ће измене морати да претрпи Статут Војводине? Шта тачно значи синтагма
језичко-техничка   усаглашавања која се у последње време користи?  

-   Још једном напомињем да Статут неће бити враћан у Скупштину Војводине, да ће у
њему   бити спроведене само језичко-техничке измене. Још када смо унутар коалиције
говорили   о усаглашавању два документа, који морају да прате један други, договорили
смо се   да измене Статута долазе у обзир само ако произлазе из самог текста закона.
Овај   процес још није завршен, а за сада је евидентно да ће бити потребне измене у
прелазним   и завршним одредбама Статута. Јасно је и да ће бити потребно да се
међународни споразуми   преименују у међурегионалне, просто јер је то термин који се
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користи у самом закону.   Истовремено, тиме ћемо још једном потцртати да, насупрот
оптужбама десничарских   странки које реагују када год се направи корак у корист
Војвођана, корак ка осавремењивању   друштва, да немамо намеру да потписујемо
уговоре са сувереним државама, нити са   Русијом, нити са Америком, нити са Јапаном,
већ искључиво са регијама.

   С   обзиром на критике које сте и сами упућивали, јавност је стекла утисак да су били  
неопходни и унутарстраначки договори?  

-   Прича о разликама унутар Демократске странке исфорсирана је као тема и то не од  
стране странке, већ од оних којима смета велика подршка бирача нашој странци. Сада,  
када је нацрт готов, показало се да је постојала политичка воља, да су сви министри  
показали велику флексибилност и одрекли се надлежности у корист Војводине, једино  
је све предуго трајало. И пре но што смо кренули у овај посао, ми смо на нивоу странке  
имали усаглашавање на покрајинском нивоу, а потом са председником и правним
одбором,   тако да никаквих проблема није било. 

  Споран је,   по реакцијама јавности, и избачени члан у изворним приходима Војводине.  

-   Ми тражимо да се предлог промени у том члану, јер просто сматрамо да је добро да  
се нагласи како то Војводина и колике приходе убире. Ипак, тај члан није гаранција  
финансирања, јер је финансирање Војводине предвиђено Уставом и показало се да оно 
 омогућава развој покрајине.   

Из ове перспективе,   шта би представљало стопроцентни успех за вас?  

-   Човек може да доживи стопроцентни успех само ако све од њега зависи. Ипак, бићу  
задовољан ако Статут и закон буду усвојени у републичком парламенту до летње паузе, 
 а презадовољан ако то буде у наредних месец дана. Јер то ће нам дати довољно
времена   да се припремимо да од јануара преузмемо све нове обавезе.

  

Које су најзначајније измене које доноси закон о   надлежностима?  
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- Покрајина ће добити читав низ надлежности   и институција, ипак, могло би се
издвојити оснивање Развојне банке која би требало   да заживи у наредна два-три
месеца, а потом и стицање надлежности над туристичким   потенцијалом какав је
Национални парк Фрушка гора, а потом и могућност доношења   просторних планова.
Развојна банка ће донети већи развојни потенцијал, отварање   нових радних места,
могућност да се боримо против кризе тако што ћемо концентрисати   сва средства за
подршку пољопривреди.
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