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Београд -- Председник Владе Србије Александар Вучић изјавио је да није добро што
елита земље не подржава владу због нетрпељивости према њему и странци коју води.

  

  

"Када сам говорио о елити, мислио сам на део људи који подржавају овакав курс Србије,
али који због политчких односа и нетрпељивости према мени лично и странци коју водим
(Српска напредна странке), имају другачији однос и према држави", рекао је Вучић
новинарима на београдском аеродрому.

  

"Сматрам да то није добро, чак и оне мере које су најбоље и најздравије не наилазе на
подршку само из тог разлога. Не жалим се и не кукам, просто кажем да бисмо могли
више посла да завршимо", рекао је Вучић.

  

Како је навео, чак и оне мере које су најбоље и најздравије само из тог разлога не
наилазе на подршку.

  

"Ја се због тога не жалим и не кукам, ја само просто кажем да бисмо много више посла
могли да завршимо да такве подршке има. На жалост, ње нема, али морамо да гурамо
даље и нема ту неке велике филозофије", рекао је Вучић.
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Он је рекао да је наредних дана заказано више протеста против владе и оценио да је то
"лепо" и да је то је доказ демократске природе српског друштва, али је додао да би
волео ти што преотестују нешто и ураде. Али ни они не треба да брину, поручио је
премијер, јер ћемо радити и за њих. Како је рекао, завршићемо и железару и ФАП и
Азотару.

  

На питање да ли има шта да каже на јучерашње формирање владе у сенци од стране
ДС-а, Вучић је кратко одговорио: "Ништа".

  

Премијер Србије Александар Вучић је почетком марта у ауторском тексту у дневном
листу "Блиц" оценио је да влада нема подршку друштва или бар њеног најелитнијег дела
да се "иде ка будућности".

  

Премијер Вучић и министар Стефановић су заједно били на аеродрому где су
припадницима граничне полиције честитали 8. март.

  

Премијер је поклањао руже, а министар бомбоњере.

  

Вучић: Ђелић неће бити задужен за Телеком

  

Београд -- Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да бивши министар и
функционер ДС-а Божидар Ђелић сигурно неће бити директно уплетен у приватизацију
Телекома.

  

Вучић је те информације назвао "таблоидним спекулацијама".

  

"Ђелић сигурно неће бити задужен за Телеком", рекао је Вучић, одговарајући на питање
новинара како коментарише то што се на позив за избор приватизационог саветника за
Телеком јавила француска фирма Лазард у којој ради Ђелић.
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Вучић је истакао да је та компанија једна од две или три најозбиљније фирме у Европи и
да се неке друге компаније нису јавиле, "јер су већ на страни потенцијалних купаца".

  

Премијер је истакао да је то једна од најуспешнијих европских фирми, која ће сигурно на
прави начин да обави посао приватизационог саветника.

  

Он је казао да те таблоидне спекулације немају много везе са истином, односно да ће
ђелић бити задужен за приватизацију Телекома, у својству саветника.

  

"Важно је да приватизациони саветник обави добро посао за Србију и уз 'Голдман Сакс'
и можда 'КПМГ', то је најбоља фирма у Европи", рекао је Вучић.

  

Вучић честитао 8. март

  

Премијер Србије Александар Вучић честитао је данас свим дамама 8. март са жељом да
се више води рачуна о онима које су боље и које су стуб породице и друштва.
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  Вучић је, након што је поделио руже припадницама Граничне полиције на београдскомаеродрому и честитао им празник, рекао да су жене пажљивије и борбеније одмушкараца и захвалио им се на томе што су бринуле о нашој земљи, својим породицама,каријери.  "Уверен сам да ћемо у наредном периоду умети да обезбедимо пуну равноправност и дасе изборима против оних који мисле да насиљем над женама нешто могу да добију инешто могу да постигну", поручио је Вучић.  Премијер је изразио уверење и да ћемо у државним органима још више иматиравноправну заступљеност.  

  Вучић је навео да у граничној полицији у Београду ради више од 48 одсто жена и да јеова станица постигла изванредне резултате, да је откривено 561 лице током прошлегодине које је починило нека кривична дела, откривено је 55 фалсификата разнихисправа.  Према речима Вучића, кроз аеродром "Никола Тесла" је прошло прошле године око4.350.000 људи, повећан 300 одсто број путника у транзиту и да су те даме уз помоћсвојих колега успеле читав посао да обаве.  "Честитам им на томе и захваљујем им се и у своје и у име Владе Србије на успешнообављеном послу", нагласио је Вучић.  Уклоњено 78 одсто објеката за "Београд на води"  Премијер Александар Вучић изјавио је данас да је на простору где ће се градити"Београд на води" већ уклоњено 77-78 одсто објеката и да ће се већ пре краја овегодине видети колико ће тај део града бити бољи и лепши.  

  Вучић је рекао да се спроводи експропријација земљишта и да су станари из тихобјеката, који су живели по вагонима и у баракама, у највећем делу већ добили некарешења за нове станове.   - Многи кажу да сада под хитно треба да се заустави тај пројекат и то кажу они истикоји су до јуче говорили да тај пројекат не постоји и да су то Вучићеви пусти снови, да суто маштарије и глупости и да је то нешто само на папиру и да никада неће да буде -нагласио је премијер.   Он је запитао: "Што онда сада брину и кажу да треба тај пројекат да зауставимо?"   - Или ваљда треба да нам остану нехигијенске ромске или било које друге махале,прљавштина, или цементне базе и олупине бродова и то да нам улепшава центар града -навео је Вучић.   Премијер је поручио да не може с тим да се сложи и подсетио да је слично било када јеСрбија уводила железницу, односно да се нико са тим није слагао и да су сви говорили -шта ће нам железница и да ће она да уништи наше шљивике.   Вучић је такође нагласио да ће држава наставити да спроводи тај пројекат и да ће свете који сада износе примедбе на рачун "Београда на води" касније подсетити како јеизгледало то подручје.  Он је додао да држава тај пројекат гура напред без буке у јавности.   - Ми смо предвидели да 2015. не буде лака, али да много тога урадимо, да би 2016. свивидели ефекте мера које смо предузели - напоменуо је Вучић приликом посетебеоградском Аеродрому.   (Танјуг)  
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