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Чачак – Председник Нове Србије Велимир Илић оценио је да Србија са актуелном
Владом нема перспективе.

  

"Влада је обећала по 1000 евра сваком пунолетном грађанину, а на крају поделе по 1000
динара, обећавају 200.000 нових радних места за годину дана, а отпусте 100.000,
обећавају равномерне регионалне развоје, а Србија тоне", рекао је Илић на Изборној
скупштини НС-а.

  

Председник НС-а је оштро критиковао предлог новог буџета, начин на који се доноси,
као и распоред новца у буџету.

  

"Они буџет усвајају на неким ноћним седницама, а зна се да ноћу раде само 'антихристи',
они који се боје народа и јавности и који се стиде онога што су написали. Све паре из
буџета поново су код Динкића и сада сви морају од њега на кашичицу да траже. Не знам
чиме их је Динкић опчинио, кад он не може на изборима ни цензус да пређе, а у свим је
владама и држи државу", рекао је он.

  

Илић је у извештају о раду странке у протекле четири године оценио да је Нова Србија у
свим градовима и општинама у којима је била на власти добро радила.

  

Према његовим речима, Министарство за капиталне инвестиције, док је он био
министар, многи су оценили као најбоље у ранијем сазиву владе.

  

"Погледајте извештај Државне ревизорске институције, ниједан рачун Министарства за
капиталне инвестиције није био лош. Оговарали су око неких вагона који су набављени
уз сагласност Министарства финансија, а цео тај посао је био два пута мањи него
Мишковићева провизија на вакцинама. Нико о томе не прича", рекао је Илић.

  

Он је додао да Нова Србија има добру сарадњу са Демократском странком Србије са
којом је у коалицији и додао да ће се та сарадња и даље наставити, а коалиција ширити.
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(Бета)
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