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Београд - Демократска странка (ДС) саопштила је данас да је за њу неприхватљива
идеја о широкој коалицији у Војводини која би увела Српску напредну странку (СНС) у
власт.

  

  

У саопштењу ДС наводи да је потпуно сагласна са председником Савеза војвођанских
Мађара (СВМ) Иштваном Пастором, који је незадовољан атмосфером политичке пијаце,
али указује да је ту атмосферу управо у Скупштину Војводине унела СНС.

  

"Цена смиривања те атмосфере је превелика, не само за ДС, него и за целу Србију која
би остала без опозиције, а грађани без алтернативе", наводи се у саопштењу.

  

"Монолошке седнице Владе, где диктатор говори и сам одлучује, а министри стрепе од
укора и понижавања, нису модел који треба применити у Војводини", наводи ДС.
"Легитимно је право да СВМ предложи овакву опцију и немамо сумњи у добронамерност
и поузданост коалиционог партнера, али такав предлог за ДС апсолутно није
прихватљив", закључује се у саопштењу.

  

(ФоНет)
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Бојан Пајтић: Сумњам да ће наши коалициони партнери довести СНС на власт у
Војводини

  

Београд -- Председник Владе Војводине и лидер Демократске странке Бојан Пајтић
изјавио је да верује у своје коалиционе партнере.

  

  

Према његовој оцени, партнери ДС-а неће на власт у покрајини довести Српску
напредну странку.

  

"Разговарали смо са представницима Савеза војвођанских Мађара, Лиге
социјалдемократа Војводине и Нове демократске странке. Сумњам да ће наши
коалициони партнери, које смо све ове године чували као део већине иако нам за њу
нису били неопходни, прећи Рубикон и на власт довести популистичку, демагошку и
аутократску СНС", рекао је Пајтић за “Данас“.

  

Пајтић је додао да то верује "тим пре што се види колико су лоши учинци републичке
власти".

  

Он, међутим, није прецизирао када су разговори вођени, пре или после одлуке о
промени изборног система у покрајини, која је донета већином у којој нису били
Демократска странка и Савез војвођанских Мађара.

  

(Бета-Данас)
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Пајтић би могао да изгуби већину

  

Договор ЛСВ са опозиционим посланицима о променама изборних правила, Горан
Јешић, потпредседник Владе Војводине и ДС
, оценио је као знак да је покрајинска влада изгубила већину.

  

- Ако неко иницира промену изборног система, и ви то не подржите, а на другој страни
се створи већина, потпуно је јасна порука да немате већину - каже Јешић, и додаје да
“постоји аутизам ДС према коалиционим партнерима”.

  

Шеф посланичког клуба СНС Предраг Матејин најавио је да ће ускоро бити поднета
иницијатива за промену власти у покрајини и да је, ако Пајтић не поднесе оставку,
неизбежно прекомпоновање већине или расписивање превремених избора.

  

Заменик председника ЛСВ Бојан Костреш каже да не памти када су се представници
странака које формално чине владајућу коалицију састали.

  

- Ако се не договоримо о реконструкцију покрајинске владе, онда ванредни избори нису
далеко - тврди Костреш.

  

Покрајински одбор ДС јуче је оценио да је најновија изјава потпредседника СНС Игора
Мировића да је Војводина на издисају, увреда за све грађане покрајине.

  

(Блиц)

  

СНС ће, по свему судећи, обезбедити већину у Скупштини Војводине

  

Нови Сад, Београд - Странке у Скупштини Војводине још нису добиле позив СНС на
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разговоре у вези с реконструкцијом покрајинске власти, иако су напредњаци већ изашли
у јавност са ставом да је прекомпоновање већине у војвођанском парламенту готова
ствар.

  

  

Како је Данасу речено у СПС, СВМ, СРС и ДСС, до њих није стигао никакав позив на
разговоре о тој теми, а о намерама СНС читају из медија. Такође, СПС и СРС су, упркос
изостанку званичног позива, већ донеле одлуку да гласају за обарање власти премијера
Војводине и лидера ДС Бојана Пајтића, с том разликом што радикали неће гласати за
реконструкцију владе, јер се залажу за моментално расписивање ванредних избора, док
социјалисти прате намере напредњака у стопу - прво реконструкција па избори.

  

Како сазнајемо, ЛСВ Ненада Чанка јуче је одржала седницу Председништва странке о
томе да ли ће остати уз ДС и Пајтића или ће се приклонити напредњацима и заузети
место у реконструисаној влади. Судећи према Чанковим изјавама, којима је оштро
критиковао Пајтића, велике су шансе да се ЛСВ определи за иницијативу СНС.

  

„До нас радикала није дошла никаква иницијатива за рушење власти Бојана Пајтића, али
ако буде дошла, ми ћемо се томе приклонити. Желимо да срушимо Пајтића. Међутим,
никако нећемо дати подршку за устоличење власти СНС у Војводини. Апсолутно нисмо
за реконструкцију власти, већ за моментално расписивање ванредних избора. Никада
нећемо дати подршку напредњацима да без избора преузму власт у Војводини“, изјавила
је за Данас Вјерица Радета, потпредседница СРС.

  

Према речима Павла Будакова, шефа посланичке групе СПС у Скупштини
Војводине , воде се неформални разговори о промени власти у
Војводини, а социјалисти ће, „наравно, подржати најављену реконструкцију“.
„Подразумева се да се надамо и учешћу у новој влади. Слажемо се и са оценом СНС да
избори, у овом тренутку, нису добро решење за земљу, односно да је реконструкција
право решење“, рекао је Будаков за Данас.
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У НДС су се поводом Данасовог питања о томе да ли ће гласати за реконструкцију
власти у Војводини - консултовали и одлучили да не дају никакве коментаре. „Нисмо
добили никакав позив од СНС и не знамо какве су им намере“, речено је Данасу у тој
странци. Исти одговор смо добили и у ДСС.

  

У СВМ нам је, такође, речено да нема никаквих званичних разговора овим поводом, али
и да се „круњење подршке“ ДС у Скупштини Војводине окончава падом владе Бојана
Пајтића.

  

Подсетимо, у интервјуу Данасу потпредседник СНС Горан Кнежевић рекао је да је
промена изборног система у Војводини увертира за реконструкцију Покрајинске владе,
након чега следе ванредни избори за Скупштину АПВ. Кнежевић је нагласио и да у тој
реконструисаној влади неће бити места за ДС.

  

Иницијатива ЛСВ

  

Функционер ЛСВ Александар Мартон најавио је јуче да ће та странка предложити
промену закона о финансирању политичких активности, избору народних посланика и о
избору председника Србије, како би се стекли повољни услови за доношење новог
устава Србије.

  

Снежана Чонградин

  

(Данас)

  

 5 / 5


