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* Ви ши на уч ни са рад ник у ИПС, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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МАЂАРСКИРЕГИОННАСЕВЕРУ

Oво је наш тре ћи чла нак о по ло жа ју и ста ту су Вој во ди не, од но-
сно ње ној ауто но ми ји у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је. Усво је ни 

Ста тут АП Вој во ди не, ме ђу тим, из во ди ову по кра ји ну из ње не ма-
ти це, што је и став нај ве ћег бро ја срп ских устав но-прав них и дру-
гих ре ле вант них екс пе ра та. У „бит ку за Вој во ди ну“ укљу чи ла се и 
„По ли ти ка“, да ју ћи про стор на сво јим стра ни ца ма и апо ло ге та ма и 
про тив ни ци ма „вој во ђан ског иден ти те та“ и ње ног по др жа вље ња.

Та ко „По ли ти ка“ од 3. сеп тем бра 2008. пре но си де ло ве из пи-
сма ко је Иштва ну Па сто ру, пред сед ни ку Са ве за вој во ђан ских Ма-
ђа ра, пи шу ли дер Де мо крат ске за јед ни це вој во ђан ских Ма ђа ра 
Шан дор Пал и ли дер Де мо крат ског по кре та вој во ђан ских Ма ђа ра 
Ан драш Аго штон. Ова дво ји ца ма ђар ских пр ва ка тра же пре го во ре 
са срп ским вла сти ма о оства ри ва њу кон цеп та ауто но ми је вој во ђан-
ских Ма ђа ра, ко ји пред ви ђа по ве зи ва ње де вет оп шти на у ко ји ма су 
Ма ђа ри у ве ћи ни.

Па стор ука зу је на чи ње ни цу да је ста тут био у осно ви кам-
па ње ко а ли ци је „За европ ску Вој во ди ну“. Он ис ти че: „За нас је 
при о ри тет но пи та ње по ло жај на ци о нал них са ве та и сла жем се са 
го спо ди ном Аго што ном да се што пре мо ра усво ји ти за кон о на-
чи ну из бо ра, над ле жно сти ма и фи нан си ра њу Са ве та на ци о нал них 
ма њи на... Чи ње ни ца је да је оства ри ва ње ауто но ми је пр ва тач ка 
За јед нич ког кон цеп та ауто но ми је стра на ка вој во ђан ских Ма ђа ра. 
Дру га тач ка ти че се по себ не ре ги је на се ве ру Вој во ди не са ста вље-
не од оп шти на у ко ји ма Ма ђа ри чи не ве ћи ну, а на чи јем оства ре њу 
са да ин си сти ра ју ДПВМ и ДЗВМ“. Ба линт Па стор ка же да ће то 
пи та ње до ћи на днев ни ред ка да и За кон о ре ги о на ли за ци ји Ср би је 
чи је је усва ја ње је дан од усло ва за при кљу че ње ЕУ. Он об ја шња ва 
да је реч о пред ло гу за осни ва ње мул ти ет нич ке ре ги је на се ве ру 
Вој во ди не, од но сно удру жи ва њу де вет оп шти на у је дан од мно гих 
под ре ги о на у Ср би ји ко ји би би ли де фи ни са ни за ко ном. Пред сед-
ник Из вр шног ве ћа Вој во ди не Бо јан Пај тић твр ди, ме ђу тим, да му 
је „као при пад ни ку гра ђан ске оп ци је стра на и пот пу но не при хва-
тљи ва сва ка по ми сао о по де ла ма по ет нич ком прин ци пу“. Са дру ге 
стра не по зи ци ја твр ди да ће „ДС мо ра ти ма ђар ским стран ка ма да 
пла ти ра чун за по др шку“. Па стор на гла ша ва да ће ње го ва стран ка 
и да ље тра жи ти про ме ну гра ни ца управ них окру га у Вој во ди ни - у 
пи та њу су оп шти не Ада, Ка њи жа и Сен та ко је при па да ју се вер-
но-ба нат ском окру гу са сре ди штем у Ки кин ди, а, ка ко сма тра ју у 
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СВМ, ге о граф ски и пре ма сва кој људ ској ло ги ци ме сто им је Бач-
ка...“1)

Пред став ни ци опо зи ци о них стра на ка сма тра ју да пред лог Ста-
ту та ни је у скла ду са Уста вом. Ли дер Де мо крат ске стран ке Ср би је 
Во ји слав Ко шту ни ца ис ти че: „Уме сто да се ста тут ба ви ауто но-
ми јом она ко ка ко је то пред ви ђе но Уста вом Ср би је, пре ко ова квог 
пред ло га ста ту та за о би ла зним пу тем по ку ша ва ју да се ус по ста ве 
еле мен ти др жав но сти Вој во ди не“. 

Ми ло рад Мир чић, из Срп ске ра ди кал не стран ке, из ја вљу је 
да пред лог ста ту та во ди ка фе де ра ли за ци ји Ср би је, и ту ми сли на 
сим бо ле, за ста ву, грб, вој во ђан ску ака де ми ју на у ка и умет но сти, 
раз вој ну бан ку, јав ни ра дио ди фу зни сер вис Вој во ди не.

С дру ге стра не у Ли бе рал но де мо крат ској пар ти ји сма тра ју да 
овај до ку мент Вој во ди ни до но си су штин ску ауто но ми ју. Члан и ре-
пу блич ки по сла ник ове стран ке Ју ди та По по вић ис ти че: „Сма тра-
мо да је ово са мо је дан ма ли ко рак у не ким ма лим про ме на ма што 
се ауто но ми је ти че, си гур но не и зна ча јан“. 

Пред сед ник Скуп шти не Вој во ди не Шан дор Еге ре ши се за ла-
же да „Вој во ди на има за ко но дав ну, из вр шну и де ли мич но суд ску 
функ ци ју, сво ју имо ви ну и соп стве не при хо де...“ Пред сед ник по-
сла нич ког клу ба „За јед но за Вој во ди ну“ проф. др Дра го слав Пе-
тро вић упо зо ра ва, да је упра во но ви Устав Ср би је у три сво ја чла на 
екс пли цит но утвр дио и мо гућ но сти и оба ве зе ко је ад ми ни стра ци-
ја АП Вој во ди не мо ра да ре а ли зу је. Јед на се од но си на пре не се не 
над ле жно сти у окви ру ко јих се оче ку је ње на од го вор ност и опе ра-
тив ност, дру га на ак те и на чин уре ђи ва ња од го вор но сти у ве зи са 
ре гу ли са њем ра да ор га на АПВ и тре ћа, да се кроз про пор ци о нал-
ну за сту пље ност у скуп штин ским струк ту ра ма, од но сно ор га ни-
ма вла сти и при пад но сти на ци о нал ним за јед ни ца ма мак си мал но 
афир ми шу...

И у Со ци ја ли стич кој пар ти ји Ср би је твр де да ни је реч ни о ка-
квом се па ра ти стич ком до ку мен ту. Ду шан Ба ја то вић то обра зла же 
ти ме што по кра ји на не ће има ти сво ју по ли ци ју, вој ску, ди пло мат-
ска пред став ни штва, цен трал ну бан ку и мо не ту, већ са мо она ко ја 
пред ви ђа Устав Ср би је.

