
Александар Вучић: Видим да данас у Србији постоји једна велика хистерија против ЕУ.  Немојте да заборавимо да ми огроман новац имамо захваљујући инвестицијама и подршци из ЕУ. Србија наставља европски пут
субота, 25 јун 2022 11:19

Учинили смо много, направили велики помак и изашли у сусрет великом делу
захтева представника радника "Фијата", рекао је председник Александар Вучић у
обраћању јавности након разговора са њима. Истакао је и да ће пензионери,
незапослени и радници чија примања не прелазе 70.000 месечно имати право на
ваучер за одмор у Србији, не у висини 5.000 динара, као до сада, већ 15.000 динара.

  

  

У Бриселу 16 лидера говорило о усклађивању Србије са спољном политиком ЕУ
према Русији

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је на самиту лидера ЕУ и Западног
Балкана, који је одржан у Бриселу у петак, 16 лидера држава или влада говорило о
неопходности усклађивнаја Србије са спољном политиком ЕУ према Русији.
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Вучић је казао да не треба да „одемо у другу крајност“ и да „помислимо да можемо да
пронађемо замену за тржишта и партнере“ у Европи, истичући да је Србија на европском
путу.

  

 “Видим да у Србији постоји хистерија против ЕУ, само желим људима да кажем – лепо је
то кад уз пиво гледамо ТВ и можемо да опсујемо, супер је то, али немојте да сметнете са
ума да новац који имамо, имамо захваљујући огромном броју инвестиција и подршци из
ЕУ”, рекао је Вучић на конференцији за новинаре у Београду.

  

Он је додао да 300.000 људи ради директно у страним компанијама, а "индиректно"
500.000, и да су бар две трећине тих компанија из ЕУ.

  

"Иако они не желе да чују колико је нама важно да сами одлучујемо о санкцијама и
колико су нам и Кинези и Руси значајни, ми настављамо европски пут", рекао је Вучић.

  

  

Вучић о разговорима са "Стелантисом": До среде морамо да завршимо све

  

Председник Вучић је, одговарајући на питања новинара, рекао да су синоћ са
"Стелантисом" договорили неке ствари које нису биле пре три дана договорене.

  

"Данас смо заједно позвали све да видимо где и како законски то можемо да још нешто
учинимо", додаје Вучић.

  

Истиче да део људи из "Фијата" треба да се запосли у Србији у "Заставу терво", а део у
"Борбене системе" у Велику Плану.
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"Имају велике захтеве за радницима, али нису плате високе", додаје.

  

Истиче да су Французи били много коректнији него Италијани у преговорима.

  

"Има један објективан проблем, за који су ти људи у праву. Није лако, нисмо ми још у ЕУ,
није лако да некоме кажете мораш да радиш 24 месеца, пробаћемо да разговарамо да
видимо да се то помери на 12 до 18 месеци са више повратака кући, ако им гарантујете
сигуран посао после тога", поручује Вучић.

  

Указао је да су разговарали и о отпремнинама и да мисли да је постигнут компромис.

  

"Пустићу да радници о томе говоре, изашли смо у сусрет у добром делу. Наши се
разговори са 'Стелантсом' настављају, ми до среде морамо да завршимо све", закључује
Вучић.

  

Србија наставља европски пут, много тога треба урадити до децембра

  

Србија наставља европски пут, иако много тога треба урадити до децембра, рекао је
Вучић и истакао да је Европа у рату са Русијом и да "Балкан суштински није био тема" у
четвртак у Бриселу.

  

Нама 10 година говоре - не треба нам нови Кипар и морате да решите проблем са
Косовом, а сада са Украјином су добили "три и четири и пет и шест Кипара", не знам како
се то и каже, рекао је Вучић.

  

У Бриселу није било лако слушати бројне шефове држава да је потребно усаглашавање
Србије са рестриктивним мерама према Русији. То је наш посао и не треба да одемо у
другу крајност и помислимо да можемо да пронађемо замену за то тржиште, боље
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партнере од оних у ЕУ или други политички пут, рекао је председник.

