
Александар Вучић: Дијалог са Приштином ће бити настављен на највишем нивоу - Николић и ја идемо у Брисел
недеља, 22 јануар 2017 22:47

У уторак увече биће настављен дијалог с Приштином у Бриселу под покровитељством
високе представнице ЕУ Федерике Могерини, рекао је премијер Александар Вучић.

  

  

Премијер на конференцији за штампу рекао да ће Србија бити представљена на
највишем нивоу и да ће у Брисел отпутовани председник Србије Томислав Николић и он,
као премијер Србије.

  

"Очекујемо да ће Албанци довести своје највише представнике и надам се да ће бити
довољно разума и рационалног приступа да се не понови довођење борбеног оруђа и
оружја на просторе насеље Србима како би се показивала сила", рекао је Вучић и додао
да је за Србију најважније да се избегну сукоби и провокације.

  

"Верујем да ће разговори бити успешни, а ми ћемо уложити много труда и рада да бисмо
обездедили економски сигурну будућност за грађане у Србији", закључио је Вучић.

  

Он је рекао да очекује да ће и албанска страна на том састанку бити на највишем нивоу,
а све у циљу да се избегне звецкање оружјем.

  

Премијер је навео да је јутрос разговарао са директором ЕПС-а Милорадом Грчићем, а
повод су били рачуни за струју који су стигли на адресе грађана и који су вишеструко
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увећани.

  

- Разговарали смо, установили смо да је било грешака у систему. Нови рачуни ће стићи
на адресе грађана а новац ће им бити враћен. Или, ако су већ платили, у наредном
месецу ће платити мање - рекао је премијер Вучић.

  

Како је навео, установљено је шта је била грешка, а одговорни ће за то одговарати.

  

Изградња клиничких центара

  

Почињемо са изградњом нових клиничких центара ове године и то у Београду, Новом
Саду, Крагујевцу. Како је навео, овако нешто није рађено протеклих 70 година.

  

Осим изградње, премијер је најавио и да ће све оне бити опремљене најмодернијим
уређајима. Такође, најавио је и реконструкцију КБЦ Драгиша Мишовић, Ургентног
центра у Београду, Клинике за неурохирургију... Планирана је и набавка више од 20
возила Хитне помоћи.

  

Реконструкција здравствених установа

  

- Током 2016. године су реконструисана 32 објекта. Такође, из донација ЕУ је завршено и
реконструисано 65 објеката у износу већем од пет милиона евра - рекао је Вучић.

  

Пола сата са Меркеловом

  

Он се захвалио и Федерики Могерини јер је врло заинтересована за преговоре. Казао је
и да је пола сата разговарао са немачком канцеларком Ангелом Меркел.
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- Разговарати пола сата са немачком канцеларком, значи да је врло заинтересована за
читаву ствар - рекао је Вучић.

  

Он је говорио и о томе што су појединси из СНС ових дана по Србији чистили снег.

  

- Јел треба да се стиде што су чистили снег да деца не поломе руке. Шта је проблем, што
други нису радили. Не видим у томе никакав проблем, хвала им што су радили, то морају
да буду акције целог друштва - истакао је он.

  

РТБ "Бор" - решење ове године?

  

Премијер је навео да је у Давосу прошле недеље имао озбиљне разговоре са кинеском
компанијом око лета из Београда за Кину. Када је у питању РТБ "Бор", Вучић је изразио
очекивање да би волео да ове године тај проблем бити решен.

  

- Прошле године смо решили "Железару". Ако ове године успемо ра решимо РТБ "Бор",
кинеском народу можемо овде слободно да подигнемо споменик - истакао је Вучић.
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Шешељ један од фаворита

  

Када су у питању председнички избори, Вучић је рекао да је лидер СРС Војислав Шешељ
један од фаворита, поред "два ДОС-овска кандидата", алудирајући на Вука Јеремића и
Саши Јанковића.

  

(Блиц)
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