Све то зар Чи плић, ми ни стар за људ ска и ма њин ска пра ва, не 
ула зе ћи у кон крет на ре ше ња пред ло га Ста ту та, ис ти че став да је 
1) “Захтев за мађарску регију у Војводини?”, Политика, 3. септембар 2008, стр. 6.
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пред лог Ста ту та у са гла сју са Уста вом са обра зло же њем, да: „По 
Уста ву Ср би је по кра ји не има ју пра во на са мо ор га ни зо ва ње, има ју 
соп стве не из во ре при хо да, имо ви ну, а све не до у ми це от кла ња Члан 
12 Уста ва ко ји гра ђа ни ма да је пра во на по кра јин ску ауто но ми ју као 
сред ство огра ни ча ва ња вла сти“.2)

Про фе сор устав ног пра ва Рат ко Мар ко вић ка же да је „де кла-
ри са њем Вој во ди не као европ ске ре ги је ин те гри са не у европ ски 
си стем ре ги о на, пред лог на цр та ста ту та иза шао из тог (устав ног М. 
С.) кон цеп та по што Устав та кву ка те го ри ју не по зна је“. Та ко ђе, он 
је ука зао да је и члан 26 пред ло га на цр та у су прот но сти са Уста вом, 
јер нај ви ши прав ни акт про пи су је да је у слу жбе ној упо тре би на те-
ри то ри ји Ср би је срп ски је зик и ћи ри лич но пи смо...3)

У По ли ти ци од 25. сеп тем бра 2008. Сло бо дан Ан то нић, из ме-
ђу оста лог, пи ше: „Устав Ср би је (чл. 181) до зво ља ва не по сред ну 
са рад њу по кра ји на и оп шти на са по кра ји на ма и оп шти на ма у дру-
гим зе мља ма. Али, он не по ми ње ди пло мат ска пред став ни штва. 
По го то во не по ми ње пред став ни штво у Бри се лу, о ко ме из ри чи то 
го во ри вој во ђан ски ста тут (чл. 18). „Пред став ни штво“ Вој во ди не 
у Бри се лу је, да се не ла же мо, ам ба са да Вој во ди не у ЕУ. Чак ни 
зе мље ко је су фе де ра ли зо ва не не ма ју за ступ ни штва сво јих фе де-
рал них је ди ни ца у ЕУ... Устав, ре ци мо, од ре ђу је да су у Ср би ји у 
слу жбе ној упо тре би „срп ски је зик и ћи ри лич но пи смо“ (чл. 10). 
Ста тут Вој во ди не, ме ђу тим, про пи су је да ће се „при ме на ла ти нич-
ног пи сма срп ског је зи ка уре ди ти по кра јин ском скуп штин ском од-
лу ком“ (чл. 24)...4)

Да ље пи ше: „Ста тут Вој во ди не та ко и на сим бо лич ком и на 
ин сти ту ци о нал ном пла ну ства ра сво је вр сни „кор пус се па ра тум“ 
на тлу Ср би је. На сај то ви ма и фо ру ми ма вој во ђан ских „ауто но-
ма шких“ ор га ни за ци ја мо гу се ви де ти и чи та ти са свим озбиљ не 
тврд ње о по сто ја њу „вој во ђан ског је зи ка“ и „вој во ђан ске на ци је“ и 
„вој во ђан ског иден ти те та“.5)

2) “Једнима недовољно, другима превише аутономије”, Политика, 20. септембар 2008, 
стр. 7.

3) Ратко Марковић, Статут излази из уставног концепта, исто
4) Слободан Антонић, “Амбасадор Војводине у ЕУ”, Политика, 25. септембар 2008, стр. 

11. 
5) Исто
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СТАТУТИЗЛАЗИИЗУСТАВНОГКОНЦЕПТА

У „По ли ти ци“ од 4. ок то бра 2008. под на сло вом : „На па ди и 
од бра на ста ту та Вој во ди не“, на ла зе се ре ше ња из на цр та ко ја су 
иза зва ла нај ви ше при мед би. 

1,Степенаутономије

Кри ти ке:
Број ним ре ше њи ма пред ста вља увод у ства ра ње др жа ве у др-

жа ви. (ДСС, НС, СРС)
На црт ста ту та се огре шио о две кључ не од ред бе Уста ва Ср-

би је: да је ауто ном на по кра ји на са став ни део др жав не те ри то ри је 
Ср би је и да је прав ни по ре дак РС је дин ствен. На црт ста ту та оса-
мо ста љу је се вер ну по кра ји ну од Ср би је у сво јим од ред ба ма о те-
ри то ри ји, слу жбе ном је зи ку и пи сму, глав ном гра ду и ме ђу на род но 
прав ном су бјек ти ви те ту Вој во ди не. (проф. Рат ко Мар ко вић)

Јо ван Ком шић, про фе сор но во сад ског уни вер зи те та сма тра да 
се ра ди о не кој вр сти укра сне ауто но ми је Вој во ди не у ме ри у ко јој 
то до зво ља ва Устав, а Ју ди та По по вић ис ти че : „Су шти на је у то ме 
да се Вој во ди ни вра ти за ко но дав на, из вр шна и суд ска власт“

2.Европскарегија,интегрисанауевропскисистемрегиона
(чл.1)

Кри ти ке:
Та ква де фи ни ци ја не по сто ји у Уста ву Ср би је. Све док Ср би ја 

не бу де ин те гри са на у ЕУ, ни је дан њен део не мо же би ти ин те гри-
сан .(ли дер ДСС-а Во ји слав Ко шту ни ца)

„Устав та кву ка те го ри ју не по зна је. То не мо же би ти јед но-
стра на од лу ка про пи са на ста ту том, већ од лу ку о то ме мо же до не ти 
ис кљу чи во др жа ва Ср би ја. Та кав кон цепт ни је у скла ду ни са кон-
цеп том Европ ске уни је, јер је у слу ча ју ЕУ реч о за јед ни ци европ-
ских др жа ва, а не, ка ко пи ше у на цр ту, европ ских ре ги о на“. (Рат ко 
Мар ко вић)

Об ја шње ње: Дра го слав Пе тро вић (ДС) ис ти че да у овом тре-
нут ку Вој во ди на има са рад њу са пет дру гих ре ги ја у Евро пи, фор-
ма ли зо ва ну са рад њу и то ни ко не оспо ра ва..“Ско ро све др жа ве у 
Евро пи, осим два из у зет ка, су кон сти ту и са не или као фе де рал не 
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или са из ра же ном ре ги о нал ном ор га ни за ци јом“. Пе тро вић сма тра 
да ова ква ори јен та ци ја до при но си ста бил но сти др жа ве Ср би је.

3.Оснивањепредставништаваимеђународниуговори
(члан16)

Кри ти ке:
„Вој во ди на не мо же да осни ва пред став ни штва у ино стран-

ству, ни ти да пот пи су је ме ђу др жав не уго во ре, јер би за то мо ра ла 
да има ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет, ко ји има са мо Ре пу бли-
ка Ср би ја“. (Во ји слав Ко шту ни ца)

„Осни ва ње пред став ни шта ва Вој во ди не у ино стран ству је пр-
ви ко рак ка фор ми ра њу но ве др жа ве на те ри то ри ји Ср би је“. (СРС)

Об ја шње ње:
„Но ви ста тут омо гу ћа ва рав но мер ни ји и сна жни ји раз вој ре ги-

ја у Вој во ди ни, али и не ке ме ха ни зме ко ји ће зна чи ти да мо же мо 
бр же и ефи ка сни је да кон ку ри ше мо у фон до ви ма ЕУ и то је су шти-
на од ре да ба ко је се од но се на ме ђу на род ну и ре ги о нал ну са рад њу. 
Вој во ди ни са да ни је по треб но пред ста вља ње у се ди шту европ ских 
ин сти ту ци ја, али ће сва ка ко би ти кад Ср би је бу де чла ни ца ЕУ“. 
(пред сед ник По кра јин ског из вр шног ве ћа Бо јан Пај тић)

