
Александар Вучић: Нашли се неки политички лудаци који би да зауставе саобраћај – радите шта хоћете; Ирена Вујовић је будућност СНС-а
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Председник Србије и СНС Александар Вучић говорио је о најављеном протесту широм
Србије због поскупљења горива, али и коментарисао предлог да Зоран Радојичић буде
градоначелник Београда.

  

  

Он је, наводи државна агенција Танјуг, упитан да прокоментарише позив неких
опозиционих партија да грађани обуставе саобраћај у петак 8. јуна рекао да “протестују
колико хоће“.

  

“Радите шта год хоћете, изађите заједно с овима који краду и пребацују новац у стране
банке, али не можете да угрожавате животе људи. Нашли су се неки политички лудаци,
који би да зауставе саобраћај, а шта ако неко настрада? Ко ће бити крив? Где год се
нађете зауставите возило - и погинем због лудака који је хтео да се заустави. Не можете
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да разбијате, упадате насилно у објекте, да тучете. То вам неће бити дозвољено, а
остало радите шта хоћете", поручио је Вучић. "То не личи на рационално и нормално
понашање", додао је он.

  

  

Упитан има ли коментар на то што неки медији преносе да су Синиша Мали и Ирена
Вујовић незадовољни одлуком СНС да кандидат странке за градоначелника буде Зоран
Радојичић, Вучић је упитао Малог “да ли је кукао негде“.

  

“Не мислим да било ко има право да буде незадовољан. Ирена је будућност Српске
напредне странке, преостаје јој само да усаврши одређена знања из одређених области.
Она је будућност странке и Србије“, навео је Вучић, након чега се окренуо ка Синиши
Малом и рекао: “Синиша, је л' си кукао негде? Можда и јесте, неће да каже“.

  

Истакао је, међутим, да колико зна није било никаквих негодовања у том смислу, а кад је
реч о Ирени Вујовић, рекао је да је она у сваком случају будућност Српске напредне
странке и свакако особа која ће играти важну улогу и у будућности Србије.
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"Незадовољства мислим да није било, а Ирени преостаје само да савлада још нека
знања и она свакако представља будућност СНС и важну особу у будућности Србије",
навео је Вучић.

  

Подсећамо, бивши градоначелник Београда недавно је именован за министра финансија
у Влади Србије.

  

Вучић је пред новинарима причао и о малинарима, писањима косовских медија,
опозицији и репрезентацији Србије на Светском првенству у Русији.

  

“Шта сте се сакрили у хладовину? Врућина? Да нешто урадимо било би ’јао Вучићу шта
си нам са земљом урадио’, а не можете мало да издржите мало на сунцу“, биле су прве
речи које је Вучић новинарима упутио пре него што су уследила питања.

  

Говорећи о писању косовских медија да је Србија дуж административне границе са
Косовом распоредила војску, Вучић је рекао “нека пишу шта хоће“.

  

О Јеремићевој тужби

  

Вучић је потом причао о тужби коју је лидер Народне странке Вук Јеремић најавио
против њега.

  

“Све што сам рекао је апсолутна истина. Да ли је нормално да неко има 25 милиона
евра? КРИК је писао о томе, не неко други, не Вучић, не Стефановић, већ Крик. Одакле
бре човече? И то све између 2007. и 2012. године. Раније је имао само женин стан, а
онда за пет година 25 милиона евра. То све поштено стечено? Не, него лоповлуком“,
навео је Вучић.

  

“Хапсе људи, похапсили све око њега, све са којима се слика, само њега не. То је
међународна криминална организација, лоповска банда. А тужба... Страшно сам се
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уплашио. Ево, ја немам 25 милиона и није ми амбасада Катара из Берлина пребацила на
рачун 200.000 евра. Замислите да мени неко пребаци тај новац... Тужите колико хоћете.
А тражили од мене 50 и 100 милиона да им платим. Одакле мени те паре? Они научили
све у милионима, ништа мање, не конзумирају“, додао је он.