  

То говоримо и да се неко не наљути, у политици мора да постоји рационалан приступ и
глас прагматичности, додао је Вучић и напоменуо да у страним компанијама директно
ради 300.000 људи, инидректно пола милиона, а највећи део компанија је из Еврпске
уније.

  

Ако не разумете колико је важна и потребна ЕУ, ја то не могу да променим, као што је
нама важно да донесемо одлуку да ли уводимо или не уводимо санкције, али и да
тражимо поштовање за нас, да схвате колико су нам Руси и Кинези значајни, истако је
предсендик државе.

  

"Ми смо једини у децембру добили кластер, што можда није фер, јер други нису добили
датум за отварање преговора", рекао је Вучић и констатовао да је фер да се покаже
солидарност са Северном Македонијом и Албанијом.

  

Вучић о Хркаловићевој и Стефановићу: Верујем у снагу државе

  

Председник Вучић изјавио је да верује државним институцијама, у снагу државе и њених
институција, а против бивше државне секретарке Министарства унутрашњих послова
Дијане Хркаловић и актуелног министра одбране Небојше Стефановића "нема ништа
лично".

  

"Верујем у борбу за успешну Србију и у снагу људске потребе да опрости оно што је себи
некад опростио, али и у снагу институција да не опросте оно што због примера свима
другима није могуће да буде опроштено", рекао је Вучић на конференцији за новинаре.

  

Против њих немам ништа лично, на институцијама је да раде свој посао, рекао је Вучић.

  

Брнабић: Извоз ИТ услуга у прва четири месеца достигао 740 милиона евра
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Премијерка Ана Брнабић навела је да смо за иницијативу "Моја прва плата", која је
покренута за време пандемије, јуче у Бриселу добили награду и прво место за најбољу
иницијативу у 2021. године.

  

"Тај програм је обезбедио да преко 17.000 младих у Србији добије прилику да стекне
своје прво радно искуство", додала је премијерка.

  

Указала је и да све већу улогу у расту економије Србије игра сектор услуга.

  

"Извоз у прва четири месеца ове године наших ИТ услуга је достигао 740 милиона евра
колико је износио извоз ИТ услуга за целу 2016. годину", навела је премијерка.

  

Практично смо повећали три пута наш извоз за шест година, додала је.

  

"Верујемо да ћемо достићи онај циљ који смо зацртали за ову 2022. годину да само извоз
наше памети преко ИТ услуга буде преко 2,5 милијарде евра", рекла је Брнабићева.

  

"Хране имамо и имаћемо добвољно"

  

Вучић је говорећи о храни, истакао да сада шећера има свуда. "На крају ћемо да бацимо
пола шећера из куће, увек се лакше верује негативним гласинама него позитивним
обавешавању", рекао је председник.

  

Имамо уља више него добољно, такође и брашна, не купујте да се не поквари, не купујте
превише, поручио је Вучић грађанима.

  

 5 / 9



Александар Вучић: Видим да данас у Србији постоји једна велика хистерија против ЕУ.  Немојте да заборавимо да ми огроман новац имамо захваљујући инвестицијама и подршци из ЕУ. Србија наставља европски пут
субота, 25 јун 2022 11:19

"Остављамо од нове жетве 70 одсто рода, рачунамо на лудило, 5 посто да нам узму из
окружења", каже Вучић.

  

Оно што је проблем је када скачу цене нафте, трудимо се да буду мининална повећања
цене електричне енергије и гаса, то утиче на цене, каже он.

  

Хране имамо и имаћемо добвољно, напоменуо је Вучић и додао да је све систем спојених
судова.