4.Дефинисањетериторијеиреферендумоњенојпромени
(члан3)

Кри ти ке:
Те ри то ри ја ауто ном не по кра ји не утвр ђу је се ис кљу чи во За ко-

ном о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји.(ДСС, Рат ко Мар ко вић)
„Да ва ње мо гућ но сти да се са мо на том де лу те ри то ри је Ср би је 

гра ђа ни ре фе рен ду мом из ја сне о по је ди ним пи та њи ма ко ја би мо-
гла да бу ду и се па ра ти стич ког ка рак те ра ја сно по ка зу је да се сле ди 
већ опро ба ни план раз би ја ња Ју го сла ви је“. (СРС)

Об ја шње ње:
„То пи ше у Уста ву, члан 182. став 4. Устав на нор ма је ја ча од 

сва ког за ко на. За кон о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји утвр ђу је ко је 
су оп шти не део по кра ји не, ко је су ка та стар ске гра ни це део ко је оп-
шти не, а ов де го во ри мо о ме ња њу те ри то ри је“. (ми ни стар за људ-
ска и ма њин ска пра ва Све то зар Чи плић)
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5.Покрајинскескупштинскеодлукесазначајемзакона
(члан19)

Кри ти ке:
„То је за ди ра ње у за ко но дав ну над ле жност, ко ју има ис кљу чи-

во Ср би ја“. (Во ји слав Ко шту ни ца)
„Од ред ба ко ја да је пра во Скуп шти ни АП Вој во ди не да по кра-

јин ском скуп штин ском од лу ком суп сти ту и ше за кон је не у став на, 
јер вр ши лац ста ту тар не вла сти не ма прав ни ка па ци тет да то про-
пи ше“. (Рат ко Мар ко вић)

Об ја шње ње:
Дра го слав Пе тро вић (ДС) ис ти че да „од лу ке ко је до но си Скуп-

шти на АП Вој во ди не мо ра ју би ти оба ве зу ју ће, у окви ру Уста ва и 
са мо на те ри то ри ји Вој во ди не у оним обла сти ма ко је су на нас пре-
не се не“.

6.ПредлагањемрежесудовауВојводиниикандидатазапра
восуднеоргане(члан34)

Кри ти ке:
„Пред ло же на ре ше ња су у ди рект ној су прот но сти са Уста вом 

Ср би је, ко ји код уре ђе ња ове гра не др жав не вла сти не пред ви ђа 
ни ка кву над ле жност АП Вој во ди не, а ова кав на црт ста ту та пред-
ста вља по ку шај да се ин ди рект но , на не у ста ван на чин оду зму 
ин ге рен ци је Скуп шти не Ср би је“. (бив ши ми ни стар прав де Зо ран 
Стој ко вић)

„Скуп шти на Вој во ди не не мо же да пред ла же кан ди да те са сво-
је те ри то ри је за су ди је Ви со ког са ве та пра во су ђа и Устав ног су да, 
по што је то већ ре гу ли са но ре пу блич ким за ко ном“. (Гру па гра ђа на 
„Ма ја Гој ко вић“) 

Об ја шње ње:
ЛСВ сма тра да се овим не на ру ша ва је дин ство суд ске вла сти и 

да је све по Уста ву Ср би је.

7.Применалатиничногписмасрпскогјезика(члан26)

Кри ти ке:
„У су прот но сти је са Уста вом, јер нај ви ши прав ни акт про пи-

су је да је у слу жбе ној упо тре би на те ри то ри ји Ср би је срп ски је зик 
и ћи ри лич но пи смо“. (Рат ко Мар ко вић)
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Об ја шње ње:
Све то зар Чи плић ка же да по сто је два за ко на ко ју уре ђу ју 

слу жбе ну упо тре бу је зи ка и пи сма, а у са мом Уста ву је пред-
ви ђе но да се та ма те ри ја мо же уре ди ти у дру га чи јим за ко-
ном. „Ста тут се по зи ва на за кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка 
и пи сма. Тај за кон је до нет пре но вог Уста ва, али док не бу де 
до нет нов, тај је на сна зи“. 

8.ВладаАПВојводине(чл.47)

Кри ти ке:
„Прав но је мо гу ће, али је нео бич но да се пр ви пут нај ви ши из-

вр шни ор ган по кра ји не на зи ва вла да“. (Во ји слав Ко шту ни ца)
„Уво ђе ње тог тер ми на је пр ви ко рак ка фор ми ра њу но ве 

др жа ве на те ри то ри ји Ср би је“. (СРС)
Об ја шње ње:
„Име не озна ча ва др жав ност, реч је о не зна њу“. ( Све то зар Чи-

плић)
„Реч је о мо дер ном ре ше њу, јер по кра ји на има пра во да са мо-

ор га ни зу је сво је ин сти ту ци је у окви ру оно га што је ње на над ле-
жност и да их на зо ве ка ко же ли“. (Бо јан Пај тић)

9.Људскаимањинскаправа(вишечланова)

Кри ти ке:
„Нај ве ћи не до ста так по ну ђе ног тек ста што не са др жи га ран-

то ва на по сла нич ка ме ста за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на у 
по кра јин ском пар ла мен ту. Ту мо гућ ност да је и Устав Ср би је чла-
но ви ма 100. и 180. С дру ге стра не, пред ла га чи су пред ви де ли фор-
ми ра ње са ве та на ци о нал них за јед ни ца уну тар Скуп шти не Вој-
во ди не, иако на ци о нал ни са ве ти ма њи на при па да ју ис кљу чи во 
ре пу блич ком си сте му“. (Ан драш Аго штон, ли дер ДСВМ-а)

„Осни ва ње са ве та на ци о нал них за јед ни ца зах те ва од по сла ни-
ка да се на ци о нал но из ја шња ва ју, што је про тив у став но“. (Гру па 
гра ђа на „Ма ја Гој ко вић“)

„На чин на ко ји је пред ви ђе но оства ри ва ње људ ских и ма њин-
ских пра ва (Вој во ди на се по ста вља као по кра ји на на ци о нал них 
за јед ни ца) у Вој во ди ну по сред но уво ди кон сти ту тив ност на ци је, 
а са мим тим и еле мен те др жав но сти са ме по кра ји не“. (Во ји слав 
Ко шту ни ца)
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Об ја шње ње:
„Ва жна став ка На цр та ста ту та је бри са ње пој ма на ци о нал них 

ма њи на, јер су у пред ло гу тог ак та све на ци о нал не за јед ни це на 
те ри то ри ји по кра ји не рав но прав не. Не сме мо да до пу сти мо да се 
оста так при вред ног ша ре ни ла, мул ти ет нич ке и мул ти кул ту рал не 
за јед ни це раз би ја ју и да се ста нов ни штво де ли на пр во ра зред не и 
дру го ра зред не гра ђа не“. (пред сед ник Скуп шти не Вој во ди не Шан-
дор Еге ре ши, СВМ)

„Фор ми ра њем са ве та на ци о нал них за јед ни ца, скуп штин ског 
те ла чи је ми шље ње ће би ти нео п ход но за усва ја ње од лу ка из обла-
сти обра зо ва ња, кул ту ре, упо тре бе и за шти те је зи ка и пи сма, на ша 
тра ди ци о нал но то ле рант на, мул ти на ци о нал на, мно го је зич ка, вер-
ски ме шо ви та сре ди на, би ће по твр ђе ни ви со ки стан дар ди на шег 
за јед нич ког жи вље ња“. (Бо јан Пај тић)

10.Приходи,имовина,развојнабанка(неколикочланова)

Кри ти ке:
„Од ред бе о при хо ди ма Вој во ди не, о имо ви ни и раз вој ној бан-

ци ни су у скла ду са Уста вом Ср би је. Осни ва ње раз вој не бан ке Вој-
во ди не је про тив у став но, јер је бан кар ски си стем у над ле жно сти 
Ре пу бли ке“. (Во ји слав Ко шту ни ца).

