
Вукадиновић: Сви који су изашли на јунске изборе јесу партнери Александру Вучићу; Стојиљковић: Нова Влада биће компензација за парламент без опозиције
среда, 05 август 2020 15:09

 - Постоје четири опције и све су имале значајну подршку, од коалиције са социјалистима
и мањинама, коалиције са Шапићем и мањинама, коалиције са социјалистима, Шапићем и
мањинама и да само са мањинама формирамо владу - најавио је председник Србије
Александар Вучић након седнице Председништва СНС и додао да ће нова влада Србије
бити изабрана до краја августа.

  Председник Вучић нагласио је да ће се разговори о влади наставити одмах по
конституисању новог сазива Скупштине, а сама одлука о саставу владе око 15. августа.
 

Међутим, српску јавност занима који од ова четири сценарија ће се реализовати?

  

Политички аналитичар и професор на Факултету политичких наука, Зоран
Стојиљковић ,
сматра да ће нови састав српске владе бити компензација за парламент без опозиције.
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- Сматрам да је трећа опција која подразумева улазак у владу свих листа које су ушле у
парламент најреалнија. Постоји могућност да у владу уђе неко из структура које нису
успеле да уђу у скупштину - каже Стојиљковић

  

Он истиче да читава прича око састава владе јесте Вучићева порука да нико није
сигуран и има функцију дисциплиновања чак и самих појединих чланова СНС.

  

- Улазак у структуре власти не подразумева само улазак у владу, већ и у друге државне
институције. То је веома сложен аранжман - истиче Стојиљковић.

  

Упитан зашто се толико чекало са избором Владе Србије, Вучић је рекао да је огромно
поверење грађана терет на леђима и да то значи да треба направити добар избор.

  

За уредника Нове српске политичке мисли, Ђорђа Вукадиновића, нема дилеме да је
одуговлачење са избором владе лажна и непотребна драматизација, те да су све
спекулације у јавности везане за то питање бесмислене.
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  - Да живимо у нормалној земљи, питање састава владе би било важно, а у Србији једанас то више ствар медијског паковања, јер не постоје институције - сматраВукадиновић.  Вукадиновић наглашава да власт ствара илузију да се ради о нечем битном, а да су,заправо, сви који су изашли на изборе 21. јуна партнери Александру Вучићу. И он јемишљења да је трећа опција најизвеснија.  - Мислим да је коалиција са социјалистима, Шапићем и мањинама најреалнија, сем акоВучић не процени да му је због имиџа у свету потребан Шапић да глуми опозицију -истиче Вукадиновић.  На питање о конкретним персоналним решењима, Вукадиновић одговара да тосуштински није битно, јер Србија и нема министре већ ађутанте и слуге АлександруВучићу.  (direktno.rs)  
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