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БЕОГРАД - Демократска странка спремна је да замени досадашњег премијера  Мирка
Цветковића и да на његово место постави Ивицу Дачића, сазнаје  “Блиц” из извора у
Влади Србије.
  Дачић преузима кормило од Цветковића у последњих петнаест месеци. 

  

Преговори о реконструкцији Владе требало да би да почну одмах после  страначких
избора у Демократској странци, а демократе овом понудом коју  упућују Социјалистичкој
партији Србије желе да социјалистима докажу да  их сматрају стратешким партнерима.
То потврђује и изјава Бориса Тадића  на изборном конгресу СПС о томе да ће две
странке “креирати будућност у  деценији која долази“.

  

Наши извори наводе да је Мирко Цветковић већ у неколико наврата  поручивао да не
може да води Владу у којој сви "трче" у Председништво на  Андрићев венац, па је став
ДС да би функцију требало понудити Ивици  Дачићу као једном од лидера владајуће
коалиције.

  

- Дачић има своју рачуницу да би, ако буде постављен на место премијера,  могао да
рачуна на две ствари - продају „Телекома“ и продају „Максија“.  Ово друго је значајно јер
би компанија "Делез" која купује трговински  ланац морала да исплати више стотина
милиона евра дугова добављачима.  Све то би било значајан стимуланс у предизборној
години и само би  подигло рејтинг Дачића као премијера који доноси бољитак - тврди
наш  саговорник упућен у детаље плана.

  

Лидер СПС оставиће на месту министра инфраструктуре Милутина Мркоњића  јер је на
страначким изборима доказао да има велику подршку у странци. С  обзиром на то да је
тренутно на столу договор да се ДС одрекне пет  министарстава, а СПС и Г17 по три,
Дачић ће морати да се захвали  министру просвете Жарку Обрадовићу и министру
енергетике Петру  Шкундрићу.
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Обрадовић би се више бавио странком, док је разлог за смену Шкундрића  подједнако
незадовољство ДС и Дачића његовим радом као министра. То  значи да би поред
Дачића и Мркоњића, коалицију коју су предводили  социјалисти представљао само још
Јован Кркобабић као потпредседник  Владе. Њега не би могли да померају и због
стабилне већине владајуће  коалиције у парламенту.

  

(Блиц)
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