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Премијер Александар Вучић уверен је да ће Србија успешно проћи четврту и пету
ревизију аранжмана с ММФ-ом, и истакао да је најтежи део посла реформа јавних
предузећа.

  

  

- Морамо да променимо себе, реформишемо наша јавна предузећа. У Железницама иде
добро, али је тешко у Србијагасу, мора да иде брже, озбиљније и темељније, а у ЕПС је
најтеже - указао је Вучић новинарима у Новом Саду.

  

Он је рекао да је закључак ММФ да је Србија, и поред многих проблема, макроекономски
и фискално стабилна, али �еле скроз "чисту ситуацију".

  

Проблеми српске економије су разорена предузећа, реформа јавних предузећа и
рационализација државне управе, рекао је Вучић, али се ради на решавању свих тих
проблема.

  

Премијер је рекао и да је до сада решено више од сто предузећа, да је заштићено 10, као
и да су највећи проблем РТБ Бор и Ресавица. Међутим, како додаје, та предузећа не
могу да се затворе, јер би "источна Србија остала без посла и будућности".

  

Вучић је казао да је и јуче представничима ММФ рекао да постоје тешки проблеми, али
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да се тражи решење за та предузећа, што представници те међународне институције
виде, али они траже "чисту ситуацију".

  

- То су стручни људи који све виде и зато су 2011. године побегли брзином муње из
Србије, а данас су овде већ више од годину дана. ММФ има своје захтеве, али тако
Србија постаје боља и успешнија земља - подвукао је премијер.

  

Србија, како је указао, мора да убрза своје реформе и да се ухвати у коштац са
проблемима, за разлику од оних који су годинма обмањивали грађане и све гурали под
тепих.

  

Само они који би да нас врате у 17. век говоре да нам НАТО није потребан

  

Нама је потребна сарадња са НАТО и само они који би да нас врате у 17. век говоре да
је то непотребно - рекао је данас премијер Србије Александар Вучић.

  

Он је, након разговора са делегацијом ПУПС са којом је договорен заједнички излазак на
изборе, рекао да Србија хоће да сарађује и са Русијом и са НАТО, и да гледа у
будућност.

  

Вучић је на питање новинара о томе када истиче рок за избор новог министра одбране,
врло кратко одговоро да рок истиче сутра и да ће некога предложити.

  

(Блиц)

  

(Танјуг)
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