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НОВИ САД – Председник Лиге социјалдемократа Војводине (ЛСВ) Ненад Чанак изјавио
је у Новом Саду да би у најављеној реконструкцији Владе Србије требало да преовлада
принцип рационалности и да у том погледу има поверења у премијера Мирка
Цветковића.

  

“Уверен сам да у реконструкцији актуелне владе мора да победи један рационални
приступ. Најважније је да се та промена не сукоби са интересима грађана, односно
реконструкција владе не сме да значи да се сада, због неких демагошких потеза,
формира таква екипа која ће до краја мандата морати да научи на које се дугме зове
секретарица”, додао је Чанак.

  

Он је, у паузи 13. изборне скупштине Градског одбора ЛСВ Новог Сада, одржаној у
Радничком дому, рекао да ће председник Владе сигиурно све то имати у виду приликом
подношења коначног предлога.

  

“Верујем да ће премијер Цветковић, као човек који се дуго бавио финансијама, умети на
пронађе најбоље решење”, рекао је Чанак и додао да ће се наредни парламентарни
избори одржати у редовном року, идуће године.

  

Лидер ЛСВ је, у свечаном делу седнице, поновио да је та странка подржала садашњу
коалицију зато што је она боља од једине алтернативе која је у том тренутку била
могућа.

  

“На овом скупу нећу да спомињем Владу Србије, свађе и препуцавања министара и
државних секретара, из једноставног разлога што нисмо у њој. Ми ту владу подржавамо
због њеног проевропског, социјално одговорног курса. У међувремену ухапшен је
Радован Караџић и налази се где му је место, црвени пасош поново вреди и то је добро”,
рекао је Чанак.

  

Он је казао да је својевремено морао да бира између Ивице Дачића, с једне, односно
Војислава Коштунице, Томислава Николића, Александра Вучића и Велимира Илића, с
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друге стране, и да се приклонио првом решењу.

  

“Ово није влада која ће одлучивати о будућности Војводине. Ово није влада нити је
време у коме ће се оно за шта смо се окупили наћи на дневном реду. Али идимо корак по
корак, ми смо барем стрпљиви”, рекао је Чанак.

  

(Танјуг)
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