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 Председник Владе Републике Србије Александар Вучић пренео је данас у Патријаршији
СПЦ патријарху Иринеју честитке поводом Ускршњих празника.

  Након састанка коме је присуствовао и функционер СНС Никола Селаковић, Вучић је
новинарима рекао да је партијарху Иринеју пренео да српска црква има велики значај,
посебно на очувању српског идентитета у републикама бивше СФРЈ.

  

Како је пренео, патријарх је био заинтересован за теме из области економије, као и за
Косово и Метохију и опстанак наших верских културних добара, односно шта Србија
може додатно да учини и да направи.

  

- Верујем да ћемо да завршимо Храм светог Саве за време мог мандата. Припремили смо
новац за завршетак радова јер то је од великог значаја и интереса за нас - казао је
Вучић и додао да се разговарало и о завршетку обнове Хиландара.

  

Он је навео да ће половина неопходног новца бити исплаћена у наредних месец дана и
да је то недвосмислено обећао патријарху.

 1 / 3



Александар Вучић: СНС сада има подршку од 57 до 58 одсто; На протестима у Нишу и Новом Саду окупља се 300 до 600 људи, а у Београду до 3.000
понедељак, 17 април 2017 13:22

  

- Већ смо прикупили значајан новац, половину колико је неопходан за завршетак радова.
Спремни смо да их исплатимо у наредних месец дана - рекао је Вучић.

  

Како је премијер истакао завршетак Храма је веома важан не само у религиозном
смислу, већ и у привредном, односно туристичком.

  

- То је од великог интереса за нас и верујем да грађани то разумеју. И то је на радост
свих, не само верујућих, већ и оних који разумеју шта су потребе Београда и наше земље
- рекао је Вучић.

  

Близу одлуке ко ће бити нови премијер

  

Он је казао да је близу одлуци о томе ко ће бити нови премијер Србије и навео да има
два или три могућа кандидата, односно да је сузио круг.

  

- Неки су из странке неки нису - казао је Вучић и додао да ће у наредних месец дана
изаћи пред грађане са именом новог премијера�.

  

На питање да ли су међу њима министри Ана Брнабић, Ивица Дачић или Душан Вујовић
одговорио је са �неки јесу, а неки нису�.

  

Упитан да ли очекује незадовољство неких у СНС ако премијер не буде из редова те
странке, рекао је да увек има људи који су незадовољни.

  

Подсетио је да у странци има различитих људи, од грађанских либерала до
националиста и комуниста.
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Указао је да странка сада, према истраживањима, има рекордну подршку од 57 до 58
одсто, што, како је констатовао, никада нико није имао.

  

�Када имате, као што је Конрад Аденауер када је правио ЦДУ, људе различитих
профила, наравно је да ће бити неких проблема и незадовољства�, указао је он.

  

Упитан шта мисли о намери министра Александра Вулина да затражи смену руководства
РТС, рекао је да се на то насмејао.

  

"Сви жути су остали тамо, сви ведре и облаче, све које је постављала Демократска
странка... Дође забавно да гледате како би неко кад скупи 60 људи да има пет минута у
Дневнику... Кад то тражи Вулин онда је то диктатура, а када други то траже онда је то
демократски захтев. Да ли сам увек био срећан због онога што ради РТС? Нисам, али
постоје они који одлучују о томе", навео је Вучић.

  

Упитан да прокоментарише протесте у Србији, истакао је да се у Нишу и Новом Саду
окупља 300 до 600 људи, када су велики протести, а у Београду до 3.000, констатовавши
да је то невелики број.

  

(Танјуг-Блиц-Б92)
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