  
  

Видим да данас у Србији постоји једна велика хистерија против ЕУ. Лепо је то када
можемо да гледамо ТВ и понекад да опсујемо, али немојте да заборавимо да ми огроман
новац имамо захваљујући инвестицијама и подршци из ЕУ

    

Објаснио је да је проблем код извоз жита из Украјине, то ко ће да прати брродове са
житом, руски чамци или украјински чамци. "Нико неће да пусти непријатељске чамце да
им зађи иза лађа. Борбе око Змијског острва се воде ко ће да конотролише море", рекао
је Вучић.

  

Србија и ЕУ

  

- Видим да данас у Србији постоји једна велика хистерија против ЕУ. Лепо је то када
можемо да гледамо ТВ и понекад да опсујемо, али немојте да заборавимо да ми огроман
новац имамо захваљујући инвестицијама и подршци из ЕУ. Није ми било лако у Бриселу.
16 представника државе је директно или индиректно говорило о усклађивању Србије
према рестриктивним мерама ка Русији. Ниеј лако то слушати и трпети, али то је наш
посао.

  

Након председника Србије, јавности се обратила и Ана Брнабић.
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- За инциијативу моја прва плата јуче у Бриселу смо добили награду, прво место, као
најбоља иницијатива у 2021. години. Дакле, добили смо једну престижну награду.
Насдтавићемо са програмом. Покушаћемо додатно са привредом да подигнемо још.
Друга ствар, која се тиче нашег БДП директно, нама све већу улогу у расту наше
економије игра сектор услуга. Хоћу да поделим са вама да нам је извоз у првом кварталу
ИТ услуга 740 милиона евра, а толико је износио извоз ИТ услуга за целокупну 2016.
годину.

  

Преговори са Приштином

  

Председник Вучић је комнентарисао изјаве да је српска страна несарадљива.

  

- Сит сам тих игара које је играла и ЕУ, које су играли људи из региона. Отворени
Балкан је страшно важан. На крају сам подржао нашу браће и пријатеље, говорим пре
свега о Македонцима, који су чекали одобрење од бугарског парламента. Велика вест
тог дана из Брисела је била Украјина, Балкан није био у фокусу. Имао сам једно питање
на које нисам могао да добијем одоговр од било ког званичника Европе. Не заборавите
само једну ствар. Не можете ви нама на силу да мењате преговарачки оквир. Курти је
пожелео да га мења, па не може. Чуј он ће да призна Србију, па да није смешно било би
тужно, овако мора човек да се насмеје.

  

"До 15. септембра имаћемо у резерви 400 милиона кубних метара гаса"

  

Што се тиче гаса навео је да је добра вест да осим уговора са "Гаспромом", чиме смо
обезбедили 62 одсто наших потреба, постигнут је и договор с Мађарском о складиштењу
гаса.

  

"За 38 одсто залиха смо закупили у Мађарској. Ми ћемо у наредних два месеца напунити
147 милиона кубних метара гаса у Мађарској", навео је Вучић.

  

За то време напунићемо у Србији по цени руског гаса, који је нејјефтинији за нас,
Банатски двор за 250 милиона кубних метара гаса, додао је.
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"До 15. септембра ћемо имати у резерви 400 милиона кубних метара гаса, верујемо да до
15. октобра можемо да имамо преко 500 милиона кубних метара гаса, можда и више",
рекао је Вучић.

  

Указао је да је циљ да дођемо до 700 милиона кубних метара гаса.

  

Ваучери за одмор у Србији од 15.000 динара

  

Председник Вучић је рекао да ће пензионери, незапослени и радници чија примања не
прелазе 70.000 месечно имати право на ваучер од државе за одмор у Србији, не у
висини 5.000 динара као до сада, већ 15.000 динара.

  

Навео је да ће поделити 200.000 ваучера, као и да ако буде велика навала можда ће
проширити на још 100.000 ваучера.

  

"Сада дајемо три милијарде динара, за 200.000 лица 15.000 динара да проведу део
одмора на територији Републике Србије", рекао је председник

  

Указао је да то раде како би се људи упознали са сопственом земљом, да још више
заволе Србију и да новац остане у нашој земљи.

