
Нови Сад: Скупштина Војводине изабрала нову Покрајинску владу, Игор Мировић поново председник
четвртак, 29 октобар 2020 18:29

Нова Покрајинска влада је изгласана, чланови су положили заклетву, а према предлогу
Српске напредне странка, која има већину у парламенту, Игор Мировић је нови-стари
председник.

  

  

Заклетву је положило 14 чланова нове Покрајинске владе, међу којима је у односу на
претходне четири године, свега пет нових имена.

  

Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор изјавио је данас, образлажући
предлог за именовање Игора Мировића за мандатара за састав нове Покрајинске владе,
да је то предлог континуитета, а континуитет је значајан да се не губи превише времена
и за наставак рада система који је на изборима добио велику подршку грађана.

  

Мировић има велико политичко искуство, и велико искуство у привреди, истакао је
Пастор, он је доследан, заслужан и оправдано га предлаже за председника покрајинске
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владе у наредном периоду.

  

Мандатар Игор Мировић представио је данас на заседању Скупштине Војводине састав
нове Покрајинске владе, за коју су најавили да је неће подржати својим гласовима
посланици Војводјанског фронта, који чине Лига социјалдемократа Војводине и
Војводјанска партија, као ни посланици Српске радикалне странке (СРС).

  

Мировић је представљајући свој експозе поручио да је "заједништво први принцип рада,
док је други окупљања око пројеката, јер грађани траже конкретне резултата, преноси
РТВ Војводина.

  

Привредни развој увек и изнад свега, важан је принцип рада нове покрајинске владе,
рекао је Мировић, пре свега рад на великим привредним пројектима.

  

Наредни принцип, додао је он, је пажљиво вођење јавних финансија, поштовање
правила, закона и одржавање стабилности јавних финансија.

  

Велики инфраструктурни пројекти измениће живот у покрајини, све локалне самоуправе
требају да се ставе на располагање у изгадњи тих пројеката. Веома важна питања тичу
се и међуопштинских и локалних пројеката, рекао је Мировић.

  

Како је изјавио, пољопривреда је важан програмски циљ нове покрајинске владе, важно
је да у центру пажње буду мала и средња пољопривредна газдинства, а не смеју се
заборавити и субвенције, младе и жене у пољопривреди.

  

Он је најавио и наставак издвајања у здравству и здравственој политици у покрајини, и
решавање питања демографије, помоћ свим сегментима социјалне заштите и
демографске политике.

  

Покрајинска влада помоћи ће и избеглима и расељенима и постојаће одељење које ће се
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бавити дијаспором.

  

У фокусу ће бити образовни процес и дигитализација, те високо образовање,
студентски центар и изградња новог блока Медицинског факултета.

  

Култура и савремено стваралаштво и бројни садржаји у мањим срединама, заштита
споменика културе, пројекти су од изузетне важности, изјавио је Мировић.

  

Он је предложио и састав будуће покрајинске владе па ће функцију потпредседника
обављати секретар за здравство Зоран Гојковић (СНС), секретар за образовање Жолт
Сакалаш (СВМ), секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић
(СНС) и Бранко Ћурчић из Социјалистичке партије Србије, који неће бити задужен за
неки од ресора у извршној власти.

  

Александар Софић (СНС), досадашњи директор Развојне агенције Бачка, биће задужен
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а Драгана
Милошевић (СНС) остаје на челу Секретаријата за културу и информисање.

  

Предраг Вулетић (ПС) задржаће свој ресор, те ће и у наредном мандату бити задужен
за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

  

Смиљка Јовановић (СНС) остаје у Секретаријату за финансије, Огњен Бјелић (СНС)
остаје секретар, задужен за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

  

Зоран Милошевић (СНС) биће секретар задужен за високо образовање и
научноистраживачку делатност, Чедомир Божић (СНС), председник општине Жабаљ, у
новом саставу Покрајинске владе водиће ресор пољопривреде.

  

Ненад Иванишевић (СДПС) биће на челу Секретаријата за привреду и туризам, Дане
Баста (СНС) је још један нови члан Покрајинске владе, који ће бити задужен за спорт и
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омладину.

  

Без подршке Војводјанског фронта и СРС

  

Представници посланичке групе Војводјански фронт, коју чине Лига социјалдемократа
Војводине и Војводјанска партија, рекли су раније данас да неће подржати Игора
Мировића и његова решења за покрајинске секретаре.

  

Представници две партије су најавили да ће бити "најснажнија опозиција" покрајинској
власти коју предводи Српска напредна странка. Према речима Бранислава Богарошког
из ЛСВ, њихова основна замерка је да је покрајинска скупштина престала да буде место
на ком се спроводи политика о Војводини.

  

"У претходном мандату Игора Мировића, прва тачка експозеа односила се на Закон о
финансирању и Закон о надлежностима. Пре три године изразио је наду да је то
последњи буџет који ће се усвајати без законског оквира, да би се све завршило тиме да
то није питање којим покрајинска скупштина може да се бави, него је то питање којим се
бави Скупштина Србије", рекао је он.

  

Посланик у Скупштини Војводине Дјурадј Јакшић из Српске радикалне странке рекао је
да ће и ова партија бити опозиција владајућој коалицији, додајући да се противе
предложеном саставу Покрајинске владе.

  

Уз констатацију да је у Скупштини Србије успостављен једнопартијски систем, рекао је
да ће у наредне четири године у Скупштини Војводине постојати опозиција.

  

"Српски радикали ће у наредном периоду, као што је случај био и у претходном, према
свему судећи бити једини глас народа и разума у Скупштини Војводине", казао је Јакшић.

  

(Н1, Бета)
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