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СУБОТИЦА - Потпредседница Српске напредне странке Зорана Михајловић оценила је
данас, поводом реаговања лидера ДС и градоначелника Београда Драгана Ђиласа на
хапшење свог сарадника у градској власти Небојше Ћерана, да јој се чини да је Ђилас
"на путу за једно дуго, топло летовање".

  

  

"Верујем да је он на путу за једно дуго летовање, и верујем да ће - са свим оним што је
остварио од 2004. године када је постао директор Народне канцеларије председника
Србије и од када су његови приходи невероватно расли, а према неким проценама реч је
о стотинама милиона евра - имати дуго и топло лето", рекла је Михајловић и додала да је
крајње време да Србија сазна све о приходима и начинима на који се неки људи у Србији
богатили.

  

Михајловић је, наиме, поводом хапшења Ћерана раније изјавила да "Вреоци нису
Монако", осврћући се на спорну процену вредности, а Ђилас је на Б92 рекао да му је
"драго што министарка има сазнања о ценама некретнина у Монаку".

  

Министарка је узвратила да грађане Србије, а посебно Београђане много више занима
расплитање афера у граду, него што им је од користи то што "Ђилас размишља и о
ценама некретнина у Монаку и о летовању". Према њеним речима, СНС ће врло брзо
имати страначке органе који ће расправљати о градској власти у Београду, и о
градоначелнику Драгану Ђиласу.
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"Оно што сви желе коначно да сазнају то је решавање многобројних афера - од Бус
плуса, питања Београд пута - чији је дуг 1,2 милијарде динара, до велике задужености
града", нагласила је Михајловић.

  

"Београд је задужен око 900 милиона евра. Неко то треба да врати, а то ће вероватно
бити грађани Београда и њихова деца", додала је министарка.

  

Она је запитала како то да је садашњи председник ДС Драган Ђилас баш од 2004.
године стекао велико богатство, и то од онда од када је почео да бива именован на
политичке функције.

  

"Не можете бити политичар и истовремено бити везани за приватне компаније, јер је то
сукоб интереса на штету грађана", закључила је Михајловић.

  

(Танјуг)
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