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Са СПС поново у влади, у измењеном формату, СПАС ће имати једног министра

  

БЕОГРАД - Српска напредна странка наставиће да сарађује са Социјалистичком
партијом Србије у новој влади, у нешто измењеном формату, рекао је вечерас
председник СНС Александар Вучић.

  

Вучић је на конференцији за новинаре после седнице Председништва СНС рекао да
СНС, невезано од тога колика је њена снага, мора да поштује СПС и не сме да покаже
осионост и бахатост и да ће, иако им СПС није потребан у влади, наставити да ради са
њима.

  

  

"Морамо да покажемо и људску коректност, а не да им кажемо да нам нису потребни.
Социјалисти нам нису потребни, као што нису били ни раније, али постигли смо заједно
добре резултате", рекао је Вучић.

  

Вучић је рекао да су он и Ивица Дачић имали нешто другачија виђења како би влада
требало да изгледа али да је прихватио Дачићеве предлоге.

  

Он је рекао да СНС нису потребни ни коалициони партнери са њихове листе, јер сам
СНС има 160 посланика, а да су данас избори имали би 180.

  

"Кад имате толику подршку народа, онда не смете себи да дозволите да је погрешно
разумете, да је схватите да сте добили карт бланш да радите шта хоћете, морате
одговорно да разумете да су људи пружили прилику да им обезбедите будућност, јер
људи неће да њихова деца наслеђују проблеме, да размишљају да ли ће бити плате и
пензија...", рекао је Вучић.
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"Имаћемо представника мањина, али то морају да буду стручни људи", додаје.

  

Председник Народне Скупштине биће Ивица Дачић

  

Председник Народне Скупштине биће Ивица Дачић, истиче.

  

"Биће много посла за њега као за председника парламента. Сматрамо да је важно да
заједнички учествујемо у стварању нечега што сматрамо да је добра будућност Србије”,
појашњава.
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Парламент ће у ових годину дана морати да спроведе бројне реформе, а како наводи
имена министара нису до краја договорена.

  

Вучић се договорио са Шапићем да СПАС има једног министра

  

Он је пренео да се данас договорио са председником Српског патриотског савеза
Александром Шапићем да они имају једно министарство у новој влади, као и да је Шапић
био спреман да подржи политику владе и без учешћа у њој.

  

Каже да је данас имао прилику да боље упозна Шапића и да он није имао захтеве за
министарствима и директорска места као услов за сарадњу.

  

Додао је да је Шапић тражио да разговарају искључиво о будућности Србије и циљевима
и да није имао никакве захтеве.

  

"На крају смо се договорили и то више на моје инсистирање, него на његово, да имају
једног министра у влади, али је човек рекао да је спреман да подржава политику, а да га
не занима и да у њој учествује у прављењу политике, онда сам му говорио о бризи и свим
проблемима који се дешавају", рекао је Вучић.

  

Шапић му је, каже, скренуо пажњу да је био погрешан приступ да ће станове које
држава гради за припаднике снага безбедности добити они који се најбрже пријаве, јер,
многи можда нису вешти у тој врсти комуникације, а на стан чекају и до 20 година.

  

Разговарали су, каже, и о економским питањима, о спољној политици, те истакао да
Шапић разуме колико је тешка позиција Србије, као и шта треба још урадити за добробит
грађана.

  

 3 / 8



Александар Вучић: Нова Влада биће ограниченог трајања, парламентарни избори заједно са председничким; Дачић председник Скупштине, Шапићу једно место у Влади; Небојша Стефановић ће радити "важан посао у сектору безбедности"
уторак, 20 октобар 2020 19:21

Ко мисли да може да ради шта хоће - нек размисли

  

Београд -- Председник Србије Александар Вучић најавио је снажну борбу са мафијом,
поручивши да свима који мисле да су јачи од државе биће показано да је држава најјача.

  

"Та борба се одиграва непрестано, сад ће бити најжешћа. Све службе, агенције,
министарства силе, кординисано ће томе да се посвете. Они који су смислили да могу да
раде шта хоће у нашој земљи и да има оних који ће да их спашавају нека добро
размисле", поручио је Вучић након седнице Председништва СНС.

  

"Оно што се збива у последњих 20 дана показује да се змији мора стати за врат и то
ћемо да урадимо", рекао је Вучић.

  

Поручио је да ће као председник државе дати све да ту банду "растури маљем у главу".

  

"Гонићу владу да сву ту банду растури маљем у главу", додаје.

  

"Ко сте ви, бандо једна мафијашка, да рекетирате по Србији? Да видимо да ли сте јачи
од државе", истакао је Вучић.

