
Вучић: Почетком 2019. године ћу се повући са чела СНС и предложићу свог наследника
понедељак, 10 јул 2017 23:08

Председник Србије и лидер Српске напредне странке Александар Вучић изјавио је
вечерас да ће се на конгресу партије, почетком јануара 2019. године, повући са њеног
чела и тада ће предложити свог наследника.

  

  

Гостујући на телевизији Хепи, он је истакао да је помогао да СНС направи промене у
политичким процесима у земљи и да Србија трасира свој пут, додавши да "људи у Србији
траже борце, оне који имају храброст да нешто ураде".

  

Вучић је констатовао да опозиција замишља да ће доћи на власт 2020. или 2021. године
и оценио да се то неће десити, јер ће за председника СНС да изабере наследника који
ће "правити добре резултате".

  

Скептик по питању успеха преговора о Косову

  

Вучић је рекао и да је скептик по питању успеха преговора о Косову, али да "морамо да
живимо за нашу будућност, за нашу децу".

  

"Питање Косова не може так тако да се реши, али нико нема храбрости да саопшти
истину у лице. То не значи да ћемо признати Косово, заборавите ту глупост", рекао је он.
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Вучић је казао да зато треба да се разговара шта ће са Приштином да се ради убудуће,
"да ли је наша политика да имамо замрзнути конфликт, или да то решавамо", истакавши
да неће да прејудицира какав ће бити резултат разговора у Бриселу.

  

Надам се да Фијат неће отићи из Србије - плате нису довољне али је алтернатива
још гора

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да се нада да Фијат Крајслер
аутомобили неће отићи из Србије и да ће проблеми послодаваца и радника те фирме у
Крагујевцу вечерас или сутра бити решени.

  Вучић је рекао да фабрика Фијат у Србији због штрајка дневно не произведе 440
возила и да је губитак велики.   

"Губитак је велики, који наша земља осећа, 0,1 на нивоу раста, огроман за целу земљу,
али сам срећан ако радници остваре своја права", рекао је Вучић у интервјуу на
телевизији Хаппy.

  

Он је позвао синдикате да помогну премијерки Ани Брнабић и министру привреде
Горану Кнежевићу да се проблем реши.

  

Вучић је рекао да схвата да није довољна плата од 43.000 динара, али да је алтернатива
гора.

  

"Ја могу да схватим да неко каже да са додацима и топлим оброком има плату 42.000
или 43.000. Није довољно, али алтернатива је...", рекао је Вучић.

  

Око 2.000 производних радника прве и друге смене у фабрици Фијат Крајслер
аутомобили Србија прихватили су данас одлуку два фабричка синдиката, Самосталног и
"Независности", да не прекину штрајк који траје 10 дана и да неће почети преговоре док
послодавци не дају понуду у вези са четири захтева штрајкача.
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