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Ако је веровати старом правилу да се коалиција на националном нивоу аутоматски
спушта по дубини и на све остале, онда данашњи реизбор Иштвана Пастора за
председника Скупштине Војводине, можемо посматрати као први сигнал да су
напредњаци и социјалисти склопили договор о коалицији.

  

  

Пастор је изабран са 95 од укупно 120 гласова, тако да је лако закључити да
напредњаци и социјалисти у Војводини настављају заједно. Када се томе додају и изјаве
Ивице Дачића, смиривање страсти на локалу и предстојећи преговори о Косову, када је
више него потребно удружити снаге и одговорност, сви су изгледи да ће Владу чинити
СНС и СПС, док ће СПАС Александра Шапића бити једина опозиција у парламенту.

  

Председник Савеза војвођанских Мађара поново је данас изабран за председника
Скупштине Војводине, трећи пут заредом. За избор Пастора је од 120 гласало 100
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посланика, а пет је било уздржано. Седници је присуствовало укупно 114 посланика.

  

Не треба занемарити ни недавне изјаве лидера социјалиста Ивице Дачића да још није
разговарао о подели министарстава у новом сазиву Владе Србије, наводећи да су
функције “техничко питање”. Као да је питање коалиције већ свршена ствар, а о
функцијама ће се касније…

  

На питање да ли ово могу бити први сигнали постигнуте коалиције социјалиста и
напредњака извршни директор ЦеСИД Бојан Клачар за Нова.рс каже да то свакако
јесте један од показатеља.

  

“Али не и једини. И без данашњег гласања ова коалиција се чинила сасвим реалном и
извесном. Политички интерес од ове коалиције је велики, много већи од политичке
љубави, а Александар Вучић и Ивица Дачић су сувише дуго у политици да би рескирали
интерес због некаквих локалних сукоба, о чему је било речи претходних дана. Поред
тога евидентно је да СПС годинама по мало губи гласаче, али захваљујући сарадњи са
СНС и даље могу да буду на функцијама, а да нико од опозиције нема чак ни приику да
их угрози”, каже Клачар.

  

Поред тога, како наводи, између Вучића и Дачића постоје релативно добри односи.

  

“Они су искусни политичари и знају и да је у ситуација са преговорима око Косова много
лакше када се одговорност подели, поред тог ада се приметити и да су сукоби на локалу
утишани, па све иде ка томе да је договор о колаицији направљен”, наводи Клачар.

  

Иако се сарадња наставља, то не значи да ће карте бити подељене на исти начин.

  

“Мало је вероватно да ће социјалисти добити оно што су имали. Претпостављам ће
добити мањи број ресора или ће можда добити исти број ресора, али мање стратешки
вађних. Јер социјалисти су до сада држали три врло важна ресора:спољних послова,
енергетике и државне управе и локалне самоуправе. Не верујем да ће и сад бити тако”,
сматра Калчар.

 2 / 3



Нова С: СПС и СНС поново заједно, Шапић мора у опозицију
петак, 31 јул 2020 18:26

  

Кад је реч о Александру Шапићу, његова странка ће највероватније бити једина
опозиција у парламенту.

  

” Не чини ми се реалним да Шапић уђе у Владу. Не видим шта би напредњаци добили том
сарадњом”, закључује Клачар.

  

(Нова С)
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