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Влада Србије одржала је седницу у копу Тамнава рударског басена "Колубара", а цео
"догађај" директно је преносила телевизија Пинк. Премијер Александар Вучић поручио
је, поводом годину рада дана Владе, да ће свако ко жели да остане у њој морати да
буде у "непрестаној акцији".

  

  

- Одговорност и рад су кључне речи за све министре у Влади. Наш посао је непрестана
акција - казао је Вучић на свечаној седници Владе која се одржава на копу Тамнава.

  

Он је поручио да Влада нема права на непрестане жалопојке и изговоре, већ да радом
треба да иде ка циљу и бољитку.

  

- Осуђени смо на најтеже ствари и у спољној политици и у елементарним непогодама,
али смо осуђени и да успемо. Ако станемо Србија више неће да крене - не желим више
да чујем не могу и не - знам, нама изговора и нису потребни и нико нема право на
изговоре -рекао је премијер.
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  Говорећи на почетку седнице, премијер је подсетио да је ова влада пре годину даназатекла земљу у "води до гуше".  Објаснио је да је одлука да седница будеодржана у Колубарском басену донета јер је, токако је рекао, једино место где смо се борили са поплавом, стањем које је затекла Владакада је почела да ради.  - Земља је била у води до гуше, стање у којој смо је затекли када смо преузели владу -казао је Вучић додајући да је Влада тешко и напорно радила.  Колубара је, казао је, симбол онога кроз шта смо прошли у протеклих 12 месеци.  

  „Смањићемо број посланика“  Вучић је рекао да ће у наредним годинама "морати да се мења и у Влади и у Скупштинии у односу према политичком животу", наводећи да се нада да ће у наредној годинимандата "бити снаге" за представљање нацрта закона према коме ће се променит бројпосланика у српском парламенту са 250 на између 125 и 150.  "У оквиру политичких реформи, морамо да решимо и питање изборних закона", рекао јеВучић.  „Економски показатељи Србије добри“  Вучић је рекао да су економски показатељи добри, да су инвеститори поновоуспоставили поверење у Србију и навео да ће на наредној листи Светске банке "Дуингбизнис" Србија скочити за 50 места.  Премијер Србије је током говора споменуо и тајкуне и навео да они "нису, нити ћеконтролисати ову владу".  "Многи нису осетили бољитак, али нас то неће одвратити"  Вучић је рекао да српска економија није почела да пропада преко ноћи, да се увекмислило да решење долази с неба, да ће га донети неко други и да је дужност некогдругог да нам га донесе.  "Многи још нису осетили и нису видели јасне ефекте мера фискалне консолидације иуспеха у буџетским уштедама и повећању прихода, али Владу Србије те потешкоће нећеодвратити од наставка реформи. Сасвим сигурно ћемо обезбедити бољу и другачијубудућност за све", поручио је премијер.  Вучић је рекао да политичари никада нису успевали да виде даље од следећих избора.  "Зато је дошло време да неко преузме одговорност и да уради онако како је морало усвакој одговорној земљи у свету. Данашње околности нису наших руку дело, али морамода прихватимо одговорност да их исправимо", нагласио је Вучић.  "Новчаник Србије здравији"  Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је "новчаник Србије данасздравији" него пре годину дана, а дефицит буџета ће и на крају четвртог месеца 2015.бити упола мањи од претходно планираног, око 30 милијарди динара.  Спољни дуг Србије током 2015. достигао је 25 милијарди долара, што је 10 милијардивише него пре 3 године када су СНС и СПС формирали Владу.   Седницом, која се одржава под ведрим небом на импровизованој бини, председавапремијер Александар Вучић, а присуствују чланови Владе, као и директор РБ "Колубара"Милорад Грчић. Након седнице, премијер Вучић и министри присуствоваће пуштању урад роторног багера "глодар 3" и производног система за откривање јаловине.  Испумпавање воде из копа Тамнава обележено је афером и оптужбом да је Владапосао испумпавања воде дала фирми Вучићевог кума Николе Петровића, којауопште није квалификована за тај посао .  Влада најавила реформе и одлучнију борбу за бољи живот  ЛАЗАРЕВАЦ - Влада Србије једногласно је данас усвојила извештај о једногодишњемраду, а премијер Александар Вучић је поручио да је у протеклој години у земљипокренуто инвестиција у инфраструктурне пројекте у вредности од преко четиримилијарде евра.  Иначе, свечана седница је одржана под ведрим небом на копу Тамнава - Западно поље,у Рударсом басену Колубара, који је био највише поплављен током прошлогидшњихпоплава.  