  

О критикама због најаве да ће репрезентација Србије добити 10 милиона евра

  

На питање о критици опозиције због најаве да ће репрезентација Србије уколико освоји
Светско првенство у фудбалу добити 10 милиона евра, Вучић је рекао:

  

“Правили су се паметни, као ’он зна да неће да освоје злато’ и ’ако освоје неће видети те
паре’. Прво, од наше репрезентације има само пет или шест квалитетнијих, са свима
осталима може да се игра. А и са тим квалитетнијим у 90 минута свачега можеда буде.
Наше је да мотивишемо наше момке“.

  

Према његовим речима, све премије спортистима сада се исплаћују у руку од два-три
дана, а некада се чекало две године.

  

“И да су тражили више, тражили би више. Па знате ли шта значи за Србију да буде првак
света у фудбалу“, навео је Вучић.

  

Осим тога, Вучић је говорећи о Н1 рекао: “Да нема мене не знам ни шта би радили у
програму, само чекам у временску прогнозу када ће да ме убаце, још ту част нисам имао“.

  

Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је да ће бити изграђено 1.578 станова
за припаднике снага безбедности у првој фази изградње који ће почети у септембру у
шест локалних самоуправа у земљи.
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  Брнабићева је рекла да је у Скупштини Србије усвојен лекс специјалис о изградњистанова и да ће прво бити грађени станови у Београду, Новом Саду, Нишу, Врању,Краљеву и Крагујевцу.  "За прву фазу су у потпуности издвојена страдства из буџета. Почеће изградњанајкасније од септембра у Нишу и Врању, а онда сукцесивно све остале самоурпаве докраја године", казала је премијерка испред бивше касарне "Алекса Дундић" у Земуну, гдеје представљен огледни стан.  Она је додала да су ти станови између 32 и 92 метара квадратних и да се њиховзавршетак очекује до краја 2019. године.  Премијерка је казала да је око 19.000 припадника служби безбедности изразилоинтересовање за станове у тих шест локалних самоуправа.  Брнабићева је рекла да друга фаза обухвата изградњу 5.203 стана, која ће сепроширити на додатне локалне самоуправе поред ових шест.  Она је додала да се водило рачуна о квалитету изградње, а да ће се око 80 одстокористити домаћи грађевински материјали као и да су станови енергетског разреда Ц ибиће у просеку 20 одсто јефтинији за струју.  "Циљ је да онима који имају породице омогућимо максимално добре услове за живот амладима да развијају каријеру и породице", казала је Брнабић.  

  Вучић: Јефтини станови и за друге јавне службенике  Председник Србије Александар Вучић рекао је да се нада да ће се пронаћи финансијскемогућности да јефтине станове осим припадника полиције, војске и БИА могу да добију изапослени у другим јавним службама, као и млади брачни парови.  Он је казао да ће месечна рата за куповину огледног стана износити 118 евра и да ће томоћи да приушти сваки припадник војске и полиције, под условом да остане да ради задржаву.  Вучић је рекао да држава не може да дозволи да након што уложи у образовање једногвојника или полицајца, он напусти посао.  "Не може после седам година полицајац да буде телехоранитељ било коме зато што јетако решио, имаће обавезу да остане и да ради за своју државу", казао је Вучић.  План држава је да се до 2020. године заврши свих 1.700 станова које гради Грађевинскадирекција Србије, на простору некадашње касарне "Алекса Дундић" у Земуну, а да првистанови у "Земунским капијама" буду усељиви до краја године.  (Танјуг, Б92, Бета)  Видети још:  ПСГ: Први резултат Вучићевог „златног доба “ - цене горива у Србијинајвеће у Европи  Еспресо: Зашто је гориво у Србији скупље него у Немачкој?  
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http://www.nspm.rs/hronika/psg-prvi-rezultat-vucicevog-zlatnog-doba-cene-goriva-u-srbiji-najvece-u-evropi.html
http://www.nspm.rs/hronika/psg-prvi-rezultat-vucicevog-zlatnog-doba-cene-goriva-u-srbiji-najvece-u-evropi.html
http://91.222.7.144/hronika/espreso-zasto-je-gorivo-u-srbiji-skuplje-nego-u-nemackoj.html

