
Александар Вучић коначно предао предлог за састав нове Владе, седница парламента заказана за сутра
понедељак, 08 август 2016 13:13

Србија ће до краја недеље добити нову владу. Мандатар Александар Вучић поднео је
данас председници парламента предлог за избор чланова Владе Србије и најавио да ће
имати 6 или 7 нових министара.

  

  

Председница скупштине Маја Гојковић сазвала је прву посебну седницу за 9. августа за
сутра у 14 сати.

  

Премијер Александар Вучић рекао је да ће усмено образложити састав владе.

  

- Усмерени смо на стварање бољег живота грађана Србије у новом периоду. Предао сам
и листу министара, има доста људи који не припадају ни једној странци - биће то спој
искуства и свежине. Сачували окосницу прошле владе која је урадила многе ствари,
подигла БДП на двоструко више, да уреди јавне финансије, урадила стабилизацију
фискалног система, обезбедила запосленост... - рекао је Вучић.

  

Он је додао да је увек потребно свежине и нове крви.

  

- Нова влада ће имати шест или седам нових имена, искуство и уходани систем који је
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радио у интересу грађана гарантује да ће донети бољитак остаје - рекао је Вучић и
додао да су резултати те претходне владе повезани са реформама које је Србија
започела са жељом да са новим ентузијазмом кренемо у нове велике победе.

  

Србија ће тако, скоро четири месеца након ванредних парламентарних избора, добити
нову владу.

  

Председница Маја Гојковић раније је најавила да ће седницу владе заказати у року од
24 сата након што јој стигне предлог мандатара.

  

Претходних дана Српска напредна странка, која је са коалиционим партнерима освојила
највећи број гласова на изборима одржаним у априлу, преговарала је са социјалистима о
уласку у нову владу. Саоцијалисти су напредњацима били партнери у влади и у
претходна два мандата.

  

У новој влади требало би да буде и Савез војвођанских Мађара.

  

Нова Влада Србије, мора у парламенту да добије подршку најмање 126 посланика, који
истовремено гласају о програму владе, избору председника и чланова владе.

  

Мандат владе почиње да тече полагањем заклетве.

  

Заклетва гласи: "Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем
да ћу поштовати Устав и закон, да ћу дужност члана Владе вршити савесно, одговорно и
предано и бити посвећен очувању Косова и Метохије унутар Републике Србије".

  

Скупштина пре избора владе, уколико буду измењени ресори треба да донесе и нове
законе о влади и о министарствима којима ће бити утврђен број чланова и називи
ресора.
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Законом о министарствима образују се министарства и посебне организације и утврђује
делокруг рада и надлежности.

  

Новим законом треба да буду утврђени називи министарстава и прецизирано које
министарство преузима који део посла од министарстава која су чинила претходну
владу, а која евентуално неће бити идентична.

  

Законом о влади уређује се састав и структура владе и прецизирају рокови за доношење
новог пословника, као и формирање генералног секретаријата, саветника, служби
владе и радних тела.

  

Влада Србије надлежна је да утврђује и води политику, извршава законе и друге опште
акте парламента, доноси уредбе и друге акте, предлаже парламенти законе и друга
акта, усмерава и усклађује рад органа државне управе и надзире њихов рад.

  

Уставом Србије утврђено је да члан владе не може да буде посланик у републичком
парламенту, скупштини аутономне покрајине и одборник у локалној скупштини, нити члан
извршних органа на другим нивоима власти.

  

8 нових министара, "без фотеља" Селаковић, Тасовац, Удовички и Вербић

  

Београд -- Мандатар Александар Вучић саставио је списак министара који би требало да
чине нову Владу, на њој се налази осам нових имена у односу на претходну.
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  Без фотеља су остали Никола Селаковић, Жељко Сертић, Иван Тасовац, СнежанаБогосављевић Бошковић, Кори Удовички, Срђан Вербић и Велимир Илић.  Нови министри су Горан Кнежевић (привреда), Бранислав Недимовић (пољопривреда),Нела Кубуровић (правда), Ана Брнабић (државна управа), Младен Шарчевић (просвета),Владан Вукосављевић (информисање).  Такође, места министара без портфеља добили су некадашња министарка здравља ипотпредседница СПС Славица Ђукић-Дејановић и први човек ПУПС и Пошта СрбијеМилан Кркобабић.  премијер Александар Вучић  први потпредседник и министар спољних послова Ивица Дачић  потпредседник и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић  потпредседница и министарка грађевине, саобраћаја и инфраструктуре ЗоранаМихајловић  потпредседник и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић  министар финансија Душан Вујовић  министар привреде Горан Кнежевић  министар одбране Зоран Ђорђевић  министар пољопривреде и заштита животне средине Бранислав Недимовић  министар рударства и енергетике Александар Антић  министарка правде Нела Кубуровић  министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић  министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић  министар здравља Златибор Лончар  министар рада, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин  министар омладине и спорта Вања Удовичић  министар културе и информисања Владан Вукосављевић  министри без портфеља Јадранка Јоксимовић, Славица Ђукић-Дејановић и МиланКркобабић  СПС је тако после неколико месеци неизвесности остао у влади,  Селаковић, кога је Вучић назвао "мој млади пријатељ Никола", вратиће се на факултет.  Нова влада биће влада напретка и просперитета  БEOГРAД - Нова влада биће влада напретка и просперитета, у њоj ће бити шест илиседам нових министара, а посланици, а пре свега грађани  сутра ће моћи да чуjуодговоран и озбиљан и свеобухватан план и програм те нове владе, поручио jе данасмандатар Aлександар Вучић.  