  Вучић је најавио даље реформе и још одлучнију борбу за бољи живот свих грађана.  Кабинет који води ће, како је рекао, наставити да ради и доноси тешке одлуке, које сунеретко биле смеле и храбре у политичком смислу.  "Грешили смо, у то нема сумње, али онај ко ради, тај и греши. Међутим, важно је данастави да ради, да устане, да се подигне и то ће бити наш принцип и у будућности",поручио је Вучић.  Према његовим речима, увек ће бити безброј замерки оних који чешће виде проблем, алије указао на чињеницу колико је тога обновљено од штете настале у прошлогодишњиммајским поплавама, колико је дошло инвеститора, колико је фабрика обновљено иотворено...  Констатовао је да је влада за ових годину дана успела да сачува образ Србије,подсећајући на обележавање кључних историјских догађаја попут Церске битке и НАТОагресије на СРЈ и нагласио да ће наставити да ради на унапређењу српске економијекако би она коначно била вођена домаћински..  „Влада води тешку борбу за опоравак привреде“  Премијер Србије поручио је да Влада Србије води тешку борбу за опоравак српскеекономије, али и да се сви њени чланови нису увек најодговорније понашали.  Премијер је рекао да то не говори да би, како се изразио, неког окривио, већ да бисхватили у чему су прављене грешке.  

 2 / 4

http://www.nspm.rs/prenosimo/kolubarska-bitka-za-21.-vek-ispumpavanje-kopa-i-budzeta.html
http://www.nspm.rs/prenosimo/kolubarska-bitka-za-21.-vek-ispumpavanje-kopa-i-budzeta.html
http://www.nspm.rs/prenosimo/kolubarska-bitka-za-21.-vek-ispumpavanje-kopa-i-budzeta.html


Седница владе у копу Тамнава: Александар Вучић – Ова Влада је затекла земљу у води до гуше, смањићемо број посланика
понедељак, 27 април 2015 16:18

  Додао је да српска економија није кренула да пропада преко ноћи, да се увек мислилода решење долази са неба, да ће га донети неко други и да је дужност неког другог данам га донесе.  Многи, како је рекао, још нису осетили и нису видели јасне ефекте мера фискалнеконсолидације и успеха у буџетским уштедама и повећању прихода, али да Владу Србијете потешкоће неће одвратити од наставка реформи.  "Сасвим сигурно ћемо обезбедити бољу и другачију будућост за све", поручио јепремијер у Лазаревцу, у Рударском басену Колубар.  Вучић је рекао да је данас у том басену како би заједно са министерима говорилиискрено и диркетно, пре свега са онима који су изабрали владу и чији живот зависи одњеног рада.  Премијер је напоменуо да је Влада Србије у претходних годину обећала тешке и болнереформе, да се суочила по преузимању валсти са најстрашснијим и најтежим поплавамакоје су однеле много људуских живота, унесрећиле бројне породице, али и готовоуништиле енергелетски и електроенергетски систем, а да је после тога кренула у обновусрушене, разорене и уништене српске економије.  "Политичари никада нису успевали да виде даље од следећих избора, одбијали су даискрено разговарају... Зато је дошло време да неко преузме одговорност и да урадионако како је морало у свакој одговорној земљи у свету. Данашње околности нису нашихруку дело, али морамо да прихватимо одговорност да их исправимо", нагласио је Вучић.  Он је на почетку седнице рекао да је Влада Србије у претходних годину дана одржала116 седница, да до сада није имала ниједну телефонску седницу, за разлику од владеМирка Цветковића, која је имала за четири године 487 телефонских седница.  "Ми нисмо имали ниједну, покушали смо да показемо више дисциплине, марљивости инешто више одговорности", казао је премијер.  

  Вучић је рекао да је и у априлу наплата бруто домаћег ПДВ-а већа него у истом месецу у2014.  Указао је и да је још много тога остало да се у земљи поправи како би се дошло напочетну позицију од пре годину дана, и нагласио да је и у последњем извештајуЕвропске комисије наведен позитиван помак када је реч о Србији.  Смањивање дефицита, нагласио је премијер, био је најтежи део посла и захвалио сеграђанима Србије на истрајности и осећају одговорности, а с друге стране, како је рекаои влада је показала степен озбиљности, посвећености и одговорност, "све на шта нисмораније навикли".  Према његовим речима, инвестиције су задовољавајуће, али морају да буду још боље, јерје једини начин да се поврати снага земље да имамо дугорочне инвестиције које ћедовести до нових радних места.  „Ако се овако настави Србија најуспешнија у Европи“  Уколико наредне године будемо имали фискални дефицит испод 3,5 одсто и раст преко2 - 2,5 одсто Србија ће бити једна од најуспешнијих европских земаља, поручио је Вучић.  "Ако следеће године будемо имали фискални дефицит испод 3,5 одсто наше реформе сууспеле, ако на крају 2016. године будемо имали раст преко 2- 2,5 одсто онда ће Србијабити једна од најуспешнијих европских земаља и моћи ћете да кажете да смо на добромпуту и да Србија постаје добра, здрава и успешна земља", истакао је Вучић.  