  

"Небојша Стефановић радиће важан посао у сектору безбедности"

  

На питање да ли је незадовољан радом министра унутрашњих послова, Вучић је
одговорио: “Жао ми је што ме нисте слушали. Полиција је показала добре резултате”.

  

Истакао је да ће Небојша Стефановић радити важан посао у сектору безбедности.
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"А да ли има људи у свим службама који раде са мафијом – немам сумње да има, али то
нема везе са министром Стефановићем"

  

Влада и скупштина "ограниченог трајања", шест циљева

  

Београд -- Председник Србије и СНС Александар Вучић обраћа се јавности након
седнице Председништва СНС.

  

"Данас је Српска напредна странка одржала седницу Председништва са две тачке
дневног реда. СУтра је 12 година од оснивања странке и о томе ће се сутра говорити
посебном приликом, говориће Милош Вучевич у 12 сати. Нећемо ништа тим поводом
организовати, али имамо чиме да се похвалимо", каже и додаје:

  

"Прва тачка дневног реда је био избор државних органа државе Србије и нове Владе".

  

 5 / 8



Александар Вучић: Нова Влада биће ограниченог трајања, парламентарни избори заједно са председничким; Дачић председник Скупштине, Шапићу једно место у Влади; Небојша Стефановић ће радити "важан посао у сектору безбедности"
уторак, 20 октобар 2020 19:21

  

Како наводи, за њих као странку било је важно да се размишља који се програм
кандидују и које планове проводе у делу.

  

"Добили смо велику подршку народу, да су данас избории та подршка би била још већа",
каже.

  

Каже да је променом бројних градоначелника показано да је странка спремна да се
мења и да критикује себе, а како прецизира - "52 одсто градоначелника и председника
општине" је промењено.

  

Постављало се питање, каже, да ли да СНС узме све у своје руке када је формирање
власти у питању, а данас су дефинисали шест основних циљева.

  

"Влада је ограниченог трајања - парламентрани збори заједно са председничким
изборима биће одржани 3. априла", каже.

  

Прва је борба против коронавируса, коју, према његовим речима, морамо успешно да
окончамо.

  

"Потребна је изградња нових капацитета болница, додатно улгагање новца из буџета",
наводи.

  

Други најважнији задатак је борба за интересе народа на КиМ.

  

"За то нам је потребно широко јединство народа и да будемо спремни за компромисна
решења", каже.
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"Неки су помислили да су јачи од државе, па ће тачка 3 – борба против мафије бити
жестока. Тачка четири биће очување незавинсоти Републике Србије" објашњава и
додаје даље да су тачка пет убрзане реформе, посебно решавање проблема владавине
права и Европске интеграције. "Ако погледате последња истраживања јавног мњења уз
значајан скок странке којој припадам постоји драматичан скок оних који су свкако наши
политички неистомишљеници, чији програм не разумемо али ћемо саслушат", додаје.

  

 Завршена седница Председништва СНС на којој је било речи о "предлогу Ане
Брнабић за састав будуће Владе Србије"

  БЕОГРАД - Завршена је седница Председништва СНС-а, на којој је било речи о
предлогу мандатарке Ане Брнабић за састав будуће Владе Србије.   

Седница је била заказана за 17 сати, а у седиште напредњака у Новом Београду стигла
је и мандатарка Ана Брнабић, а међу првима су стигли Бранислав Недимовић,
градоначелник Лесковца Горан Цветановић, Александар Мартиновић, председник
општине Обреновац Мирослав Чучковић.
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Такође, дошли су и директор Коридора Србије Зоран Бабић, Златибор Лончар, Маја
Гојковић, Јадранка Јоксимовић, Горан Кнежевић, Марко Ђурић, Нела Кубуровић, Горан
Весић, Биљана Поповић Ивковић, Синиша Мали, Зорана Михајловић, Марија
Обрадовић...

  

Испред седишта напредњака је велики број медијских екипа, али нико од пристиглих
функционера није им се обратио.

  

Очекује се да ће на седници Председништва мандатарка Ана Брнабић изнети предлог
састава владе, након чега ће се јавности обратити председник Србије и СНС
Александар Вучић.

  

Лидер напредњака ће након седнице Председништва СНС пренети став те странке и
њеног руководства о предлогу мандатарке за састав нове владе.

  

Очекује се да ће се председник Вучић обратити око 18 сати.

  

Према Танјуговим информацијама, председник Вучић говориће о још неким актуелним
темама, а пре свега, о борби против организованог криминала и мафије, коју је у
понедељак најавио као један од приоритета државе на унутрашњем плану, у наредном
периоду.

  

Вучић се раније данас састао а председником Српског патриотског савеза Александром
Шапићем и лидером СПС Ивицом Дачићем који су јутрос били на консултацијама са
мандатарком Аном Брнабић.

  

(Агенције)
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