
Александар Вучић: Уверен сам да ћемо добити најбољу понуду за Телеком, одузео сам себи право да причам о пребијању свог брата
четвртак, 15 јануар 2015 17:28

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да би усвајање закона који би
Приштини отворио пут за присвајање рудника Трепча било тежак ударац за дијалог
српске и албанске стране и да се нада да ће српска страна то, како је рекао,
најозбљније питање успети да реши.

  

- Ако то Албанци ураде унилатерално односно једнострано то би био тежак ударац за
дијалог српске и албанске стане - рекао је премијер новинарима у Обреновцу.

  

  

Он је навео да је то у овом моменту најозбиљније питање за Србију које је исрксло, како
је рекао, ваљда због њихових унутрашњих проблема, али да се нада да ће Влада Србије
то успети да реши.

  

Вучић је навео да би тај закон требало да буде усвојен у понедељак што би
представљало озбиљну потешкоћу и озбиљан проблем, а да је и данас са тим упознао
све западне партнере.

  

- На томе сам данас радио и радићу и сутра, за нас нема спавања до понедељка - рекао
је Вучић.
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Вучић је рекао да је питање имовине у дијалогу Београда и Приштине до сада затварано
безброј пута и поновио да би једнострано усвајање закона било тежак ударац за дијалог
српске и албанске стране.

  

Косовска влада усвојила је предлог измена Закона о јавним предузећима, који отвара
пут да Трепча предје у власниство Косова, пренео је раније данас дневник "Коха
Диторе". Председништво покрајинског парламента одлуцило је да се предлог закона по
хитном поступку уврсти у двени ред заседања 19. јануара.

  

Вучић себи "одузео слободу изражавања" о случају пребијања његовог брата

  

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је "себи одузео слободу
изражавања" када је реч о случају пребијања његовог брата Андреја, те не жели да
коментарише ни кривичне пријаве омбудсмана, али да је уверен у ефикасност
надлежних органа, тужилаштва и правосуђа.

  

- Ја сам самом себи одузео слободу изражавања, само себи, ником другом нити смем,
нити хоћу и могу, али себи сам одузео слободу изражавања по том питању као
председник Владе - рекао је Вучић новинарима у Обреновцу.
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  Он је рекао да једва чека коначан исход инцидента у којем су током прошлогодисњеПараде поноса у Београду учествовали његов брат, брат градоначелника Београда, каои припадници Жандармерије и Војне полиције.  Заштитник грађана Саша Јанковић саопштио је јуче да је поднео кривичне пријавепротив двојице припадника Управе Војне полиције због, како је навео, напада наприпаднике Жандармерије током прошлогодишње Параде поноса.  Жандарми су тада претукли четири особе, медју којима су била и браћа српскогпремијера и градоначелника Београда.  „На Главном одбору СНС о проблемима обичних људи“  Премијер Србије Александар Вучић најавио је да ће на сутрашњој седници Главногодбора СНС, чији је председник, бити речи о свим важним питањима за државу ифункционисање странке, а пре свега оно �то је у функцији решавања проблема обичнихљуди.  - Оно што је важно је да људи буду посвећени послу, да разумеју колико је битно да серешавају проблеми обичних људи - рекао је Вучић новинарима у Обреновцу.  Он је напоменуо да ће то да тражи од свих у Влади Србије, у Скупштини и од јавнихфункционера.  - Чини ми се да је то некако најважније - закључио је премијер.  „Добићемо најбољу понуду за Телеком“  Вучић је навео да је уверен да ће Србија добити најбољу понуду за Телеком, истичући даје до сада већ десет најпознатијих светских и европских компанија показалоинтересовање.  - Већ знамо колики су одређени инвестициони фондови и колико су одређенетелекомуникационе компаније спремне да плате - рекао је Вучић и додао да ће сеодлуке доносити у зависности од тога шта предложи приватизациони саветник.  

  Упитан на основу чега очекује најбољу цену до сада, Вучић је рекао да је Србија посталастабилна економија "што се види по извештајима међународних институција и западнихзваничника".  - Ми своју економију несумњиво стабилизујемо и све тече по плану - рекао је премијерновинарима у Обреновцу.  Он је додао и да је поносан што је Ер Србија проглашена за најбољу компанију у региону,"што су данас потврдиле релевантне институције".  „Решење за Железару Смедерево до 1. фебруара“  Вучић је оценио да за Србију тренутно нема ништа важније од решавања стратешкогпартнерства у Железари Смедерево и најавио да ће то питање бити решено до 1.фебруара.  

  - Видимо се пред 1. фебруар, обезбедио сам изванредан ватромет какав до сад нистевидели и то без државних пара - рекао је премијер.  Он је навео да ће до понедељка бити предати сви планови за приватизацију Железарекао и да ће представници Есмарка разговарати са Бриселом, те да верује да ће "свебити добро".  Вучић је истакао да ће након што се реши питање Железаре значајно порасти домаћиБДП, да ће бити запослен велики број људи и то не само у Есмарку, као и да ће тајслучај показати како после приватизације радници могу да имају већа примања.  - Тим радницима су сада смањене плате 10 одсто, по преузимању Железаре плате ће севратити на старо, а вероватно ће порасти још 10 одсто - рекао је премијер.  „Зорани Михајловић све кажем у лице“  

Обреновац -- Премијер Србије Александар Вучић прокоментарисао је спекулације даније задовољан радом министарке Зоране Михајловић.  Он је истакао да када нечијим радом није задовољан он то каже у лице и да нијепотребно да то неко други преноси.  "Ја ништа не кријем. Ја са Зораном разговарам увек отворено, као и са свим осталимчлановима Председништва, и све што имам да им кажем, ја им кажем у лице", рекао јеВучић новинарима у Обреновцу.  Он је такође поручио да не треба бринути за Владу, нити за било ког њеног члана.  На питање да ли министри из СПС-а недовољно бране владу, Вучић је рекао: "О тометек у априлу".  (Танјуг)  
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