11.Децентрализација(неколикочланова)

Кри ти ке:
„По треб на је су штин ска де цен тра ли за ци ја др жав не упра ве, 

али не кроз про ши ри ва ње над ле жно сти по кра ји не и ду пли ра ње др-
жав ног апа ра та, већ ши ре њем над ле жно сти ло кал них са мо у пра ва“. 
(Гру па гра ђа на „Ма ја Гој ко вић“)

„Де цен тра ли за ци ја др жа ве не би сме ла да се за вр ши са мо на 
из ме шта њу цен тра од лу чи ва ња из Бе о гра да у Но ви Сад, не го да 
се и да ље ши ри и при бли жа ва гра ђа ни ма ко ји жи ве у Вој во ди ни“. 
(Ју ди та По по вић)

„Обра зло же ње пред ла га ча На цр та ста ту та да уво ђе ње управ-
них окру га ујед но зна чи и де цен тра ли за ци ју Вој во ди не на про сто 
не сто ји, јер управ ни окру зи зна че де кон цен тра ци ју али не и де-
цен тра ли за ци ју вла сти. Пре ма то ме, од мах иза то га мо же да сто ји 
сум ња да је то на год ба пред ла га ча да се за о кру же оп шти не ко је су 
на се ве ру Бач ке“. (Алек сан дар По пов).
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12.Сталнамешовитаделегација(члан28)

Кри ти ке:
„Пред ло же на стал на ме шо ви та де ле га ци ја, као по сред ник из-

ме ђу ре пу блич ких и по кра јин ских ор га на, из јед на ча ва Вој во ди ну 
са Ср би јом, као да су у пи та њу две др жа ве“. (ГГ „Ма ја Гој ко вић“)

„Та ква ко ор ди на ци о на те ла Устав Ср би је не по зна је и она су 
пре ва зи ђе на, а мо гу би ти ус по ста вље на са мо нај ви шим прав ним 
ак том“. (Рат ко Мар ко вић)

Об ја шње ње: 
То је био са мо пред лог. (Дра го слав Пе тро вић, ДС)
Ста тут је усво јен у Скуп шти ни АП Вој во ди не, о че му оба ве-

шта ва „По ли ти ка“ 15. ок то бра 2008. го ди не. За усва ја ње Ста ту та 
гла са ло је 89 по сла ни ка, 21 је био про тив, а ни ко се ни је уз др жао. 
Ста тут су усво ји ли по сла ни ци ДС, СВМ, ЛСВ, ЛДП, СПО, СПС-
ПУПС и гру пе гра ђа на. Про тив су би ли ДСС, СРС, НС и НП. 

На кон усва ја ња Ста ту та, Пај тић је, из ме ђу оста лог, ре као да 
„ни је про блем Ср би је у то ме што има јед ну Вој во ди ну не го је про-
блем што их не ма ви ше“, те да гра ђа ни Вој во ди не овај ста тут до-
жи вља ва ју „као ју тро по сле те шке но ћи“, за вр ша ва ју ћи сво је обра-
ћа ње ре чи ма: “До бро ју тро, Вој во ди но!“6)

Пред сед ник Из вр шног ве ћа Вој во ди не у ин тер вјуу на пи та ње 
да ли ра ди на фор ми ра њу „ма ђар ске ре ги је“ на се ве ру Вој во ди не, 
од ри че по ме ну те те зе, уз обра зло же ње да „је Вој во ди на ре ги ја у 
ко јој по сто ји шест слу жбе них је зи ка, у ко јој жи ви мно го на ро да и 
ка да би сва ко од њих фор ми рао сво ју ет нич ку ре ги ју то би би ла ка-
та стро фа“. Та ко ђе, ис ти че Пај тић да је у 40 од укуп но 45 оп шти на 
ко ли ко има у Вој во ди ни ус по ста вље на про е вроп ска власт. „Има-
мо про е вроп ску вер ти ка лу, од ре пу блич ког пре ко по кра јин ског до 
ло кал ног ни воа. То ће омо гу ћи ти ви ше ин ве сти ци ја, ве ћи раз вој, 
до бру ко ор ди на ци ју у оства ри ва њу ци ље ва ко ји су по треб ни да би 
ово дру штво кре ну ло на пред“. 7)

У По ли ти ци од 25. ок то бра 2008, стр. 7, об ја вље но је отво ре-
но пи смо пред сед ни ку Ре пу бли ке Ср би је, вла ди Ре пу бли ке Ср би је, 
по сла ни ци ма ре пу блич ког пар ла мен та и по сла ни ци ма Скуп шти не 
АП Вој во ди не, са пот пи сом ве ли ког бро ја углед них струч ња ка и 
6) “Усвојен Статут АП Војводине”, Политика, 15. октобар 2008, стр. 6.
7) Бојан Пајтић, Неће успети да нас посвађају, Политика, 19. октобар 2008, стр. 6.
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јав них лич но сти, да се ува же по ме ну те при мед бе. У Писму се ис-
ти че да „отаџ бин ски ин те рес мо ра без у слов но би ти из над по ли-
тич ког и стра нач ког. 8) 

Пред сед ник Скуп шти не АП Вој во ди не Шан дор Еге ре ши бра-
ни ре ше ња из усво је ног ста ту та за ко ји ка же: „Ни јед ном ре че ни-
цом овај ста тут се не су ко бља ва са Уста вом Ср би је. Они ко ји ко-
мен та ри шу да је то се це си ја и се па ра ти зам ни су све сни шта го во ре. 
У Евро пи по сто је три мо де ла ауто но ми је: фе де рал ни кон цепт, као 
у Не мач кој, где по кра ји не има ју озбиљ не функ ци је и ути цај, дру ги 
је пред фе де рал ни као у ита ли јан ским по кра ји на ма, и тре ћи аси ме-
трич ни као у Шпа ни ји. Мо ра мо би ти све сни да су мо дер не ре ги-
је европ ска тен ден ци ја“. Еге ре ши очи глед но не раз у ме по ли тич ки 
си стем по ме ну тих зе ма ља, јер из јед на чу је ауто ном ну Вој во ди ну са 
фе де рал ним је ди ни ца ма у Не мач кој - ко ја је за раз ли ку од Ср би-
је фе де ра ци ја. Та ко ђе не тач но го во ри о не ка квом пред фе де рал ном 
кон цеп ту у Ита ли ји и аси ме трич ном у Шпа ни ји; не ка же ко је су 
од ли ке тих кон це па та.9)

