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Нови Сад - Председник посланичког клуба Социјалистичке партије Србије у Скупштини
АП Војводине Павле Будаков изјавио је данас да би реконструкција покрајинске владе,
уз стварање нове већине у покрајинском парламенту, било рационалније решење од
стварања владе националног јединства коју је предложио лидер СВМ и председник
Скупштине АП Војводине Иштван Пастор.

  

  

Будаков је рекао Танјугу да је за Пасторов предлог сазнао данас из медија и да о томе
страначки органи СПС-а нису расправљали, додајући да је тај предлог за њега помало
изненадјујући.

  

- Сам назив 'Влада националног јединства' мислим да није адекватан за Војводину и да
би много прикладнији назив за једну такву владу био концентрациона влада - рекао је
Будаков, нагласивши да многе ствари у вези са Пасторовим предлогом нису потпуно
јасне.

  

Према његовом мишљењу, пре свега није јасно како би и по ком кључу у ту владу ушле
све странке које имају своје представника у парламенту и на који начин би била
расподељена одговорност унутар такве владе.

  

- Можда би требало сачекати нека додатна појашњења у вези са функционисањем
такве владе, да би се могао дати одређени коментар, овако је јако тешко имати било
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какав став о том предлогу - казао је Будаков.

  

  

Он се у једном делу слаже са Пасторовим предлогом, а то је питање председника
покрајинске владе.

  

Пастор је изјавио да би најреалније било да се на месту председника предложене владе
националног јединсва нађе неко из Српске напредне странке, а Будаков је рекао да се
слаже са том идејом, додајући да мисли да би напредњаци требало да дају председника
покрајинске владе.

  

Лидер СВМ-а Иштван Пастор рекао да "покрајинска влада нема дугорочну преспективу
јер је превише оних који је изнутра кидају", истакавши да је Војводини потребна влада
националног јединства, и да би свим парламетраним странкама требало понудити да у ту
владу уђу.

  

(Танјуг)
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