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Некадашњи вршилац дужности генералног секретара Председништва Србије Владимир
Цвијан постао је 2010. године члан СНС-а. Погледајте како су тада ту његову одлуку
поздравили СНС и тадашњи заменик председника странке Александар Вучић.

  

  

Цвијан у редовима напредњака

  

Доскорашњи вршилац дужности генералног секретара председништва Србије Владимир
Цвијан нови члан СНС-а. ДС саопштава да Цвијан није био њихов члан, и да његово
учлањење у СНС нема значаја за странку.

  

Српска напредна странка као новог члана прогласила је доскорашњег вршиоца
дужности генералног секретара председништва Србије Владимира Цвијана.
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  Демократска странка потврдила је изјаву доскорашњег вршиоца дужности генералногсекретара председништва Србије Владимира Цвијана да није био члан ДС и истакла дау том смислу његово учлањење у Српску напредну странку нема значаја и везе са ДС.  "ДС потврђује изјаву Цвијана да није био члан странке", пише у саопштењу ДСдостављеном агенцији Бета.  На конференцији за новинаре СНС-а, Цвијан није желео да наведе разлоге због којих је4. марта поднео оставку на место генералног секретара.  "Биће прилике да о томе разговарамо, дођите до текста моје оставке и све ће вам битијасније", рекао је Цвијан и додао да му је породица на првом месту и да се нада да њенабезбедност неће бити угрожена.  

  Цвијан је рекао да је по закону дужан да чува све податке до којих је долазио напретходном радном месту, осим оних који указују на могућа кривична дела.  "Увек ћу се држати Устава и закона", рекао је Цвијан.  Заменик председника СНС Александар Вучић Цвијана је представио као једног однајбољих правника у Србији и једног од најпризнатијих у Европи и свету. Према његовимречима, нови члан СНС-а је творац 70 законских предлога.  "Захваљујем Цвијану на његовом храбром потезу и могу да кажем да нам је част и да смопоносни на то што у својим редовима имамо једног од најбољих правника у Србији",рекао је Вучић.  Вучић је рекао да напредњацима није посао, нити циљ да задају политичке ударцедругим странкама, и да Цвијан није из тих разлога постао члан странке.  "Ако сте дошли да бисте чули прљаве речи о председнику Србије и његовимсарадницима, то се неће догодити", рекао је заменик председника СНС.  

  "Цвијан у СНС-у неће бити обично техничко лице, већ неко ко ће предлагати иодлучивати", рекао је Вучић, додајући да ће о евентуалној функцији за Цвијана битиодлучено на Скупштини странке која треба да се одржи за девет дана.  Цвијан је разрешен одлуком председника од 23. марта, а агенцији Бета је тада речено даје Цвијан разрешен на лични захтев.  Цвијан, који није био члан ДС-а, рекао је да се нада да ће од сада његова породица битибезбедна, али није желео да открива разлоге због којих страхује за њихову безбедност.Из Председништва је саопштено да је Цвијан, као разлог оставке, навео корупцију уреформи правосуђа, али да он, иако су тражили, Тадићу никада није доставио ниједандоказ о томе.  “Први политички ангажман и сигуран сам да сам на правом месту. Породица ми је напрвом месту и надам се да ће породица после свега бити безбедна. Ја сам своје за садарекао”, каже Цвијан.  Цвијан каже да има обавезу чувања државних тајни, осим ако оне представљајукривично дело, а тек после скупштине странке биће познато коју ће функцију заузети.  

  Са Александром Вучићем се упознао после подношења оставке, када су разговарали ореформи правосуђа.  “А поред права, Вучић и ја се одавно бавимо шахом, тако да смо се упознали, али прекоправа”, рекао је Цвијан.  “Обојица волимо да играмо краљев гамбит“, сматра функционер СНС-а АлександарВучић.  У Преседништву кажу да је Цвијан обављао техничко-бирократске и правне послове и даникада није био Тадићев секретар.  Са Андрићевог венца су стигле и копије његове оставке и захтев секретаријата.  “До данашњег дана и поред више усмених захтева те доказе нисте презентовали идоставили писаним путем, молимо Вас да у најкраћем року исте доставите Генералномсекретаријату председника Републике, не би ли председник Републике Србије могао дапредузме мере из своје надлежности“, наводи се у саопштењу.  Демократе се не брину због Цвијановог трансфера јер, како кажу, никада није биоњихов члан.  Цвијан је рођен у Београду 1976. године, а 1999. је дипломирао као студент генерације,а на истом факултету је и магистрирао.  Од 2004. је био ангажован као консултант из области права за потребе кабинетапредседника и као секретар његовог Правног савета, а од 2008. именован је запредседниковог саветника.  Оставку је поднео на лични захтев 4. марта ове године, а одлуком председника Тадића23. марта је разрешен функције.  
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