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 БЕОГРАД - Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је Србија завршила
тежу половину реформи и да ће од Међународног монетарног фонда (ММФ) добити
веома високу оцену у провој ревизији аранжмана.

  

  "Ми смо сада на пола пута у реформама и кроз разговоре са ММФ смо заједнички
закључили да је Влада Србије предузела много тешких и храбих корада да би се
оздравила економија Србије. Пред нама је доста посла, али смо прешли тежу половину",
рекао је Вучић новинарима након састанка са делегацијом ММФ.   

Он је рекао да очекује да Влада Србије од ММФ добије не прелазну, већ веома високу
оцену за труд, рад, посвећеност и резултате.

  

Вучић је рекао и да очекује да ће ММФ увећати процену економског раста Србије са
минус 0,5 на нула.

  

Премијер је рекао и да је буџет Србије у априлу имао суфицит од 2,1 милијарду динара,
а да је у прва четири месеца ове године укупан дефицит био 19,3 милијарде динара.

  

Вучић је истакао да је према садашњим резултатима ниво буџетског дефицита Србије на
око 2,15 одсто бруто домаћег производа (БДП), што је боље од мастрихтских
критеријума.

  

Он је рекао да је предстоји посао на реформисању јавних предузећа пре свега
Електропривреде Србије и најавио да ће до до половине јуна Влада Србије усвојити
план рестуктурирања тог јавног предузећа.
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"Мораћемо да усвојимо план рестуктурирања ЕПС-а на Влади јер све међународне
финансијске институције највише верују Влади", рекао је Вучић.

  

Вучић је казао да са ММФ-ом још увек трају разговори око цене струје и да још увек нема
договора. Он је додао да ММФ остаје при истим захтевима, који су раније били
повећање цене електричне енергије, а да Влада Србије улаже напоре да што више
олакша грађанима.

  

Вучић је навео да је он одбио захтев министра привреде да се решење проблема 104
предузећа у реструктуирању одложи за две године. Он је казао да ће за нека од тих
предузећа влада донети посебне уредбе и да још увек не зна о ком броју предузећа је
реч.

  

"Они (ММФ) хоће наш пун ангажман за свако ово предузеће појединачно.
Разговараћемо са повериоцима, да ли ће да буде 19 или 27 предузећа, не знам, али није
реч о стотину предузећа", казао је Вучић. Упитан о повећању плата Вучић је казао да и о
томе разговара са ММФ-ом, али да би конкретније разговоре о томе могли да воде
другом половином августа.

  

"Ја нисам неозбиљан човек. Ја нисам проводио лаке мере, нити сам икада био много леп
и шармантан. Разуме се да сам говорио о томе и мислим да ћемо озбиљне разговор по
том питању имати у августу", казао је Вучић.

  

Вучић је позвао и грађан да не подржавају сваки штрајк, јер њих често организују она
предузећа која не производе ништа последњих 20 година и њихови радници не долазе
на посао.

  

Вучић: Који притисак на Јанковића, да ли га је неко сменио?

  

Александар Вучић је изјавио да не постоји притисак на омбудсмана Сашу Јанковића, а
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да заштитник грађана својим понашањем говори много више о себи него о онима које
свакодневно критикује.

  

"Који притисак, да ли га је неко сменио? Нико, ћутим ко заливен", рекао је Вучић на
конференцији за новинаре, упитан да прокоментарише саопштење високог комесара
Уједињених нација за људска права, који је изразио наду да ће се влада дистанцирати
од оптужби против Јанковића.

  

Вучић је рекао да ће штитити Србију и њене институције, за разлику од, како је навео,
оних који се на институције позивају а урушавају их.

  

  

"Немам ништа против за то што ми неко каже, али трудим се да се понашам у складу са
интересима земље и увек говорим истину", рекао је премијер.

  

Вучић је рекао да је писмо породице убијеног пријатеља Саше Јанковића, која, како је
рекао, нема право на своју истину, било цензурисано у медијима јер га је објавила само
једна телевизија и једне новине.

  

"А замислите да је из мог пиштоља неко убијен, шта бисте ми ви радили, крв бисте ми
пили дан и ноћ, метафорично речено", рекао је Вучић новинарима.

  

Он је додао да део медија говори да постоји страшан притисак, али је оценио да су га
сами измислили и да уживају у њему.

  

"Водите хајку, а причате о томе да неко други води хајку", рекао је Вучић.
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Он је подсетио да ова власт није сменила ни поставила ниједног уредника и као пример
навео да је СНС имала четири кандидата за генералног директора РТС, али да је
Управни одбор изабрао Драгана Бујошевића, према Вучићевим речима, новинара
ближег другој политичкој опцији.

  

Вучић је рекао да нема проблем да о омбудсману разговора ни са комесаром ЕУ
Јоханесом Ханом, који сутра долази у посету Србију, ни са било ким другим, али да о
Јанковићу више говоре његове речи што грађани, како наводи, препознају.

  

"Молим вас да ме више ништа по том питању не питате, јер хоћу да ћутим, осим што ћу
пред Ханом и неким другима да говорим да би народ видео да их се не плашим ни
најмање и да сам истину увек спреман у лице да им саопштим", рекао је Вучић. 

  

Премијер Александар Вучић срушио је предлог министра Жељка Сертића да се
одложи приватизација 25 фирми у реструктурирању.

  

- Нећу да трпим јавашлук. Зато сам скинуо Сертићев предлог на састанку са ММФ-ом -
рекао је Вучић и додао да је овај његов потез шокирао представнике Фонда.

  

Вучић је истакао да би поновно одлагање решења можда пријало његовој странци, али
да он зна да ни у наредне две године ништа не би било урађено.

  

- Презирем стална одлагања. Зато сам срушио Сертићев предлог и прихватио предлог
ММФ да за свако од тих 25 предузећа разговарамо са повериоцима и да уредбама за
свако од њих утврдимо рок за приватизацију - каже Вучић.

  

Он је медије замолио да не подржавају све оне који штрајкују.
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- Многе фирме од тих у којима наводно раде они који нису шест месеци ништа
производили, троше паре грађана Србије - рекао је Вучић.

  

(Бета-Танјуг-РТВ)
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