Александар Вучић: Желим да разговарамо са Приштином што пре, што више, што чешће. Нисам сиг
среда, 24 новембар 2021 12:17

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће држава од 1. јануара за
прворођено дете уплаћивати 300.000 динара, уместо досадашњих 100.000, како би
се додатно подстакло рађање и најавио да ће бити измењен Закон о породици.

Радиће се на додатном новцу за рађање другог детета, јер је друго дете нека врста
прекретнице

Вучић је на конференцији за новинаре рекао да ће се радити на додатном новцу за
рађање другог детета, јер сматра да је друго дете „нека врста прекретнице“.
Прецизирао је да ће те мере бити објављене детаљније у наредних 15 дана.

„Имамо у виду чињеницу да нестајемо као нација, да нас је све мање, јер подаци говоре
да је стопа родности тек нешто виша 1,5 а за просту репродукцију је потребно да стопа
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буде 2,15… Ми смо све старији и економски напредак зависиће од тога како ћемо да
обезбедимо напредак нације овим демографским мерама“, рекао је Вучић на
конференцији за новинаре у Председништву.

Истакао је да ће помоћ од 300.000 динара бити додељена из републичког буџета а да ће
град Београд и многи други градови наставити да дају и своју помоћ породиљама.

„Мотивисаћемо студенте да не беже од рађања деце“

Вучић је додао да данас мајке рађају прво дете у Србији са 30 година и најавио да ће
покушати да мотивишу студенте да не беже од рађања деце.

Ако добију дете, мера за студенте ће бити да за њих не важе испитни рокови

„Ако добију дете, мера за студенте ће бити да за њих не важе испитни рокови, али да
факултете морају да заврше до 26. године, а Медицински факултет до 28. године, како
би увек могли да полажу“, објаснио је Вучић.

Он је додао да ће се тако створити другачије социјално окружење и ти млади људи неће
имати утисак да су уништили каријеру зато што су остварили родитељске потребе.

Како је најавио, држава ће бесповратно давати учешће за станове младим брачним
паровима. Својина ће бити уписана „на мајку“, што ће то бити велика мера која ће
значити младим паровима, али ће подстаћи и градњу.

„По ком принципу је косовским Албанцима све дозвољено“
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Вучић је изјавио да ће по повратку из Русије, где ће се сутра састати са председником
те земље Владимиром Путином, упутити званично писмо „свим шефовима држава и
влада“ и европским институцијама са питањем како је могуће да Аљбин Курти „свако
мало али на врло јасан начин“ говори о жељи за уједињењем Косова и Албаније .

Наводећи да до сада ниједна политичка инстанца у Европи није реаговала на недавну
Куртијеву изјаву о уједињењу са Албанијом, Вучић је упитао какве би реакције уследиле
ако би такве „неодговорне“ изјаве долазиле из Београда.

„Замолићу их у писму да пруже одговор како је могуће да Аљбин Курти као премијер
привремених институција у Приштини свако мало али на врло јасан и прецизан начин
говори о сопственој жељи за уједињењем како они кажу, Косова и Албаније. Писмо ће
садржати питање да ли то значи да ћете тако реаговати ако било ко одавде говори о
уједињењу са неким другим“, навео је Вучић у обраћању грађанима.

Упитао је по ком принципу је косовским Албанцима „све дозвољено“ и додао да таква
пракса „мора једном да се прекине“.

„Београд за наставак дијалога што пре, што више, што чешће“

Вучић је казао да је у разговору са специјалним изаслаником ЕУ за дијалог са
Приштином Мирославом Лајчаком
изнео званичан захтев Београда
за наставак тог процеса на свим нивоима, „што пре, што више, што чешће“.

„Сваки разговор је благородан и лековит. Важно је да разговарамо о свим темама, о
Заједници српских општина, о енергетици, да направимо поверење између нас да не би
долазили у ситуације као оне од пре месец дана“, казао је Вучић и додао да Београд не
жели да прихвати тезу да је на било који начин одговоран што нема разговора са
Приштином.

„Молићу Путина и борити се за повољну цену гаса“
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Вучић је најавио да ће председника Путина молити и борити се за повољну цену гаса
који Србија сада плаћа 270 долара за 1.000 кубних метара, наводећи да ако би била 500
долара директан губитак би био 600 милиона евра годишње.

Имам велику трему од разговора са Путином

„Имам велику трему, не могу да кажем страх јер познајем Путина, али имам велику
одговорност од разговора са Путином, не знам да ли ће изаћи у сусрет и одобрити
повољну цену гаса“, рекао је Вучић.

Додао је да на директан финансијски губитак који би Србија имала од повећања цене
гаса са 270 на 500 долара за 1.000 кубних метара није једини већ да томе треба додати
и губитке компанија и мањи прилив инвестиција у земљу.

