
Александар Вучић: ЕУ неће дозволити Србији да постане пуноправна чланица без правно обавезујућег документа на крају процеса нормализације односа са Приштином
четвртак, 16 новембар 2017 10:54

 Аранђеловац -- Вучић изјавио да ЕУ неће дозволити Србији да постане пуноправна
чланица ЕУ без правно обавезујућег документа на крају процеса нормализације односа
са Приштином.

  "Морате да извршите нормализацију стања, како они то кажу", рекао је председник
Србије Александар Вучић и додао да, како год да се то тумачи, то је оно што ЕУ очекује.
 

  

"Није то признање, нико то не говори на тај начин. Говоре између редова, али не на тај
начин, али ово је оно што ја могу да вам кажем", рекао је председник новинарима у
Аранђеловцу. 

  

Он је рекао да је задовољан јучерашњим састанцима у Бриселу, где ће данас боравити и
премијерка Ана Брнабић, и додао да су такви састанци важни, јер нам предстоји велики
проблем и нећемо моћи без драстичних промена у односу, нашем и свеукупном односу
према Косову и Метохији да постанемо члан ЕУ.

  

Вучић ученицима истакао "предности дуалног образовања"
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АРАНЂЕЛОВАЦ - Председник Србије Александар Вучић данас је у разговору са
ученицима Техничке школе "Милета Николић" у Аранђеловцу истакао предностима
дуалног образовања и поручио им да буду вредни и марљиви, јер су богати онолико
колико знају, али и колико пријатеља имају.

  

Како је рекао, школа "Милета Николић" у Аранђеловцу добра је школа, са више од 700
ђака у којем се развија систем дуалног образовања.

  

"Бескрајно сам срећан и нисам знао да то овде тако изгледа, да у оквиру првих програма
за дуално образовање постоје они који уче за завариваче, стругаре... Има смерова од
електротехничара до машинаца, занатлија", рекао је Вучић.

  

Он је подвукао да су му у школи пренели да је први пут после 20 година веће
интересовање за неке смерове.

  

"Задовољан само што сам видео младе људе који хоће да раде и на такав начин виде
своју будућност", поручио је председник.
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Он је најавио да ће школа у Аранђеловцу имати додатну подршку државе, која ће се
потрудити да набави нове машине, како би имали боље услове за рад.

  

Вучић је ђацима поручио да није дошао да им држи придике, већ да им каже да треба да
буду марљиви, да уче и стичу знања и вештине, али и да поштују своје пријатеље.

  

"Увек сте богати онолико колико знате, јер, знање нико не може да вам одузме, али и
онолико колико имате другара и пријатеља", указао им је председник.

  

Како им је рекао, потребно им је пријатељство, јер се не може рачунати само на
породицу, која јесте ослонац, већ се морају ослањати на другове.

  

"Моја је молба да онолико колико желите да будете поштовани покажете поштовање
према другима и молим вас да будете вредни и марљиви", казао је Вучић.

  

Поновио је да се систем дуалног образовања развија у Техничкој школи, те да је један од
проблема што немамо довољно занатлија.

  

Истакао је да су предности дуалног образовања препознале и домаће и стране
компаније у Србији, које траже кадрове.

  

"Код нас је занатлија све мање и све што имамо, све добије посао. За изградњу пута
Левосоје - Српска кућа увозили смо Албанце да нам раде, јер нисмо имали своје. Молим
вас да будете храбри у смислу циљева, воље и жеље да успете, да бринете о другима, а
онда ћемо само да славимо успехе ове школе", закључио је председник Србије.

  

Вучић: Боље да је рекао 'да', него 'надам се да'
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Председник Србије Александар Вучић рекао је да ћемо одговорно анализирати изјаве
члана Председништва БиХ Бакира Изетбеговића.

  

Како је рекао, не потежу се тек тако речи рат, сукоби и признавање некаквих
територија.

  

Међутим, Вучић је додао да неће отказати посету Председништва Београду, као што је
Сарајево отказало посету Томислава Николића, "због пет пута мање ствари".

  

Он је указао да је Изетбеговић у интервју за Дојче веле изнео лични став према КиМ и
другим стварима које се односе на Србију, тако да ће и то бити узето у обзир и у складу
са тим и постављена наша политика. 

  

Вучић је новинарима у Аранђеловцу рекао да се не потежу речи рат, сукоби и
признавање некаквих територија тек тако, али и поручио да ће наша реакција бити та да
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ћемо све анализирати и узети у обзир шта су нечије жеље и надања и у складу са тим,
као одговорна земља, заузети став. 

  

"То што неки говоре да је на основу лажне вести - па, боље да је остало онако, него оно
сто смо могли да чујемо, боље да је рекао 'да' - него 'надам се да', зато што је то 'да'
могло да буде плод објективних околности ко зна каквих, али 'надам се да' показује
лични однос према томе" рекао је Вучић. 

  

Он је додао да ће примити све чланове Председништва БиХ и да, наравно, неће
отказати ту посету, као што је својевремено била отказана посета Сарајеву тадашњег
председника Србије Томислава Николића "због пет пута мање ствари". 

  

Како је рекао, на данашњој седници Савета за националну безбедност теме ће бити и
ситуација у региону са посебним освртом на БиХ, разговори у вези са КиМ, као и питање
организације и реорганизације наших безбедносних снага. 

