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Тазе отпуштени министар економије Млађан Динкић извојевао је јуче малу победу
на седници владе, упркос потресима унутар Г17 плус и отпорима коалиционих
партнера!

  

Наиме, његова странка успела је да прогура свог кандидата Борислава Каменова на
место директора Клиничког центра у Нишу, макар и на одређено време. У гомили
напетих и још неразјашњених односа међу владајућим странкама, како „Ало!“ сазнаје,
управо је нишки клинички центар био повод за трзавице министара на јучерашњој
седници, пошто на то руководеће место претендује и СПС.

  

- Све је било коректно док се није дошло до тог избора. Онда су Верица Калановић,
Ивица Дачић и Оливер Дулић, као чланови кадровске комисије владе, изашли накратко
да се договоре, а ми смо наставили по дневном реду. На крају су решили да то ипак буде
кадар Г17 плус и наставили смо с радом - прича наш извор из владе.

  

Министар Дулић, који је и председник владине кадровске комисије, објаснио нам је да је
кандидат Г17 плус прошао комисију јер је предлог Министарства здравља и био да то
буде в.д. статус.

  

- Није било никаквих трзавица јер је наш став да неко мора да руководи тим великим
здравственим центром док се не нађе коначно решење. Као што знате, СПС инсистира
на том месту, али се господин Дачић сложио са решењем које смо усвојили - испричао
нам је Дулић.

  

Подсетимо, Динкић је још прошле недеље, док је из министарске фотеље жестоко
критиковао премијера Цветковића и своје колеге, тврдио да влада ни у ком случају неће
прихватити да директор нишког клиничког центра буде Зоран Радовановић, кадар
СПС-а.
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- Радовановић неће бити директор Клиничког центра, биће Каменов. Сачекајте и
видећете, тако ће бити. Човека који је најбољи кандидат за то место према мишљењу
стручњака, лекара, дисквалификовали су наводно зато што није приложио папир да није
осуђиван, а приложио га је и то је учинио председник Управног одбора Бошко Ристић из
ДС-а - изјавио је тада Динкић на нишкој ТВ5. Ристић је одбацио Динкићеве оптужбе и
најавио да ће против њега поднети пријаву суду.

  

Док је бивша министарка Верица Калановић дошла на седницу, Динкића и Томицу
Милосављевића су заменили њихови државни секретари Весна Ковач и Невена
Карановић. Министри које су медији већ сменили уредно су се појавили пред Мирком
Цветковићем.

  

(Ало)
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