ЧАНКОВАМАПАСАМОСТАЛНЕВОЈВОДИНЕ

У Скуп шти ни Ср би је Не над Ча нак, ли дер ЛСВ, при ка зао је 
ма пу са мо стал не Вој во ди не, ко ја укљу чу је Ма чву и Ша бац, за ко-
ју се он већ ду же вре ме за ла же. Шта ви ше, Ча нак то исто пре по-
ру чу је и дру гим ре ги о ни ма у Ср би ји. Да би убла жио оно што је 
ви ше не го очи глед но Ча нак ис ти че: „Што тра жи мо за Вој во ди ну, 
ну ди мо и Шу ма ди ји, ни шкој обла сти, Сан џа ку и Бе о гра ду. По сто ји 
пет еле ме на та те ауто но ми је-за ко но дав на, из вр шна и суд ска власт, 
пра во на имо ви ну и из вор ни при хо ди... Вој во ди на ни је про блем, 
не го ре ше ње. О њој смо 1999. го ди не го во ри ли као о ре пу бли ци 
у фе де рал ној Ср би ји, а да нас го во ри мо о ауто ном ној по кра ји ни у 
европ ској Ср би ји“.10)

По ја ву Чан ко ве ма пе „Вој во ди на ре пу бли ке“ опо зи ци о не 
стран ке су ока рак те ри са ле као проб ни ба лон ДС, ко ји же ли да 
„при пре ми јав ност“ за усва ја ње Ста ту та Вој во ди не. Ко а ли ци ја не-
вла ди них ор га ни за ци ја „Гра ђан ска Вој во ди на“ је по зва ла по сла ни-
ке Скуп шти не Ср би је да „без од ла га ња“ по твр де Ста тут Вој во ди-
8) Види шире: Момчило Суботић, “Аутономија Војводине - историјски и савремени 

контекст II”, Политичкаревија, 03/2009, ИПС, Београд, 2009, стр. 113-134.
9) Види: “Статут Војводине пречи од буџета Србије”, Политика, 21. новембар 2008, стр. 

6.
10) Ненад Чанак, “ЛСВ тражи нови устав Србије”, Политика, 15. децембар 2008, стр. 6.
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не, али и Европ ску уни ју да си ту а ци ју пра ти „с по себ ном па жњом, 
има ју ћи у ви ду да је агре сив ни цен тра ли зам био оки дач рас па да 
бив ше Ју го сла ви је и кр ва вих ра то ва... Ја сно је да је Ста тут по чет-
ни акт де цен тра ли за ци је др жа ве, ма да не до во љан са ста но ви шта 
ин те ре са гра ђа на Вој во ди не“. До да је се да је по ло жај Вој во ди не 
„тест да ли је Ср би ја до вољ но моћ на да се су прот ста ви цен тра ли-
стич ко-на ци о на ли стич кој ели ти, у ко јој се из два ја ју Срп ска ака-
де ми ја на у ка и умет но сти, Срп ска пра во слав на цр ква, тај ку ни и 
по ли тич ке пар ти је Ми ло ше ви ће вог ре жи ма“. У са оп ште њу је оце-
ње но да је од ред ба ма Уста ва Ср би је „на ста вљен трет ман Вој во-
ђа на као ма ло ум них бо га тих ро ђа ка ко ји не зна ју да се ста ра ју за 
соп стве не ре сур се и но вац“.11)

РЕГИОНАЛИЗАЦИЈАСРБИЈЕИПРАВНОТЕХНИЧКА
КОРЕКЦИЈАСТАТУТААПВ

 
Би ва ло је све очи глед ни је, да је Сту тут, усво јен у Скуп шти-

ни АП Вој во ди не, про тив у ста ван и нео др жив. На го ве шта ва не су и 
не ке ње го ве ко рек ци је, али је исто вре ме но ДС-ов ре жим лан си рао 
при чу о ре ги о на ли за ци ји Ср би је; ства ра њу ста ти стич ких ре ги о на, 
што на вод но не ма ни ка кве ве зе са Ста ту том Вој во ди не. Би ло је, 
ме ђу тим , пот пу но ја сно, да је све то чи ње но у ци љу да се за о би ла-
зно, ипак, до ђе до усва ја ња ста ту та Вој во ди не. Сва је при ли ка, да је 
и усва ја ње та квог ста ту та Вој во ди не по ста вље но као услов Ср би ји 
за ула зак у ЕУ. 
11) “Грађанској Војводини Статут недовољан, Политика, 9. фебруар 2009, стр. 7.
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„По ли ти ка“ од 5. Ју на 2009, под на сло вом „Се дам ре ги о на за 
рав но мер ни ји раз вој“ пи ше: „Ср би ја ће би ти по де ље на на Вој во ди-
ну, Бе о град, за пад ну, ис точ ну, цен трал ну , ју жну и област Ко со ва 
и Ме то хи је. Тре нут ни од нос у раз ви је но сти ме ђу по је ди ним де ло-
ви ма зе мље је чак је дан пре ма 15. Пре ма Пред ло гу за ко на, ко ји је 
утвр ди ла вла да Ср би је, ре ги о ни и оп шти не би ће раз вр ста ни пре ма 
сте пе ну раз ви је но сти. Ре ги о ни и обла сти ус по ста вља ју се у скла ду 
са стан дар ди ма ЕУ и пред ста вља ју ста ти стич ке, а не ад ми ни стра-
тив не ре ги о не и обла сти та ко да не до би ја ју прав ни су бјек ти ви-
тет“12).

С об зи ром да је рок за усва ја ње вој во ђан ског ста ту та ис те као 
31. де цем бра 2008. го ди не, опо зи ци ја, а на ро чи то ра ди ка ли зах те-
ва ју да се при сту пи пи са њу но вог ста ту та, а ДС (Дра го слав Пе тро-
вић) ис ти че да ће би ти до вољ на прав но тех нич ка ре дак ци ја Ста ту-
та.

За прав но-тех нич ку ре дак ци ју Ста ту та би ли су „за ду же ни“ со-
ци ја ли сти. Иви ца Да чић је сла во до бит но из ја вио да је „ усва ја њем 
шест аманд ма на СПС-а ста вље на тач ка на при чу о Вој во ди ни као 
др жа ви у др жа ви“. Тим аманд ма ни ма, ка ко је јав но сти об ја снио 
Да чић, из ба че на је од ред ба о Но вом Са ду као „глав ном гра ду Вој-
во ди не“ (он је сад по стао са мо „глав ни ад ми ни стра тив ни цен тар 
АПВ“), по кра ји на је оста ла без овла шће ња да до но си „за ко не (то 
су са да са мо „скуп штин ска ак та“). АПВ не ће мо ћи да скла па ни ка-
кве „ме ђу др жав не уго во ре“ (већ са мо „ме ђу ре ги о нал не“), из ба че не 
су од ред бе о „је дин стве ном про сто ру Сред ње Евро пе“ ( а упи са но 
је да је Вој во ди на нео ту ђи ви део Ср би је), из ба че но је по зи ва ње на 
„исто риј ско пра во гра ђан ки и гра ђа на Вој во ди не“ (и ста вље но да 
се ауто но ми ја из во ди из срп ског Уста ва), а до да то је и да ће АПВ 
осни ва ти пред став ни штва у ре ги о ни ма и у Бри се лу са мо уз са гла-
сност Вла де“.13) Со ци о лог Сло бо дан Ан то нић сма тра да су по сле 
свих по прав ки оста ле са мо две сим бо лич ки ва жне и за то не при-
хва тљи ве од ред бе-пре и ме но ва ње Из вр шног ве ћа АПВ у „вла ду“ и 
од ред ба о осни ва њу не ка кве Вој во ђан ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти. 
12) По ка за ло се, ме ђу тим, да је ДС-ова власт сво јим ма њин ским парт не ри ма, не са мо Ма-

ђа ри ма, већ и му сли ма ни ма (Бо шња ци ма од 1993) у Ра шкој обла сти обе ћа ла „ет нич ки“ 
ре ги он од оп шти на у ко ји ма има ју ап со лут ну ве ћи ну ста нов ни штва, као што су Но ви 
Па зар, Ту тин и Сје ни ца, али и При је по ље, При бој и Но ву Ва рош у ко ји ма не ма ју ве ћи-
ну.