  

Додао је и да је згрожен изјавама оних који увек нађу довољан разлог да окриве своју
државу, руководство и када нисмо ништа учинили. 

  

Аранђеловац -- Председник Србије разговарао с ђацима техничке школе у
Аранђеловцу, у којој се недавно догодило вршњачко насиље.

  

Александар Вучић замолио је данас ученике средње техницке школе "Милена Николић"
да добар људски однос одрже и сачувају га не само за укућане, него и за своје другове.
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  У тој се школи, наиме, недавно догодило вршњачко насиље, а Вучић је рекао да понекадније лоше да видимо колико нас то погоди, а ужасно је ономе коме се догоди.   "Немате довојно времена увек да разговарате с децом, друштвене мрезе и ријалити деципоручују да је све то у реду, али јасно је да морамо да разговарамо што више. Тек самсад сазнао да су данас у разговору у учионици седели и жртва насиља и учесници, алисам им поручио да морају да рачунају на пријатеље и да их цувају, девојчице посебно",пренео је Вучић новинарима.   Како је рекао, верује да су ови дечаци и девојчице то разумели, а захвалан је и особљушколе, наставницима, психологу, људима клоји се боре за ту децу. "То се, иначе, дешавадеци у школи, дешавало се генерацијама, и у мојој је тако било, али гледао самстатистике, не дешва се код нас онакво насиље као у неким другим земљама. Дивим серодитељима Биљане који су то успели да издрже гурајући ћерку. Зато сам и рекао кадгод некоме нешто учините помислите да ли бисте волели да то неко вама приреди",поручио је.   Како је приметио, добро је што некада огољено о томе говоримо и то тако видимо, јеронда можемо да реагујемо и је онда порука да неко следећи коме би то пало на памет,одустане од покушаја да учини насиље.   Додао је да сада имамо по новом закону већу одговорност родитеља и наставника, али,како је поручио, пре свега свега морамо да разговарамо више међусобно. Зато, нијелоше сто се из таквих случајева може предузети нешто у смислу превенције и додје седо казни за оне који су у насиљу, и то тако да нешто слично не смете да поновите.   "Молим вас зато да ту врсту доброг љзудског односа који сам осетио у разговору у овојшколи сачувате не само за своју породицу него за своје другаре", рекао је Вучић ипоручио ђацима школе да поздраве другаре и буду вредни и марљиви и "бићете многоуспешнији од нас".   Вучић: Пензионерима ће идуће године примања бити повећана исто кад сада,можда и више  Аранђеловац -- Пензионерима ће идуће године примања бити повећана исто кад сада,можда и више, поручио је председник Александар Вучић.  Вучић је упитан да коментарише насловну страну НИН-а и њихову рачуницу о пензијамаказао да у лажима нема разлике између новинара Милована Бркића и Миће Ћулибрка,те додао да они имају слободу да раде како им воља, али и да он задржава право да имодговори.
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  А одговор је поткрепио бројкама - 2014. су пензије смањене за 40 одсто пензионера, апросечно је смањење износило 5,89 одсто.   У међувремену је било повећање најпре од 1,25 одсто, затим још један и по и сада петодсто, што укупно чини више од осам одсто.   "Тих осам одсто сигурно је више од 5,89, али како да ја то људима објасним, посебно уситуацији кад је динар сада снажнији него 2014. и то три до четири одсто? И, при томе,не рачунам једнократна давања", објаснио је.   А како су у НИН-у дошли до сопствене рачунице, каже, да не зна, те процењује да јењима једино било важно да њега "нацртају" да испадне грозан и крив за све, а при томенемају ниједну тачну информацију.   "Мислим да пензионери све то знају, као и то да ће, зависно од резултата нашег даљеграста њихова примања да расту", поручио је председник.   Како је навео, следеће године ће пензије бити опет повећане, исто као ове године, аможда и више, јер, како је рекао, дефицита државе можда неће ни бити, а имаћемовелике приватизационе приходе које нисмо имали претходних година,   Ту је пре свега поменуо концесију за Аеродром, од које се очекује много, те ће, приметиоје, бити и за државу и за важне пројекте у будућности, а у складу с тим ће расти ипензије и плате.   А питајући се зашто то раде у НИН-у, рекао је да је то зато што су неки изгубилиполитичку моћ, па шта ће онда "друго да раде Ђилас, Шапић, Јеремић него да покушавајуда врате пљачкашко време".   "Ми смо овде (у средњој техничкој школи у Аранђеловцу) да кажемо да деца требамарлљиво да раде да би постали успешни и поштени грађани Србије, а за све овепеницилин је само један - да их се никад не уплашите и одговорите увек радом иистином, зато што лаж кратко траје и зато што постоје они који су за њих пеницилин",поручио је Вучић.  У новом броју Нин је објавио текст у којем се наводи да би сваки од 1,7 милионапензионера у Србији до сада имао на располагању додатних 444 евра да у новембру2014. није било смањења пензија и да је просечна пензија у три последње године билаиста као и пре фискалне консолидације. Недељник наводи и да ако се та "уштеда"помножи са 1,7 милиона пензионера, испада да је држава у претходне три годинесмањила своје расходе на терет пензионера за више од 750 милиона евра.  (Танјуг)  
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