  На прес конфенерциjи у Скупштини Србиjе, након што jе председници тог тело предаопредлог за састав нове владе, Вучић jе рекао да ће влада званично бити представљенана сутрашњем заседању парламента, али да jе много важниjе од тога да ће народнипосланици и грађани моћи да чуjу одговоран, озбиљан и свеобухватан план и програмнове владе.  Пре свега се таj план и програм , како jе рекао, односе на стварање услова за бољистандард, за бољи живот грађана Србиjе у нарендом периоду.  "Tаj план не може сам да се испуни, иза њега мора да стоjи итекако посвећна групаљуди коjа jе то пуним срцем и коjа жели да грађани Србиjе живе боље", рекао jе Вучићдодаjући да jе предао листу министара у складу са одлукама политичких странака.  Рекао jе и да не зна  тачно броj нових људи, али да ће их бити шест или седам, те дадоста има оних коjи не припадаjу ниjедноj странци, али су познати као стручни уобластима из коjих долазе.  "Oво ће бити влада успеха, искуства и свежине", поручио jе премиjер обjашњаваjућикаква ће комбинациjа бити заступjена у његовом новом кабинету.  Према Вучићевим речима сачувана jе окосница претнодне владе коjа jе, како jе рекаопремиjер, радила добре ствари и коjа jе успела да уреди jавне финансиjе, стабилизуjефискални систем, смањи незапосленост...  "Tа влада добила jе поверења грађана на изборима, али као и у наjбољим компаниjама ивладама на свету, увек jе потребно свежине и нове крви", рекао jе Вучић.  Према његовим речима нова влада ће са новим ентузиjазмом кренути у велике победе иуспехе.  "Србиjа више нема времена да се задовољава малим, да буде при дну. Време jе да кренеполако према врху у свим областима друштвеног живота и зато jе наредне четиригодине владе златно доба и за Србиjу и њене грађане", рекао jе Вучић.  Према његовим речима претходна влада jе била влада стабилности, стабилизациjеполитичких и економских прилика, док ће селдећа влада бити влада напретка ипросперитета.  "Сигуран сам да ће сви предложени министри дати све од себе, 100 одсто своjихмогућности, као што сам сигуран да ће они коjи су били министри наставити да помажудаљем напретку Србиjе и њеном убрзаном развоjу", рекао jе Вучић.  Oн jе поручио да jе у условима великих светских геополитичких промена  било важно даброд усмеримо на аброд наjбољи начин и да стабилност Србиjе не буде доводена упитање ниjедног секунда.  Експозе ћу читати стојећи из поштовања према грађанима  Mандатар за састав нове владе Aлександар Вучић наjавио jе данас да ће сутра уСкупштини изнети своj експозе, истакавши да ће то радити стоjећи и да ће траjати вишесати.  

  Oн jе, након предаjе предлога састава нове владе председници Народне скупштине MаjиГоjковић, рекао да ће наjвећи део читати, да се ради о свеобухватном програму и да ћедео говорити из главе.  „Говорићу онолико колико буде требало, а биће више сати. Jа сам се за то веомамарљиво и озбиљно спремао, jер мислим, иако знам да добром делу грађана Србиjе,посебно део финансиjа, неће бити увек занимљив и jасан, да jе то наша обавеза збогграђана. Aли и лично имам обавезу према историjи, хоћу да остане записано устенограмима да jе неко приступио озбиљно програму владе", рекао jе Вучић.  Oн jе подсетио да jе и прошли његов експозе био озбиљниjи и да jе валда успела достатога да примени, и да jе земља због тога поставља здравиjа него раниjе.  На питање шта ће учинити ако опозициjа буде напустила седницу он jе одговорио да аконеко хоће да напушта нека то чини, jер он не може нити хоће било кога да задржава.  „Покушаћу да стоjим, да ли два, три, четири или седам сати. Tо jе одраз поштовањапрема грађанима и посланицима. Посао посланика требало би да буде да слуша експозеи изађе са предлозима. Знам да неки од њих не желе да чуjу шта ћу да изговорим",обjаснио jе Вучић.  Oн jе рекао да би у Србиjи сви играли боље тенис од Ђоковића, или фудбал од Kатаиаиз Звезде или од Mихаjловића из Партизана.  „Нека они раде своj посао, нека се шетаjу где хоће, пред новинаре, у ресторану", указаоjе он додаjући да ће да ради озбиљно и одговорно, тако да и његова деца могу да сепоносе оним што jе њихов отац чинио за нашу земљу.  Наjавио jе да ће бити спреман да одговори на свако питање и примедбу, да се нећеуплашити псовки, увреда, клевета. Измишљотина, и да неће истрачавати напоље или дабежи од било кога.  „Сигуран сам да су много бољег физичког здравља од мене, али мало ко ће моћи дастоjи и ради више", подвукао jе Вучић.  (Танјуг, Бета-Б92)   
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