13) Ви ди: Сло бо дан Ан то нић, “Бит ка за Вој во ди ну”, Печат, бр 89, Бе о град, 13. но вем бар 
2009, стр. 12.
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Ан то нић да ље под се ћа и по ја шња ва: „Пред лог о пре и ме но ва-
њу ИВ у „вла ду“ Пај тић је сво је вре ме но обра зла гао „при ла го ђа-
ва њем европ ским стан дар ди ма“. На вод но „европ ске ре ги је“ та ко 
зо ву сво је упра ве. Ме ђу тим то ни је тач но. У Не мач кој, др жа ве ко је 
чи не фе де ра ци ју за и ста на че лу има ју „вла ду“ (Sta at sre gi e rung и 
Lan de sre gi e rung). Али, Не мач ка је фе де ра ци ја и ње ним опо на ша-
њем Ср би ја се са мо мо же фе де ра ли зо ва ти, не и ре ги о на ли зо ва ти. 
У Ита ли ји, ме ђу тим, ко ја ни је фе де ра ци ја, чак и по кра ји не са по-
себ ним по ло жа јем - ка ква је Ал то-Ади ђе - не ма ју на че лу „вла ду“ 
(go ver no, Con si glio dei mi ni stri), већ „по кра јин ску упра ву“ (Gi un ta 
re gi o na le). Та раз ли ка ни је слу чај на“.14)

Ка да је у пи та њу осни ва ње ВА НУ то се мо же са мо до жи ве ти 
као увод у ства ра ње но ве др жа ве и на ци је - ис ти че Ан то нић и на-
ста вља: „Ка ко ожи вља ва ње ВА НУ не ма на уч ну или функ ци о нал-
ну оправ да ност, то он да оно и не мо же би ти дру га чи је схва ће но 
не го као по ли тич ко пи та ње. Ово су про тив у став не ка те го ри је. По 
Уста ву Ср би је (члан 183) АП Вој во ди на не мо же осни ва ти на уч не 
уста но ве“15). Аутор за сту па став да по је ди не од ред бе тре ба оба ра ти 
на Устав ном су ду и за кљу чу је, да је у ин те ре су ове зе мље и овог 
на ро да да ауто но ма шка би ро кра ти ја до би је што ма ње овла шће ња и 
што ма ње нов ца. То се мо же по сти ћи кре са њем За ко на о пре но су 
над ле жно сти у бор би за очу ва ње др жав ног је дин ства и ус по ста-
вља ње функ ци о нал ног си сте ма др жав не упра ве.16)

ДРЖАВАУДРЖАВИ

Ко ста Ча во шкисма тра да ко нач ни пред лог о утвр ђи ва њу над-
ле жно сти АП Вој во ди не, ко ји је Вла да Ср би је усво ји ла 5. но вем бра 
2009, по ка зу је да је крат ко роч ни циљ вла да ју ће струк ту ре вра ћа-
ње Вој во ди ни кон фе де рал ног ста ту са „ко ји је има ла по бри он ском 
Уста ву из 1974. го ди не, а ду го роч ни ње но пот пу но от це пље ње од 
Ср би је“. За ко ном о утвр ђи ва њу над ле жно сти АП Вој во ди не, на 
По кра ји ну се пре но си ви ше од 150 ре пу блич ких над ле жно сти.

Из оно га што пи ше и за сту па ака де мик Ча во шки, мо же се за-
кљу чи ти да су и по ну ђе не ко рек ци је Ста ту та са мо ко зме тич ке и да 
се ње не др жа во ли ке пре тен зи је њи ма не от кла ња ју. Та ко Ча во шки 
до бро уоча ва, да се По кра ји ни по ве ра ва ју и над ле жно сти ко је су 

14) Ан то нић, исто
15) Исто, стр. 13.
16) Исто
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тра ди ци о нал но еле мент др жав не су ве ре но сти. „То су за кљу чи ва-
ње ме ђу на род них уго во ра под ви дом ме ђу ре ги о нал них спо ра зу ма 
и пред ста вља ње у ино стран ству, на вод но, „у ре ги о ни ма Евро пе, 
од но сно у Бри се лу“. Ко ли ко је на ма по зна то, жу па ни је у Ма ђар ској 
и Хр ват ској уоп ште не ма ју сво ја пред став ни штва у ино стран ству 
ни ти их има ју бо сан ско-хер це го вач ки ен ти те ти (Ре пу бли ка Срп-
ска и Фе де ра ци ја БиХ), иако би их они, као кон фе де рал не је ди-
ни це, мо гли има ти са мно го ви ше пра ва не го вој во ђан ски ре ги он. 
По себ но по до зре ње иза зи ва мо гућ ност пред ста вља ња Вој во ди не 
у Бри се лу ко ји је глав ни град Бел ги је и се ди ште Европ ске уни је 
и Атлант ског пак та... Да је по сре ди уоб ли ча ва ње и за о кру жи ва ње 
Вој во ди не као др жа ве упу ћу је и чи ње ни ца да се ре пу блич ким за-
ко ном post fe stum кон ва ли ди ра про тив у став но кон сти ту и са на Вој-
во ђан ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, та ко што се на ла же ње но 
фи нан си ра ње из по кра јин ског бу џе та. А она је и осно ва на као зна-
ме ње по себ ног ет нич ког од но сно на ци о нал ног иден ти те та Вој во-
ђа на, што ће у бли жој или да љој бу дућ но сти би ти кључ ни раз лог 
за от це пље ње Вој во ди не од Ср би је и кон сти ту и са ње ове По кра ји не 
као по себ не др жа ве“. 17)

САЛЦБУРШКАИЗЈАВА

Ча во шки ука зу је на исто риј ску ди мен зи ју иде је о са мо стал ној 
Вој во ди ни, „ко ју са да спро во де Ча нак и Пај тић уз не вољ ну по др-
шку Бо ри са Та ди ћа“. Ча во шки нам от кри ва, да се ра ди о „Салц-
бур шкој из ја ви Вој во ђан ског по кре та из 1958. го ди не, ко ју су, као 
пр во бор ци за јед но са вре ме но ре ше ње вој во ђан ског про бле ма у 
Сред њој Евро пи, пот пи са ли др Еуген Јо цић, prof. Adal bert-Karl-Ga-
uss и проф. др Кор нел Фи ли по вић. Том из ја вом се нај пре утвр ђу је 
на че ло рав но прав но сти свих ет нич ких гру па у Вој во ди ни и фе де-
ра ли зам. Ти ме би би ла од ба че на за ми сао о би ло ком др жа во твор-
ном на ро ду, по што би раз не ет нич ке гру пе (Ср би, Ма ђа ри, Шва бе, 
Бу њев ци, Шок ци, Ру му ни, Сло ва ци и дру ги) стре ми ли ка син те зи 
јед не „вој во ђан ске на род но сти“. (Оту да и син таг ма да Вој во ди ну 
чи не „на ци о нал не за јед ни це“, ко је пред ста вља ју „на ци о нал ни са-
ве ти“, што срп ски на род сво ди на на ци о нал ну ма њи ну, чи ме се кр-
ши Устав Ср би је ко ја је на ци о нал на др жа ва срп ског на ро да). Та ко 
схва ће на Вој во ди на би ла би фе де рал на је ди ни ца јед не ши ре Сред-
њо е вроп ске фе де ра ци је ко ја ће би ти ор ган ски са став ни део бу ду ће 
17) Ко ста Ча во шки, “Но во сад ски зид”, Печат, бр. 89, Бе о град, 13. Но вем бар 2009, стр. 9.
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Европ ске уни је. А те ри то ри јал на пи та ња мо гла би се ре ша ва ти са-
мо на пле би сци тар ној осно ви и под над зо ром објек тив них не у тра-
ла ца (ре ци мо пред став ни ка Ује ди ње них на ци ја).

