
Чедомир Јовановић: ЛДП може у Владу тек након избора
субота, 19 фебруар 2011 18:01

БЕОГРАД - Председник Либерално демократске партије (ЛДП) Чедомир Јовановић
изјавио је данас да та странка не може ући у реконструисану владу, већ у владу
формирану после избора, када добије подршку грађана.

  Он је додао да је у разговору са лидерима владајуће коалиције поручио да ће ЛДП
подржати "европске законе" у Скупштини Србије, али да у Владу може да уђе тек после
избора.   

Јовановић је истакао да је разговарао са лидерима владајуће коалиције из Демократске
странке, Социјалистичке партије Србије и Г17 плус и да им је поручио да за остале
проблеме "морају да пронађу решење на другом месту".

  

Јовановић каже да идеја о реконструкцији владе за ЛДП није прихватљива, јер промене
не могу бити само персоналне, пошто влада има проблем са политичким концептом.
"Влада седи на две столице већ три године и дошли смо до краја са таквом политиком.
Сукоби који су разорили владу су толико лични, да не видим како једна странка може
политички да одговори на њих", сматра он.

  

"Не учествујемо у разговорима о реконструкцији Владе и у Владу једино можемо да
уђемо после избора", рекао је он и додао да ЛДП сматра да је пре расписивања избора
потребно усвојити нови закон о финансирању политичких странака и реформисати
изборно законодавство.

  

"Разговарао сам са председницима Демократске странке (Борис Тадић), Социјалистичке
партије Србије (Ивица Дачић) и Г17 плус (Млађан Динкић)", рекао је Јовановић и навео
да су лидери владајуће коалиције дужни да обавесте грађане о ситуацији у држави и
шта намеравају да предузму.

  

Упитан о садржају тих разговора, Јовановић је рекао да су га лидери владајуће
коалиције обавестили о политичкој ситуацији. "Није било никаквих понуда на столу",
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рекао је он.
  

  

Седници Скупштине Градског одбора ЛДП-а Београд у Дому омладине присуствују и
председници градских одбора ДС и СПС, Драган Ђилас и Александар Антић. На
почетку седнице је саопштено да је Дејан Ранђић поново изабран за менаџера Градског
одбора ЛДП-а.

  

(Танјуг)
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