
Ненад Поповић на оснивачкој скупштини СНП: Бићемо савезник малим привредницима; Русија највећи заштитник
четвртак, 04 децембар 2014 16:48

Оснивачком скупштином која се одржава у Београду озваничене су најаве да ће
накадашњи потпредседник ДСС-а, привредник Ненад Поповић основати Српску
народну партију. На радном делу седнице Поповић је изабран и за председника
новоосноване странке.

  

- Наш главни циљ је оздрављење националне економије, јер нема испуњења
националних и државних циљева са најмањом платом у региону - рекао је Ненад
Поповић.

  

  

Он је мале привреднике и предузетнике назвао херојима Србије.

  

- Захваљујући вама, пензионери примају пензије, лекари плате, мајке примају дечије
додатке. Поручујем вам да у СНП имате највећег савезника у борби за ваше интересе -
рекао је Поповић.

  

Он је нагласио да је незапосленост највећи проблем Србије и да зато за СНП нема
пречег задатка од спровођења екононских мера које це омогућити да сваки грађанин
има посао.
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- Градићемо нашу партију на исти начин као што желимо да градимо Србију. Она мора да
буде модерна, а у исто време и традиционална. Да не заборавља прошлост, али да
гледа у будућност - рекао је Поповић.

  

Он је навео да ће странка сву своју енергију уложити у то да се пореска оптерећења
смање на реалан ниво, да се сузбије сива економија, да привредници не буду третирани
као криминалци.

  

- Предузетници и мала предузећа су кичма одрживог развоја. Они стварају половину
свега што Србија извезе. Чак 80 одсто аустријске и немачке привреде чине таква
предузећа. Морамо да подстичемо предузетнички дух - поручио је Поповић.

  

Част ми је што сам био у Коштуничином тиму

  

Он је поручио да држава треба да повећа субвенције у пољопривреди, како више Србија
не би увозила стоку из Хрватске. Најавио је да ће се његова странка залагати за
државотворност, као што је то чинио Војислав Коштуница.
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  - Част ми је што сам био с Коштуницом у тиму који је донео нови устав, енергетскиспоразум са Русијом, декларацију о војној неутралности, успоставио везе с РепубликомСрпском - рекао је Поповић.  Он је истакао да је његова странка, странка евроскептика.  - Европи кажемо "да", али смо против уласка Србије у ЕУ. То данас није ни у економскомни у било ком интересу Србије. Европа и њен допринос светској цивилизацији, њенеформуле реда, организација, ефикасност, правосуђе економија - за то каземо - да -поручио је.  Он је навео да ће се странка залагати за добре односе са САД и Кином и сарадњу сасвим земљама ЕУ.  Русија као највећи заштитник  - Косово јесте и биће саставни део Србије исто као што је Крим увек био саставни деоРусије. Не постоје две ближе нације од Србије и Русије која је данас највеци заштитникнационалних интереса Србије, економских  интереса. Морамо водити искрену иотворену политику према Москви - навео је Поповић.  

  Четири стуба политике  - СНП је партија националног и демократског опредељења. Наша политика се заснивана четири стуба - праву већинске нације, православној вери, очувању породице и развојутржишне економије - рекао је један Војислав Михаиловић, један од оснивача, иначе унукДрагољуба Драже Михаиловића.  
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  Зоран Видановић, председник општине Нишка Бања је један од оснивача је констатоваода је незапосленост за ову странку највећи проблем и да ће приоритет дати оснивањунових радних места.  - Желимо амбијент за здраву економију, да сваки предузетник може да ради. Желиморавномеран развој и да сваки сељак може да живи од свог рада - рекао је Видановић.  Скупштини у Бел експо центру присуствују између осталих и Александар Чепурин,амбасадор Русије, Владимир Чушев, амбасадор Белорусије, као и представнициамбасада Кине, САД, Словачке и Ирана. У уметничком делу програма наступила јеплесна Група Уна сага Сербица.  Скупштини су присуствовали и главни уредник "Печата" Милорад Вучелић, аналитичарДрагољуб Анђелковић и председник "Треће Србије" Мирослав Паровић.  „Још има потенцијала за Јужни ток“  Лидер новоосноване Српске народне партије Ненад Поповић изјавио је данас да и даљеима потенцијала за наставак изградње Јужног тока, те да ниједна држава нема интересда се заустави изградња тог гасовода.  "Компаније учеснице Јужног тока, као и државе учеснице, имаће интензивне преговореса руском страном, а потенцијала за наставак Јужног тока има. Ипак, за то треба дапостоје две заинтересоване стране, жеља Русије постоји, али је неопходна и жељаЕвропске уније", рекао је Поповић гостујући на Б92.  

  Поповић сматра да је ЕУ крива за тренутну ситуацију у вези са пројектом Јужни ток, јерсе, како је рекао, не може нешто ретроактивно вратити, с обзиром да је уговор о Јужномтоку потписан пре било какве одлуке ЕУ.  "Купљено је много земљишта, урађено много ствари. Ниједна држава нема интерес да сезаустави Јужни ток, највећи интерес има бирократија у Бриселу", навео је Поповић,истичући да је енергетски споразум Србије и Русије веома добар.  Поповић је навео да је Јужни ток пројекат који су потписали Влада и председник Србије,те да је за њега гласало 235 посланика у Скупштини Србије.  Како је додао, сви су имали могућност да промене делове тог споразума, а тај пројекат јеодличан за Србију јер је добила енергетског партнера, акционара у НИС која је билагубиташ.  "Споразум треба погледати са правне стране и видети шта може да се промени.Подсетићу да Русија гради гасовод на граници Грчке и Турске и сигурно је да Србијаможе бити учесник тог споразума", сматра Поповић, који је данас изабран запредседника Српске народне партије.  (Блиц-Танјуг)  
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