Ка ко те ри то ри јал ни об у хват Сред њо е вроп ске фе де ра ци је ни је 
био до вољ но ја сан, са ста вља чи су је по и сто ве ти ли са По ду нав ском 
фе де ра ци јом, то јест не гда шњом Аустро-Угар ском уну тар ко је би 
Вој во ди на има ла ста тус фе де рал не је ди ни це (Bun de sland, Fe de ral 
Sta te) ко ји ис кљу чу је „ауто ном ни ста тус“. Та кав ста тус Вој во ди не 
био би за јем чен уста вом или фе де рал ним пак том. У тим гра ни ца ма 
Вој во ди ну би чи ни ле ет нич ке гру пе: Ср би, Шва бе, Ма ђа ри, Ру му-
ни, Бу њев ци, Шок ци и у ма њем бро ју Сло ва ци, Ру те ни, Је вре ји, 
Бу га ри, Ро ми и не што Че ха. При том се има ју на уму са мо ста-
ро се де о ци, да кле пра ви Вој во ђа ни, а не „план ски“, на сил но на се-
ље ни ко ји ма ни је ме сто у Вој во ди ни. Од та квих ста ро се де лач ких 
гру па обра зо вао би се но ви „вој во ђан ски на род“. Ла ко је уочи ти 
фра пант ну слич ност из ме ђу по је ди них ре ше ња За ко на о утвр ђи-
ва њу над ле жно сти АП Вој во ди не и ре ше ња Салц бур шке из ја ве. 
Салц бур шка из ја ва го во ри о „вој во ђан ском на ро ду“, а Вој во ђан ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти је би тан еле мент на ци о нал ног иден-
ти те та. Не тре ба сум ња ти да ће се уско ро по че ти са при пре мом и 
из да ва њем вој во ђан ске ен ци кло пе ди је, вој во ђан ске исто ри је, вој-
во ђан ске књи жев но сти, као и пра во пи са и реч ни ка срп ског је зи ка 
у пре о ста лим срп ским зе мља ма“18).

ВОЈВОДИНАЕВРОПСКИРЕГИОН

Исто ри чар, ака де мик Ми ло рад Ек ме чић у сво јој по след њој 
књи зи „Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и ора ња“ на пи сао је да је Вој-
во ди на за ми шље на да бу де је дан европ ски евро -ре ги он, у за јед ни-
ци са још три жу па ни је ју го и сточ не Ма ђар ске и че ти ри ру мун ска 
окру га.

Тај ре ги он би - ис ти че Ек ме чић - имао те ри то ри ју од 77.000 
ква драт них ки ло ме та ра и 5.200.000 ста нов ни ка - да кле, ви ше не-
го Хр ват ска и мо жда Ср би ја без Вој во ди не. Чи тав про је кат во ди 
„Дру штво ју го и сточ не Евро пе“ из Мин хе на, а фи нан си ра не мач ка 
вла да. Циљ про јек та је да слич ни евро-ре ги о ни ство ре но ву Евро-
пу. Вој во ди на је, да кле, за ми шље на као „екс пе ри мен тал но под руч-
је но ве ин те гра ци је“, ко јом би се пре ва зи шла по де ла на је дин стве-
не и су ве ре не на ци о нал не др жа ве.
18) Ча во шки, исто, стр. 10.
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Ек ме чић пи ше да је „Mag na car ta ge ni tum et re gi o num (Ве ли ка 
по ве ља на ро да и ре ги ја) - ФУ ЕБ ко нач ни про грам Фе де ра ли стич-
ког са ве за европ ских на род них гру па усво јен на кон гре су у Бу дим-
пе шти 1992, са ци љем да у европ ским по кра ји на ма раз ви ја свест 
по кра јин ског иден ти те та, и да иза све га сто ји иде ја не мач ког „ли-
бе рал ног им пе ри ја ли зма“ из 1918. го ди не. Овај по крет за осло бо-
ђе ње угње те них европ ских др жа ва и ма њи на, ишао је за тим да се 
Не мач ка из по ра за у два свет ска ра та мо же ује ди ни ти са су сед ним 
по кра ји на ма срод не кул ту ре и са чи ња ва ти за јед ни цу но ве ве ли ке 
си ле од 190 ми ли о на ста нов ни ка. До ула ска у ЕУ, Аустри ја је тај 
циљ пре тво ри ла у стра те шку осно ву по сто ја ња и по ма га ла у ње го-
вом оства ре њу. За тим су то на ста ви ле гру пе ка то лич ких кле ри ка ла-
ца (Ер хард Бу сек, Ар нолд Зу пан) у уве ре њу да се Сред ња Евро па 
мо же ја ви ти и у Европ ској уни ји, а би ла би за јед ни ца по кра ји на 
срод не, сред њо е вроп ске кул ту ре, а не ет нич ке под ло ге. Зу пан је 
об ја вио је дан про је кат, по ко ме би тре ба ло да се у по кра ји на ма 
„иза зо ве про ме на у гла ва ма љу ди“, у др жав ним уста но ва ма про-
па ги ра ви ше је зич ност, из уџ бе ни ка и ме ди ја по ти ску је на ци о на ли-
зам; да се ства ра ју „ака де ми је до брог су сед ства“, уме сто ве ли ких 
ба на ка „на ци о нал не ште ди о ни це“. Цр на Го ра и Вој во ди на су већ 
до би ле ова кве ака де ми је. Је ди но је Аустриј ска ака де ми ја на у ка по-
сла ла пред став ни ка на скуп шти ну „вој во ђан ске ака де ми је на у ка“.

Ек ме чић ка же да су три основ на прин ци па но вог европ ског 
устрој ства: фе де ра тив ност, суп си ди јар ност и ин те гри тет. Фе де ра-
ци ја се у овом слу ча ју не од но си на је дин стве ну на ци о нал ну др жа-
ву, већ на по кра јин ске ет нич ке за јед ни це ко ји ма је кул тур на срод-
ност основ ни кри те ри јум ет нич ког иден ти те та19).

За и ста је ви ше не го фра пант на слич ност из ме ђу иде ја из Салц-
бур шке из ја ве и „Mag na car te…“ из 1992. го ди не и ак ту ел ног Ста-
ту та АП Вој во ди не. Су де ћи пре ма на сло ви ма ко ји су пре пла ви ли 
на ше ме ди је: „Ср би ја до би ја но ве ре ги је“, „Ши ра овла шће ња Сан-
џа ку“, „Ре ги о на ли за ци ја као рас пар ча ва ње“, „Вој во ди на др жа ва у 
др жа ви“, „Ал бан ци тра же ауто но ми ју за југ Ср би је“..., Ср би ја у 
ЕУ мо же са мо као рас пар ча на зе мља. На кон пот пу но де фе ти стич ке 
по ли ти ке у бор би за Ко со во и Ме то хи ју, не схва тљи во је да ак ту ел-
на власт ак тив но уче ству је у да љем рас пар ча ва њу Ср би је, нај пре 
19)  Ви ди ши ре: Ми ло рад Ек ме чић, «Ре ги о ни - европ ски ко шмар», Новости, 25. ок то бар 

2009, стр. 3.
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„пре пу шта њем“ Вој во ди не, а за тим и не ком бр зо пле том, не по треб-
ном и крај ње не из ве сном ре ги о на ли за ци јом зе мље.

