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 Председник Србије Александар Вучић обећао је да ће обезбедити услове "какве сви
други нуде" математичару Стојану Раденовићу који је научне радове почео да потписује
за Универзитет краља Сауда из Саудијске Арабије, како би поново почео да ради за
Универзитет у Београду.

  "Ми ћемо да установимо и посебан део буџета Србије који се тиче 'Шангајске листе'. То
ћемо да издвојимо као посебан део буџета како не бисмо морали да мислимо да ли неко
иде на институт или жели да остане на факултету. За сада имамо 12 имена која ћемо
гледати да посебно подстакнемо да се објављује што већи број радова", казао је Вучић у
разговору са професором Стојаном Раденовићем у Београду.

  

Он је истакао да ће држава покушати да врати научнике који су отишли из Србије, али
да ће пре свега "показати право поштовање" научницима који су остали у Србији и
најавио повећање плата у области науке и културе.

  

"Што се државе тиче, ми нећемо улагати само у аутопутеве, водовод и канализацију, у
све оно у чему каснимо и по 50 година. Ми ћемо улагати у научно-технолошке паркове,
брз интернет и дигитализацију", рекао је Вучић.

  

Професор Стојан Раденовић се годинама налази на листи 100 најцитиранијих научника у
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области математике и један је од најзаслужнијих научника за високу позицију
Универзитета у Београду на "Шангајској листи".

  

"Држава ће дати све од себе да се медицинари који су отишли, врате у Србију!
Медицинским сестрама 15 одсто повећање, запосленима у култури и науци 10!"

  

Председник каже да разуме сестре које су отишле у иностраснство, али како је нагласио
да ће држава ће дати све од себе да се врате и остану у Србији. 

  

- Верујем да ће Влада да донесе одлуку да се повећају плате сестрама – рекао је
председник. 

  

Он је најавио значајно повећање плата медицинским сестрама - 15 одсто, култури и
научним радницима - најмање 10 одсто, а рекао је и да очекује да ће минималац, после
разговара и договора са синдикатима, прећи 30.000 динара.  

  

Говорећи о повећању минималца, он је подсетио да минималну плату у јавном сектору
прима око 14 одсто људи а у приватном 86.

  

-Људи желе да послују са више профита, па исплаћују минималне зараде, али смо
успели да их од 16.200 повећамо и верујем да ће бити коначни договор са синдикатима и
да ће прећи 30.000 динара. То је повећање од 11,20 одсто, значајно повећање и утицаће
на повећање просечне плате - рекао је он.  
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  Такође, најавио да ће у јавном сектору највеће повећање плата ићи медицинскимсестрама и додао да ако оне, које раде најтеже послове на интензивној нези, које никодруги не жели да ради, и све то за плату од 47.000 онда није чудо што одлазе из земље.  -Али, џаба они су то расписали, све што могу да покупе из региону они то раде али мићемо се борити драматичним повећањем плата и верујем да ће влада донети одлуку оповећању од 15 одсто за медицинске сестре - рекао је он.    Вучић је додао да ће за научне радније и у сфери културе бити обезбеђено повећање однајмање 10 одсто и да верује да ће они умети то да врате дрзави ангажманом.    Не очекујем лаку јесен, ни једноставну зиму по питању КиМ   Вучић је био у изненадној посети Њујорку где се састао са дражвним секретаром САДМајком Помпеом и овај сусрет је окаректерисао као важним.   Истиче да не може да тумачи или говори о значају својих посета, али да је свакиразговор са представницима најмоћније силе света веома значајан, посебно када је торазговор о ствари око којих нисмо сагласни.   -То за нас нису лаке, једноставне ствари, ту ће бити проблема - рекао је Вучић који је уСАД имао низ састанака на тему Косова и Метохије.   -Ми ћемо да се боримо у тешким условима, неће бити лако, видећемо како ће све даизгледа. Свакако да не очекујемо лаке дане, ни лаку јесен, ни једноставну зиму за нас -истакао је председник Србије.   - Сада се сви праве невешти и кажу да решавамо како знамо и умемо. Ми ћемо да себоримо у тешким условима, не очекујем лаке дане, и лаку јесен. Наш посао је да себоримо за Србију и национлане интересе. Ми морамо чврсто да држимо своје позиције,али да знамо да наставимо да разговарамо - додао је Вучић.   Како је рекао, није први пут да смо у таквој ситуацији, али да ће наставити да се бори заСрбију, за српски народ на Косову и Метохији, за националне и државне интересе.   -А, да очекујемо да нам теку мед и млеко, да вам говорим како сам фантастичан посаонаправио тако што сам променио њихово мишљење...Много смо ми мали да бисмомењали мишљење великих - подвукао је Вучић.   Он је додао да је однос БДП-а Америке и Србије 515 према 1, односно да, гледамо поекономској снази САД "има 515 Србија".   -Пустите да неко ко је довољно рационалан, а верујем да смо довољно рационални ипаметни, да без обзира на тај податак, чврсто држимо своје позиције, али добро знамона који начин да разговарамо са онима који су снажнији од нас - рекао је Вучић.   Додао је да се, нажалост, понекад осећа усамљен, јер сви други перу руке, иако суитекако учествовали у прављењу проблема.  -А, сада се сви праве невешти, отприлике важи - сам сада решавај, како знаш и умеш, ишта год и како год да решис ми ћемо да нападамо, иако сами нисмо били у стању билошта да решимио позитивно и повољно за српски народ - рекао је Вучић.  О нападима на Србе у Хрватској  Вучић је нагласио како је страшно то што су Срби послењих дана нападани у Хрватској идодао да ће Србија помоћи свом народу који живи у тој држави.    - Ја сам фасциниран потребом хрватских званичника да 5 милиона пута понављају причуо великосрпској агресији. Ништа их не разумем, јер када бисмо говорили о међусобнимжртвама то је неупоредиво, како из Првог, тако, нарочито из Другог светског рата. Даговоримо сваког дана о геноциду у Јасеновцу, злочину у Глини и другим местима, који субили застрашујући, није корисно - рекао је он.    Додао је да је страшно то што су нападани људи који навијају за Звезду у Хрватској.    - Данас их лове по кафићима да виде ко сме да навија за Звезду, то су страшне ствари.Ми ћемо да гледамо да све што можемо помогнемо нашем народу, сада је разумљивозашто се већи део њих данас налази у Србијии и зашто су започели овде нови живот.Хвала тим људима што су остали у Србији и успели да нас промене на боље, што раде занас марљиво. Они који су остали у Хрватској надам се да ће им стићи подршка из ЕУ -додао је Вучић.    "Поносан сам, јер се Србија гради!"  Председник је рекао да је јако поносан на чињеницу да се Србија гради.   - Ја ћу у Србији имати четири моста, а да не говорим о колико стотина километарааутопута, пруга. Веома сам задовољн због тога. Шта да очекујете, очекујете да некосмањује јавни дуг и повећава плате. Причају да лажем, да плата неће бити 500 евра. Ујануару ће просечна плата бити преко 500 евра. Сада неки људи очекују да Сбрији буделосе – рекао је председник Вучић.  Опозиција не разуме шта се у Србији збива!  Председник Вучић истиче да припадници опозиције не разумеју шта се догађа у Србији.  -Њихов смисао бављења политком је да мене секирају. Мени је смисао просперитетСрбије - истакао је Вучић у ексклузивној изјави за ТВ Пинк.  (Агенције)  
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