Вучић је рекао да није сигуран да ће му председник Русије изаћи у сусрет јер, како је
навео, ни сам не зна да ли би он у сличној ситуацији изашао себи у сусрет, али да ће се
борити за добру цену гаса.

Србија је, према његовим речима, у резервама имала 261 милион кубних метара гаса,
али да га троши да би смањила потрошњу струје и зато су резерве пале на 128 милиона
кубних метара.

Додао је да је гас данас на берзи 1.064 долара за 1.000 кубних метара, а да је цена
струје од 250 до 300 долара по мегавату, као и да је она у Србији 50 долара по мегавату.

„Метро ће Београд учинити једним од најмодернијих градова“
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Вучић је, поводом протеста због почетка изградње метроа у Београду , оценио да ће
када тај пројекат буде завршен, главни град Србије бити један од најмодернијих у
Европи, док ће вредност некретнина бити увећана за 20 до 50 одсто.

Рекао је да ће прве две линије метроа бити завршене за осам година, уз трошкове од 4,5
милијарди евра, док ће за железничку пругу за велике брзине од Новог Сада до
Суботице бити утрошено 1,16 милијарди евра.

После 53 године снова, од прве идеје за метро у Београду, неко је нашао новац и знање
да то уради

Он је рекао да је био разочаран што су те информације изазвеле мало пажње у јавности
а углавном су сви говорили о протесту.

„Имали смо протеста око метроа и то на дан када смо обавестили грађане да ћемо за те
инвестиције укупно издвојити више од 5,6 милијарди евра. После 53 године снова, од
прве идеје за метро у Београду, неко је нашао новац и знање да то уради. А од свега,
могао сам да видим да су у неким медијима и свињокољи били важнија вест…“, рекао је
Вучић.

Вучић је додао да ће инвестиције у београдски метро унапредити читаву домаћу
економију и да ће помоћи да се повећају плате и пензије.

Он је, затим, на мапи изложио све планове за изградњу инфраструктуре по Србији, као
и како ће изгледати линије метроа у Београду.

Иако је раније било речи да ће рута прве линије метроа бити делимично измењена ,
како би обухватила и нека насеља на Чукарици и у Раковици, на мапи на којој је Вучић
образлагао план није било насеља као што су Церак, Видиковац, Филмски град или
Скојевско насеље.
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„Отићи ћу у Горње Недељице кад будем имао о чему да разговарам“

Вучић је изјавио да закон о експропријацији који разматра Скупштина Србије нема ника
кве везе са Рио Тинтом
.

Закон о експропријацији који разматра Скупштина Србије нема никакве везе са Рио
Тинтом

Вучић је рекао да је такав закон потребан јер се при градњи, на пример, тунела губи
време зато што неко мисли да понуђена цена није фер, а да власници земље некада
траже три до пет пута већу цену од тржишне.

„Желим да вас подсетим да ја не могу да враћам законе који ми се не свиђају, већ само
законе који нису усклађени са Уставом Републике Србије“, рекао је Вучић новинарима и
додао да је закон о експропријацији у складу са Уставом.

Он је рекао да се у вези са Рио Тинтом ништа неће дешавати док народ не одлучи, али
да они сада не знају шта да питају народ, али да ће када буду имали све потребно пред
народ изаћи без страха.

Упитан о томе када ће да посети Горње Недељице и констатацију да га годину дана
позивају, Вучић је рекао да је он као председник у пет година обишао више места, него
остали у 26 година и да ће са људима из Горњих Недељица разговарати чим буде имао
о чему.

„Је л’ ви стварно мислите да се ја плашим да одем у Горње Недељице, Лозницу или
Крупањ. Је л’ мислите да је тешко да издржим да ме неко гађа јајима и парадајзом.
Много сам ја матор да бих се плашио“, поручио је Вучић.
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Вучић најавио одлазак у Горње недељице за пар месеци и бољи дочек од фон
Крамон

Чим добијемо студије од Рио Тинта отићи ћу у Горње Недељице. Верујем да би то могло
да буде за неколико месеци. Али можда одем и пре тога, најавио је председник Србије
Александар Вучић, на данашњој конференцији за новинаре.

Он је рекао да ће о томе обавестити и посланицу Европског парламента Виолу фон
Крамон.

Према његовим речима, он ће имати много бољи дочек тамо од оног који је она имала.

Вучић се похвалио да је Србију обишао током пет година више него сви председници у
претходних 26 година.

„Јел ви стварно мислите да се плашим да одем у Горње Недељице, Лозницу, Крупањ? Ви
мислите да ми је тешко да издржим да ме гађају јајима, парадајзом или било чим? Чега
да се плашим, доброг и марљивог рада. Много сам матор да бих се плашио“, навео је
Вучић.

Подсетимо, Фон Крамон је доживела непријатност приликом одласка у Горње
Недељице&#160;
када се група напредњака окупила и добацивала јој.

(Н1, Данас)
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