  Влада Србије ће, казао је премијер, наставити да ради и спроводи тешке мере, даубрзава реформе, да заврши процес приватизације, реши проблем јавних предузећа и ујавној управи...  "Али, бићемо сведоци економског раста и напретка, а ако се и следеће године наставеови бројеви које имамо у прва четири месеца, и пензионери и радници и сви остали ћемоћи много боље и много више и да раде и боље живе", поручио је Вучић.  Вучић је подсетио не недавну посету Италији и разговор са италијанским премијеромМетеом Ренцијем о томе што су доношење закона о раду, који је готово преписан од нас,пратиле демонстрације више од милион људи.  "Питао сам га како подносите то да вам седам одсто падне рејтинг, а он је одговорио:'Слушајте, једном у животу будете председник владе, а цео живот сањате да поправитенешто у својој земљи. Зар је неких седам одсто или пет или 10 вредно од онога што јерезултат овог закона'".  Вучић је додао да наставак рада ове владе неће зависити од подршке грађана, али даопстанак хоће.  „Тајкуни више не управљају Србијом“  Тајкуни више не управљају Србијом, поручио је српски премијер, исткавши да је поносанна политичку стабилност земље, те да је у последње две и по године у Србији отворено192.927 радних места.  Тајкуни, како је рекао, можда могу да управљају појединим медијима и токовима, алиовом владом никада нису и никада неће.  "Посебно сам поносан на политичку стабилност и уверен сам да ће она значити сигурнијеинвестиције у наредном периоду", поручио је Вучић на свечаној седници Владе Србијеповодом годину дана рада.  Вучић је казао да је смањена незапосленост, али да то још није на задовољавајућемнивоу.  Прецизирао је и да је у претходне две и по године отворено 192.927 радних места, алида је проблем што смо у исто време изгубили нешто мање радних места од тог броја.  Премијер је навео да је крајем 2012. године почео позитиван раст, да је инфлацијанајнижа у последњих пет година и да је пет пута мања него пре пет година, али и датајкуни више не управљају Србијом.  „Уговор о Београду на води пред јавношћу“  Како је рекао премијер Србије, Уговор о пројекту "Београд на води" биће предоченјавности чим ступи на снагу.  "Када Уговор о 'Београду на води' ступи на снагу, одмах ћемо га показати јавности.Ниједан уговор неће остати скривен и опростите што неке уговоре нисмо објавили јер јетајност уговорна клаузула", рекао је Вучић.  
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  За разлику од претходних влада, влада коју води се определила за транспарентност,рекао је премијер.  Он је касније на питање новинара рекао да је веома срећан због тог пројекта и поновиода ће његова реализација подстаћи развој грађевинске индустрије и целе земље.  Вучић је, одговарајући на питања новинара у Лазаревцу, рекао да би објекти из првефазе требало да буду изграђени до 2019, истакавши да је сигуран да ће тај пројекатизгледати "стотину пута лепше" и запослити "хиљаде и хиљаде људи" више него што једо сада било запослено.  "Веома сам срећан због тога. Надам се само да ће се поједини политичари, којинеодговорним изјавама о бедуинима терају инвеститоре, мало упристојити, да не битерали наше пријатеље и људе који у многоме помажу ову земљу. Ако ништа друго далису 20 милиона долара за ову земљу, на различите начине, као што је обновапоплављених подручја", рекао је Вучић.  У Београду је јуче потписан Уговор о заједничком улагању у пројекат "Београд на води",чија је вредност око 3,5 милијарде евра.  „Обезбедили јефтиније лекове, није било несташица“  Влада је у претходних годину дана рада успела да обезбеди јефтиније лекове удовољним количинама, указао је Вучић и најавио унапређење здравства у наредномпериоду.  "Здравство је било на последњем месту у Европи, започели смо значајне промене уздравству у сваком аспекту. Ово што смо радили тек је почетак у обнови великих иважних објеката, центара и највећих домова здравља. Тек смо кренули и наставићемо",рекао је Вучић.  Навео је и да је влада, упркос причама да ће бити несташице лекова и да их уопште нећебити, успела да обезбеди, пре свега, за најстарије и најугроженије, јефтиније лекове, даих има у свакој апотеци и да буду доступни сваком потрошачу.  