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БЕОГРАД - Премијер Мирко Цветковић ће следеће недеље доставити лидерима
владајуће коалиције предлог решења за излазак Владе из кризе. Социјалисти још
нису од демократа добили предлог за реконструкцију Владе, сазнаје Б92.

  Цветковић ће Тадићу и Дачићу предложити два модела реконструкције Владе
  Цветковић ће председнику Србије и Демократске странке Борису Тадићу и
потпредседнику владе и лидеру Социјалистичке партије Србије Ивици Дачићу
предложити два модела за реконструкцију Владе.  

Једно је смањење броја министарстава које са собом носи и промену неколико закона - о
министарствима, буџету, па можда и о Влади, а самим тим и скупштинску расправу.
Друга опција су персоналне измене.

  

Председник ЛСВ Ненад Чанак сматра да би у најављеној реконструкцији Владе Србије
требало да преовлада принцип рационалности и да у том погледу има поверења у
премијера Цветковића.

  

Потпредседница СПС Славица Ђукић Дејановић изјавила је да ће та странка
размотрити сва решења како у изборној години утицај социјалиста не би био умањен.
Социјалисти ће се, како је рекла, изјаснити тек када чују конкретан предлог демократа.

  

"Видећемо како се то реперкутује на утицај који ми можемо имати у друштву у наредним
месецима", навела је Ђукић Дејановић.

  

Одлуку Тадића и Дачића чека и Г17 плус. Министарка омладине и спорта Снежана
Самарџић Марковић не желела да открива да ли је било речи и о неким променама у
њеном кабинету. Она је најавила да ће имена кандидата за нове чланове владе из
редова Г17 Плус, уместо потпредседника владе Млађана Динкића и министра за
  Национални инвестициони план Верице Калановић, бити позната у среду, после
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седнице Председништва странке у Крагујевцу.

  

"После седнице Предсеништва, 23. фебруара у Крагујевцу, када будемо знали коначан
став по питању коалиције и реконструкције Владе Србије тада ће бити и објављена
имена кандидата за нове министре", рекла је Марковић.

  

Функционер СНС Небојша Стефановић позвао је данас владу да престане да "замајава
грађане причама о реконструкцијама".
  Она је навела да "Г17 Плус неће реконструисати владу преко медија, нити ће са
коалиционим партнерима о реконструкцији разговарати преко медија".

  

"Волим свој сектор овакав какав је и није ми досадно у њему и не бих да коментаришем
приче о спајању министарстава, изјавила је Снежана Самарџић Марковић.

  

У ЛДП-у поручују да не учествују у разговорима о реконструкцији нити да планирају да
уђу у Владу. Лидер ове странке Чедомир Јовановић истакао је раније данас да ће
његова странка подржати све европске законе у парламенту и да је већ разговорао са
челницима ДС, СПС и Г17 плус, који су се ,како је оценио, разишли због приватних
разлога. Више о томе прочитајте у посебној вести.

  

За хитну реконструкцију залаже се СПО. Према речима Александра Југовића,
реконструкција је потребна не само како би се криза ублажила, већ да би се "стално на
пут Милошевићевим контроверзним бизнисменима, садашњим тајкунима, њиховом
тајкунском бахатом и монополистичком пословању и избегавању плаћања пореза".

  

(Агенције)
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