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Председник Српске напредне странке Александар Вучић рекао је да одлука о новим
министрима није једногласно усвојена на седници странке и да су била два гласа против
и један уздржан. Рекао је и да Министарство одбране није "утешна награда", као и да
Братислав Гашић остаје на челу Безбедносно-информативне агенције.

  

  

Није само једно минисатсраво које треба да зада ударац мафији

  
  

За разлику од тајкунског времена, када су они управљали МУП-ом, имали смо боље
резултате, смањен је број убистава и разбојништава...

    

"Ја сам ту замену предложио, као што сам предложио и за Зорану и још неке ствари, Ана
је предложила неке друге ствари, ми преговарамо, случајно сам био носилац листе.
Сигуран сам да није само једно минисатсраво које треба да зада ударац мафији. За
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разлику од тајкунског времена када су управљали МУП-ом, имали смо боље резултате,
смањен је број убистава и разбојништава. Штитили смо грађане и опремали полицију,
задовољан сам како је Стефановић опремио полицијске снаге. Ако неко мисли да је
Министарство одбране казна, морам да вам кажем да је то моје министарство. Многи ће
морати да раде заједно јер је то савремени криминал који није лако ухватити", поручио је
Вучић.

  

Крајем 2021. мерење резултата

  
  

Странка је захтевала од свих нас, а посебно од премијерке, да се енергичније него
икада земља супротстави криминалу и корупцији и лично ћу на томе да инсистирам
сваког дана

    

Вучић је навео да ће крајем 2021. да се измере резултати владе и да ће се видети ко је
шта урадио, а ко није.

  

"Да онда можемо и доадтне промене, уколико добијемо поверење. Странка је захтевала
од свих нас, а посебно од премијерке, да се енергичније него икада земља супротстави
криминалу и корупцији и лично ћу на томе да инсистирам сваког дана", рекао је.

  

Имаћемо виши просек жена у Влади у односу на свет

  

Како је рекао, задовољан је што је светски просек жена у влади 25-26 одсто, док ће код
нас бити виши. Поручује да није неко ко подилази кључ варијантама да неко буде
министар само јер је одређеног пола и додаје да су бирали енергичне и вредне жене.

  
  

Молио сам да буду прихваћене две даме које нису функционери СНС. Анђела је ни из
чега направила много. И за Дарију Кисић Тепавчевић то могу да кажем
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"Молио сам да буду прихваћене две даме које нису функционери СНС, Анђелу знам из
времена Министарства одбране, како је ни из чега направила много, жена која зна све
проблеме привреде, има страховиту енергију. И за Дарију Кисић Тепавчевић то могу да
кажем. Томислав Момировић не треба да буде изненађење, он је један од оних који нису
своју моћ засновали на кредитима, то је човек који је био спреман да прими ударце
политичких и економских незналица, иако смо ми повећали мнинималац, он није добио
сектор рада и социјалне политике јер хоћемо да штитимо раднике. Дали смо му да брине
о послу, да буде тврд и чврст као што је био у преговорима са нама, он је рекао ја сам
послодавац и тешко ми је да исплаћујем минималац, док су други ћутали. Верујем да ће
дорбо да води једно снажно министарство. Желим им успеха, хвалићу их и бранити кад
залуже, критиковати кад заслужују", каже Вучић.  

  

Чомић ће помоћи својим искуством

  

Упитан о нападима на нову министарку Гордану Чомић, Вучић је рекао да се са њом
никада није слагао, али да мисли да она својим искуством може да помогне у решавању
проблема.

  
  

За очекивати је да нападају, неки људи имају занимање да нападу све, не баве се тиме
шта је добро за земљу, баве се тиме да све што су себи опростили другоме неће

    

"За очекивати је да нападају, неки људи имају занимање да нападу све, не баве се тиме
шта је добро за земљу, баве се тиме да све што су себи опростили другоме неће.
Разумем када то ради део политичара који чезну да дођу на власт и наставе пљачку коју
су започели. Што се тиче Чомић, никада се нисмо слагали, поштујем начин њеног
политичког деловања, иако су она и њена породица били најистакнутији у протесту
против мене, није била препрека да питам да ли она може својим искуством да помогне у
решењу проблема. Они који говоре да је за СНС држава партијска прћија, не желе да
виде да је СНС увео у сваку владу највише нестраначких личности и нових људи, нисмо
дозолили да 12 година гледате само исте људе", каже председник напредњака.

  

Следе промене унутар СНС
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Свакога дана највише смећа истресу на моју галву, говоре да сам најгори на свету...

    

Рекао је и да ће бити великих промена у СНС, али да ће то бити препуштено чланству.

  

"Када је реч о мојој позицији, желим да укажем грађанима Србије. Свакога дана највише
смећа истресу на моју галву, говоре да сам најгори на свету, зар није највиши интерес
управо њихов да ја будем на челу листе, јер ће тако најлакше да победе оног ко је
најгори, они само траже да се избори раздвајају и да не будем на свакој листи", рекао је.

  

(Н1) 
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