
Александар Вучић: Ако се спроведе план "Србија 2025", просечна плата 2025. биће 900, а пензија 440 евра. Свиме што су јуче радили директно су одмагали српском народу у Црној Гори
субота, 28 децембар 2019 12:23

Председник Александар Вучић поручио је да ће Влада Србије и он као председник
чврсто стати иза плана "Србија 2025", уз напомену да ће, ако се тај план спроведе,
просечна плата 2025. године бити 900 евра, а пензија између 430 и 440 евра.

  

  

Он је изјавио да је по прелиминарним подацима, ниво инвестиција у Србији у 2019.
години износио 3,8 милијарди евра, што је, како је навео, више од свих држава
западнобалканске шесторке заједно, "плус још неких 15 одсто".

  

"Ниво директних страних инвестиција у овој години већи за девет одсто у односу
на 2018"

  
  

Србија је у новембру имала највиши раст у Европи од шест одсто, а годину ћемо
завршити са растом од четири одсто иако је било прогнозирано 3,5 одсто
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Представљајући Национални инвестициони програм до 2025. године, он је рекао да је
ниво директних страних инвестиција у овој години већи за девет одсто него 2018.
године. 

  

"Србија је у новембру имала највиши раст у Европи од шест одсто, а годину ћемо
завршити са растом од четири одсто иако је било прогнозирано 3,5 одсто", рекао је
Вучић у Београду.

  

"Успели смо, међу најбољима смо"

  

Он је оценио да је од 2014. године "промењено лице Србије" која је, како је оценио,
данас "успешна земља која напредује најбрже у југоисточној Европи".

  

"Успели смо да будемо међу најбољима у Европи не само у кошарци, ватерполу и
одбојци, већ и у економији где смо увек били последњи или међу последњима. Ми смо
2014. године доносили тешке мере за сваког нашег грађанина, али су оне биле лековите.
Данас је тренутак да изађемо са другачијим мерама за наше грађане", казао је
председник.

  

Грешку направили људи из СНС, малу фашистичку групу учинили видљивом

  
  

У Црној Гори су били једино веома озбиљни разлози за политичко трвење, а у Србији сте
имали инцидент зато што неко прима плату, а бојкотује је и решио је да изазове
инцидент без икаквог разлога

    

Председник Александар Вучић рекао је поводом инцидента у Скупштини Србије, да су
највећу грешку направили људи из Српске напредне странке јер су "малој фашистичкој
групи" дозволили да буде видљива.
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"Нисам теоретичар завера да у свему видим сличност. У Републици Српској дошло је до
међустраначког сукоба да ли носите или не НАТО заставице", рекао је Вучић на
конференцији за новинаре после представљања плана "Србија 2025".

  

"У Црној Гори су били једино веома озбиљни разлози за политичко трвење, јер је реч о
важној теми, а у Србији сте имали инцидент зато што неко прима плату, а бојкотује је и
решио је да изазове инцидент без икаквог разлога", рекао је Вучић. "А шта друго да
раде? Људи које народ неће, морају инцидентима", додао је он.

  

Директно одмажу народу у Црној Гори
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Када нам је потребна памет, код нас се појаве будале које регују као 2004. и 2008.
године

    

"Све што су јуче радили директно су одмагали српском народу у Црној Гори. Када нам је
потребна памет, озбиљна реакција, да помогнемо народу не кршећи узусе међународног
права, политичком реакцијом која ће бити смислена, сврсиходна, код нас се појаве
будале које регују као 2004. и 2008. године", оценио је Вучић.

  

Спремни за разговоре с Приштином

  

Вучић је истакао да је Србија спремна за разговоре са Приштином, чим они укину таксе,
додавши да је раст остварен упркос томе што смо изгубили 0,25 одсто БДП због такси. 

  

"Овај фантастични резултат смо остварили упркос таксама и проблемима које је
направила Приштина", рекао је Вучић. Према његовим речима, Србија ће завршити 2019.
годину за растом од четири одсто БДП.

  

Упитан да ли политичка ситуација у региону може да спречи извршење плана "Србија
2025", Вучић је рекао да је основни предуслов за његово испуњење очување мира и
стабилности у региону.

  

"Ћутимо на свакодневне увреде. Потребно је много труда, енергије, напора да
предузмемо да бисмо сачували мир", рекао је Вучић.

  

(Н1)
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