
Данас: Елвира Ковач, из Савеза Војвођанских Мађара, најозбиљнији је кандидат за председника Скупштине Србије
понедељак, 04 јул 2022 20:22

Априлским парламнтарним изборима се назире крај, обзиром да је Социјалистичка
партија Србије одсутала од поновног приговора на пети круг избора у Великом Трновцу.
Очекује се да ће Републичка избрна комисја ових дана, када прође рок за жалбе,
додеделити мандате посланицима будућег сазива, а да ће најксније до краја јула Србија
добити нови конституисани парламент.

  

  

Оно што се за сада ни не назире је ко ће бити нови председник Скупштине Србије.
Саговорници Данаса из досадашње владајуће већине понављају да одговор ко ће бити
нови председник парламента зна искљичиво и једино Александар Вучић, али да се у
кулоарима власти спомињу чак три имена.
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Могући кандидати за председника Скупштине Србије су Ивица Дачић, Ана Брнабић и
као највеће изненађење Елвира Ковач, функционерка Савеза Војвођанских Мађара и
досадашња потпредседница Скупштине Србије.

  

Саговормици Данаса тврде да постоји велика и реална могућност да Елвира Ковач
заиста наследи Дачића на месту првог човека парламента. Подсећају да је Вучић одмах
по завршетку избора, али и у инаугурационом говору тврдио да ће будућа власт бити
мултиетничка, а наговештавао је и формирање владајуће већине са Савезом
Војвођанских Мађара. И СВМ Иштвана Пастора наговештавао је да ће бити део власти,
али да као и до сада траже само место државних секретара у влади. Ни СНС, али ни
СВМ није спомињао неко важно место у законодавној власти, али како наводе
саговорници Данаса, зашто по аналогији са покрајинском скупштином не би и парламент
Србије на свом челу добио мањинског представника.

  

Тим пре што је Елвира Ковач посланик у Скупштини Србије већ петнаест година, што је
председник одбора за европске интеграције,али и члан многих других одбора и
парламентарних делегација. Од недавно је и потпредседница Скупштине Савета
Европе, а две године је била и председница Комитета за једнакост и недискримацију
Парламентарне скупштине Савета Европе.

  

Оно што је важно Вучићу то је што је Ковачева толерантна, смирена, али и одлучна, јер
је то најбоља препорука за првог човека Скупштине Србије , који испред себе има 250
индивидуа.

  

“Он има на уму седнице парламемнта које је она водила и које су одисале разумевањем,
чак и када је делила опомене. Све је пролазило без тензија, свађа и кажњаваја и
трошења непотребне енергије. Такав приступ је Вучићу битан, јер он зна да атмосефара
у парламету са доласком опозиције неће бити свакако иста и да је потребан човек који
уме да балансира“, истиче саговорник Данаса и подсећа да је Елвира Ковач, недавно
гурнута у први план и то не случајно, када се говорило да је Косово поднело захтев за
пријем у чланство Савета Европе.

  

Иначе, Ковачева је рођена 1982. године, образована је и завршила је Економсмки
факултет.
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Вучић, како наводе саговорници Данаса , није потпуно елиминисао Ивицу Дачића из
круга кандидата за новог председника Скупштине Србије. “ Дачић је за Вучића увек био
варијанта Б и председнику Србије остаје као последња могућност. Након првобитне
љутње Вучића на СПС због добрих изборних резултата, али и проруске изборне камање,
односи су донекеле изглађени. Колико је Дачић кооперативан говори и податак да је
сам одсустао од жалбе на изборе у Великом Трновцу и да се тако својевиљнио одрекао
33 посланичког мандата “ објашњава саговороник Данаса и додаје да је Дачић искусни
политичар, који уме да балансира.

  

Ивица Тончев, потпредседник СПС каже да је његов став да странка увек треба да се
бори .

  

“Али као што сте и сами сведоци та наша борба је окарактерисана као опструкција
држве и формирања Владе. Зато не сумњам да је наш председник Ивица Дачић одлуку
о томе донео у интересу државе”, објашњава Тончев за Данас због чега се СПС одрекао
приговора, подсећајући да председник државе још није започео ни формалне ни
неформалне консултације са странкама које су прешле цензус на априлским изборима и
да се стога не може говорити која ће улога СПС бити у новој влади, али да су спремина
за наставак сарадње. Услове и темпо диктира највећа странка – СНС.

  

Дачић сматра да циљ нове владе треба да буде да ради у најбољем интересу Србије и
да има довољно политичког квалитета да донесе искораке који су важне за земљу у
наредном периоду.

  

Актуелна премијерка Ана Брнабић трећи је могући кандидат за место првог човека
Скупштине Србија, односно за функцију која је по рангу друга у држави по значају.
Брнабићева, како наводе извори Данаса лично није заинтересована за селидбу из
владе, али није заинтересована ни за селидбу из Виле Јованке Броз. То значи да би
прихватила и за њу крајње непривлачну улогу гласноговорника парламента, ако јој то
гарантује да ће у складу са функцијом остати у поменутој вили. Са друге стране та нова
функција би јој донела и нове изазове, сталне сусрете и дуеле са опозицијом, за које
како наводе наши саговорници из СНС, она у овом тренутку није спремна .

  

“Мислим да би то била казна за Ану Брнабић која би онда била изложена непосредној
паљби опозиције. Нисам сигуран да је Ана Брнабић заслужила такву казну, гледано из
Вучићевог угла“, каже политиколог Младен Мрдаљ, а саговорници Данаса из СНС кажу
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да је Вучић захвалан Ани на лојалности и да је засигирно не би излагао
непријатностима. Зато и даље тражи кандидата за председника парламента.

  

(Данас)
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