
Премијер Мирко Цветковић спрема нове смене министара
четвртак, 17 фебруар 2011 15:05

Мирко Цветковић већ увелико чешља извештаје о раду министара. Одлуку ко све лети из
Владе и ко ће доћи на упражњена места, саопштиће за највише две недеље

  

БЕОГРАД - Цветковићу пуне руке посла!

  

Премијер Србије Мирко Цветковић увелико чешља извештаје о раду министара, а за
највише две недеље саопштиће списак оних који лете из Владе!

  

- Цветковић ће се у наредним данима искључиво бавити анализом рада министара и
најкасније до почетка марта ће изнети предлог новог састава кабинета - каже извор
Курира из Владе, који додаје да нема ништа од укидања појединих министарстава јер то
захтева промену Закона о министарствима.

  

Иначе, како се већ месецима спекулише, на Цветковићевом списку за отказ могли би да
се нађу Саша Драгин, Слободан Милосављевић и Светозар Чиплић из ДС, а социјалисти
би могли да жртвују Милутина Мркоњића и Петра Шкундрића.

  

У међувремену, Скупштина ће само констатовати оставке Млађана Динкића, Верице
Калановић и Томице Милосављевића. Потез Млађана Динкића да сам понуди оставку
премијеру и тиме избегне скупштинску расправу и гласање о њему, посланици опозиције
тумаче као "бежање од бруке".

  

- Динкић се плаши и да ће ући у још већи раскол с демократама. Не верујем да ће његов
"мандат" у парламенту дуго трајати. Такав степен понижења досад никад нисам видео -
каже Милош Алигрудић, шеф посланичке групе ДСС. Он објашњава и да је оставка увек
старија, те да је логичније да расправе и гласања о смени и не буде.
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А како је рекао Млађан Динкић, као шеф посланичке групе неће критиковати Владу и
предложене законе о којима је постигнут консензус владајуће коалиције. Он је казао и
да ће као лидер странке која је чланица владајуће коалиције учествовати на састанку
коалиционих партнера на којем би требало да се размотре опције реконструкције Владе
Србије, уколико добије тај позив.

  

- Спреман сам да разговарам с нашим партнерима о томе како они виде реконструкцију
Владе, а сада ништа не указује на смањење министарстава, јер су сви говорили само о
персоналним променама - рекао је Динкић.

  

Звао Тадића у кафану

  

Динкић је у „Кажипрсту“ на Б92 испричао и како је после смене, истог дана, разменио
СМС поруке с председником Србије Борисом Тадићем:

  

- Написао сам му: "Буран дан је иза нас, кад ћемо да се видимо, да одемо у кафану да
засвирамо, а и да запевамо?" Он ми је одговорио да не може јер има проблем са
Ахиловом тетивом.

  

Пада му плата

  

Као потпредседник Владе и министар економије, Млађан Динкић је примао 109.318
динара месечно. Уласком у парламент примања ће му се смањити за око четири хиљаде
динара, јер је плата садашње шефице посланичке групе Сузане Грубјешић 105.000
динара.

  

АНКЕТА - Шта ће посланик Динкић донети у парламент?
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Балинт Пастор (СВМ):

  

- Макар ће бити живље. Наш однос с посланичком групом Г17 плус ће и даље бити
коректан, али са опозицијом ће бити жестоко. То је очекивано кад у парламент дође
човек после толико година у извршној власти.

  

Велимир Илић (НС):

  

- Па, то је брука на који се ниво спушта. У историји се није десило да човек који је толико
пљувао власт сада у парламенту гласа за ту исту власт. Једва чекам да дође у
Скупштину, биће занимљиво и жестоко.

  

Јелена Триван (ДС):

  

- Претпостављам да ће опозиција злоупотребити присуство Динкића за своју промоцију
и нападе. ДС је увек промовисао политичку културу и цивилизован дијалог, добре
односе међу групама и нема разлога да и убудуће не буде тако.

  

Драган Тодоровић (СРС):

  

- Коначно ћемо имати прилику да са Динкићем полемишемо. Међутим, тренутно је
парламент тотално стерилан, не могу ни питања да се постављају. Али, ми из СРС ћемо
га сигурно питати о свему што је лоше урадио.

  

(Курир)
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