  

Поред тога, још један важан здравствени разлог је ковид који се убрзано шири.
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  Указао је да ти ваучери морају да буду потрошени до краја октобра, а биће поделаваучера и за зимски одмор.  Вучић: Руске снаге у налету, ситуација све компликованија  "Руске снаге су у налету и како рат у Украјини добија на замаху, тако је ситуација свекомликованија. Сви који су говорили да ће резултат ратних збивања бити другачији,јасно је да нису управу. То доноси другачије околности везано за економску ситуацију",рекао је Вучић.  Замах њихове офанзиве је све снажнији и сви који су говорили да ће бити другачијирезултат ратних збивања јасно је да нису у праву, то доноси и другачије околност везаноза економску ситуацију у Европи и Србији, напоменуо је председник.  Она је много озбиљнија него она коју можемо да сагледамо, каже он.  Трудимо се да на дневном нивоу пронађемо што је више решења за јесен и зиму, рекао јеВучић.  Велика је криза у енергентима, у храни на евопском и светском нивоу и није лако изаћииз ње, каже председник.  "Очекујем да успешно завршимо разговоре са представницима радника Фијата"  Председник Александар Вучић је, обраћајући се јавности, рекао да се већ два сата водеразговори са радницима "Фијата".  "Разуме се да је компликована ситуација, мислим да смо близу договора, пустићемо даони говоре о детаљима", навео је Вучић.  "Ми ћемо са 'Стелантисом' наставити да радимо да бисмо добар део обавеза премарадницима у наредних неколико дана могли да испунимо", навео је Вучић.  Истиче да је као и код сваког договора неопходно да се праве компромиси и да језахвалан радницима на коректности.  "Мислим да смо учинили много и да смо ми направили велики помак и изашли у сусретвеликом делу њихових захтева, тако да очекујем да са успехом те разговоре приведемокрају", поручио је Вучић.    Председник Србије Александар Вучић у 11 часова почео је обраћање грађанимаСрбије о најактуелнијим темама  Мислим да смо близу договора са радницима Фијата. Захвалан сам на коректностирадницима који су разумели ситуацију у земљи. изашли смо у сусрет великом делуњихових захтева. Чак два сата су трајали разгиовори - рекао је на самом почеткупредседник Вучић.   Потом се осврнуо на ситуацију изазвану ратом у Украјини.- Толико је велика криза и ухрани, ценама, енергентима, и на европском и не светском нивоу. Од 1. септембра се уразговоре са радницима око минималне зарае укључује држава. О  чекујемо значајно повећање цене минималне зараде. Спремни смо да помогнемопослодавцима. Пензије ће бити повећане 19.1 посто од 1. јануара, тачније закључно са 1.јануаром. Покушаћемо да смањимо јаз. То су велике и важне ствари. Биће и раст плата.Стопа раста у првом кварталу 4,4, процена за други квартал да ће бити око 4 посто.   Оно што је важно је да вам дам ове податке, резерве су нам 14.6 милијарди евра, веомастабилно и чврсто стојимо. У јуну су резервwе повећане за 700 милиона евра. Нашезлатбне резерве су највеће. Упркос кризи, увећавали смо наше девизне и златнерезерве. Наш посао је да сачувамо стопроцентну фискалну стабилност, а у складу саризицима које долазе до нас, а о томе ћу детаљно мало касније.  Председник Вучић објавио је да ће ускоро бити спремни и нови ваучери у вредности од15.000 динара за летовање у Србији.  - Прво да ме чују ђаци, незапослени, пензионери. На овоме смо радили дуго. Запосленикоји примају до 70.000 динара, ратни војни инвалиди. Сва ова лица имаће право наследећу ствар, нудимо грађан9м аСртбије да узму ваучер у висини од 15.000 динара,200.000 лица има право на ово.  Ако буде навала, бићемо спремни да проширимо и на још100.000 људи. Позивам људе да проведу  летњи одмор у Србији.  (РТС-Информер-Н1)   
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