СЕПАРАТИСТИЧКАЕПИДЕМИЈА

Пре ма пла ну Вла де за ре ги о на ли за ци ју Ср би је пред ви ђе на је 
по де ла Ср би је на се дам ре ги о на. (по ме ну те евро-ре ги је М. С.) То 
су: Бе о град, Вој во ди на, За пад на Ср би ја, Ис точ на Ср би ја, Цен трал-
на Ср би ја, Ју жна Ср би ја и Ко со во. Та ко пи ше у Стра те ги ји про-
стор ног раз во ја, ко ја пред ста вља осно ву за ре ги о на ли за ци ју Ср-
би је и устав не про ме не. Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић за овај 
до ку мент ка же да је по ли тич ки про грам раз во ја Ср би је до 2020. 
го ди не. Из вла да ју ће ко а ли ци је уве ра ва ју да ре ги о на ли за ци ја не ма 
по ли тич ке мо ти ве, а ре ги о ни ће би ти ста ти стич ки и фор ми ра ће се 
ра ди рас по ре ђи ва ња нов ца из фон до ва ЕУ. Из ЕУ, ме ђу тим, сти жу 
ин фор ма ци је да је Ср би ја ду жна две го ди не на кон пот пи си ва ња 
ССП, да из вр ши ре ги о на ли за ци ју, тј. да ре ги о на ли за ци ју и де цен-
тра ли за ци ју ускла ди са ре ги о на ли за ци јом ЕУ. Ово је са оп штио из-
ве сти лац Европ ског пар ла мен та Јел ко Ка цин, до ка за ни ср бо мр зац. 
Са мо не зна мо на ко ју зе мљу чла ни цу ЕУ се ми сли, јер се ни јед на 
од њих ни је ре ги о на ли зо ва ла на на чин да при ста не на из два ја ње 
де ла сво је др жав не те ри то ри је

Би ло ка ко би ло, ови ста ти стич ки ре ги о ни су, да кле, услов при-
бли жа ва ња Ср би је ЕУ. То по твр ђу је на пред из не та те за, да Ср би ја 
у ЕУ мо же са мо те ри то ри јал но и по ли тич ки рас пар ча на, и без Ко-
со ва и Вој во ди не.

Пре ма пла ну, око 2020. ста ти стич ки ре ги о ни би тре ба ло да до-
би ју ад ми ни стра тив ни и по ли тич ки ста тус, а на цен трал ном ни воу 
би оста ли уну тра шњи и спољ ни по сло ви, без бед ност, ди пло мат-
ски и ме ђу на род ни од но си с дру гим др жа ва ма, ма кро е ко ном ска, 
мо не тар на и фи скал на по ли ти ка, пред ста вља ње гра ђа на у све ту. 
Је дан део и тих над ле жно сти пре нео би се на ре ги је, а Ср би ја ће од 
2020. би ти по де ље на на ви ше ауто но ми ја. Да би се то ре ше ње ре а-
ли зо ва ло, по треб на је про ме на по сто је ћег Уста ва из 2006. го ди не. 
Пред сед ник Та дић је при том ис та као да се „Ср би ја да нас су о ча ва 
са де по пу ла ци јом чи та вих про сто ра, а ти ме се су о ча ва са еко ном-
ским и без бед но сним про бле ми ма. Да би се ти про бле ми из бе гли, 
нео п ход но је убр за ти си стем де цен тра ли за ци је и ре ги о на ли зо ва ти 
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Ср би ју“, до да ју ћи да се „про цес ре ги о на ли за ци је и усва ја ње Ста-
ту та Вој во ди не до пу њу ју“.20)

Про фе сор Рат ко Мар ко вић сма тра да је: „Це лу при чу око ре ги-
о на ли за ци је у Ср би ји по ву као Ста тут Вој во ди не, ко ји је лош за све 
оне ко ји же ле до бро Ср би ји. За што је он да Вла да, ако же ли раз вој 
свих де ло ва на ше др жа ве, да ла по се бан ста тус Вој во ди ни. По ста-
вља се пи та ње ка ко са да па ри ра ти да љем се па ра ти зму Вој во ди не 
и до зво ли ти ши ре ње ње не ауто но ми је. Си гур но је да се они ко ји 
су за ши ру ауто но ми ју Вој во ди не не ће за у ста ви ти на овом Ста ту-
ту. Али ако се још не ко ли ко ауто ном них по кра ји на на пра ви што је 
мо гу ће по Уста ву, али не и ре ги о ни, и ако бу ду има ли исти ста тус 
као Вој во ди на он да се вер на по кра ји на не ће штр ча ти ни шта по себ-
но. Пре ма мом ми шље њу, ако го во ри мо о ре ги о на ли за ци ји не би 
тре ба ло да Вој во ди на оста не као це ли на, већ и она да се по де ли на 
Ба нат ску, Бач ку и Срем ску ре ги ју. Мо жда власт Вој во ди ну сма тра 
као не ки за се бан део ко ји не ма ве зе са ре ги о на ли за ци јом Ср би је. 
То зна чи да су Вој во ди ну из дво ји ли из ове при че и да је она не при-
ко сно ве на чак и ка да су у пи та њу од лу ке Вла де Ср би је“.21)

Је дан од ДС-ових ми ни ста ра је не та ко дав но из ја вио да је пот-
пу но све јед но да ли ће мо жи ве ти у За гре бу, При шти ни или Бе о гра-
ду, сви ће мо иона ко би ти у ЕУ. Ово мо же да из ја ви са мо не до у че ни 
срп ски по ли ти чар-се па ра ти ста, па био он и ми ни стар. Ни смо чу ли 
да је не што слич но из ја вио и је дан по ли ти чар би ло ко је дру ге др-
жа ве у Евро пи. Се па ра ти сти у Ср би ји го во ре, ми мо оста лог све та, 
да ни је ва жна це ло ви тост др жа ве. Да се освр ну око се бе ви де ли би 
да се европ ске др жа ве удру жу ју, чу ва ју ћи сво је те ри то ри је и иден-
ти тет, јер без то га не би ни би ле у при ли ци да се удру жу ју.
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TheStatuteofVojvodina
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Summary
In this text on autonomy of Vojvodina author analyzed
“thebattle forVojvodina” throughanalysisof texts that
werepublishedinthenewspapersPolitikaandsomeother
sources in thecourseof last twoyears.Abovementioned
impliesaperiodbefore,duringandafterproclamationof
theStatuteofAutonomousProvinceofVojvodinaandthe
LawonEstablishmentofJurisdictionofAPofVojvodina.
Alsointhistexttheauthorpresentedsocalled“Salzburg
AnnouncementofVojvodinanMovement” in1948,as in
Magnacartagenitumatregionum(“GreatCharterofthe
PeoplesandRegions”)–FUEB–ProgramofFederalist
UnionofEuropeanPeople’sGroupsin1992anditsunu
sual similaritywith the Statute ofVojvodina. In the text
thereisalsoincludedananalysisofregionalizationofSer
biaasanamendmenttotheVojvodinaStatute.
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