Када је реч о образовању, Вучић је истакао да је оно саставни део напретка свакеземље и најавио да ће борба за бољу просвету и образовање бити нешто најважније заСрбију што ће влада морати да предузме у периоду од 2015. до 2017. године.  "У претходних годину дана напори су били усмерени ка модернизацији наших установа.Министар (Срђан) Вербић борио се са оправданим захтевима наших просветара и нисамсигуран да смо имали довољно времена за озбиљније реформе, за увођење дуалногобразовања у што више градова и места у Србији и друго", навео је премијер.  „Србија заузела јасну позицију на међународном плану“  Влада Србије, према премијеровим речима, показала је на међународном плану, иречима и делима, да је у стању да обезбеди поштовање за Србију, а да је заузела јаснупозицију на европском путу уз поштовање и очувања традиционално добрих односа и саРуском Федерецијом.  "На међународном плану и речима и делима показујемо да смо у стању да обезбедимопоштовање за Србију", рекао је Вуцић и указао да у тим међународним односима немаљубави.  "Ни ми не морамо никога да волимо, али волимо своју земљу више од свега", поручио јеВучић.  Премијер је такође подвукао да Србија никада није била уваженија и поштованија и наЗападу и у Европи, на Истоку и у Кини, у арапским земљама, Израелу...  Додао је да је уз министра спољних послова Ивицу Дачића имао више међународнихпосета него иједна протекла влада у последњих 60 година.  "Србија је заузела своју јасну позицију, иако су многи говорили да је њена позицијанеодржива, а то је позиција на ервопском путу, уз поштовање, одржање и очувањетрадиционално пријатељских веза са Руском Федерацијом и у тренуцима када Русија намали број савезника у свету може да рачуна", истакао је премијер.  Навео је пример Чешке која има више од 10 мииона становника, а има 50 посланика мањенего Србија, или Белгије која такође има више од 10 милиона становника и 150посланика.  "Није то питање трошка државе, него односа. Исто је питање односа била и продајааутомобила, која мора да се настави да нам трошкови буду нижи", рекао је Вучић.  Према његовим речима, политичке реформе ће обухватити и питање изборних закона,како би се очувао деморкатски систем.  Вучић је на данашњој седници поручио и министрима у Влади Србије да морају данаставе са борбом за грађане и земљу.  "Господо министри, имате ту одговорност, привилегију и част да нешто урадите за својуземљу. Морамо да радимо још теже и више. Ако бисмо радили исто, не кажем да би тобило мали, али не би било довољно", поручио је премијер.  Вучић је нагласио да ако следеће године будемо имали дефицит испод 3,5 одсто БДП-а,реформе су успеле. Ако у 2016. буде остварен и раст од два или 2,5 одсто, Србија ћебити једна од успешнијих еворпских земаља, рекао је он.  "Ми смо на добром путу да постанемо успешна земља. За такву Србију смо се борили, аза богатију ћемо се тек борити", закључио је Вучић.  „Влада покренула инвестиције од преко 4 млрд ЕУР“  Једини начин да се у потпуности поврати економска снага Србије су дугороцнеинвестиције, које ће довести до нових радних места и нових делатности, изјавио је Вучићи навео да је у протеклих годину дана актуелна влада покренула инвестиције уинфраструктурне пројекте у вредности од преко четири милијарде евра.  Влада Србије покренула је низ значајних инфраструктурних пројеката, од изградњеБеограда на води до пруге Београд - Будимпешта, чија градња треба да почне до крајагодине, обновљено је више од 100 километара путева и планирана у овој години обноваи изградња укупно још 200 километара саобраћајница, рекао је Вучић на свечанојседници Владе Србије, поводом годину дана њеног рада.  Направљен је значајни преокрет у раду компаније Ер Србија, која је била презадужена иса системским губитком од 35 милиона евра, а један од значајних задатака јеунапређење пословања и опоравак металосирћетног комбината у Сремској Митровици,Петрохемије и Азотаре Панчеву, рекао је Вучић.  Влада планира велике инвестиције и двоструко већи капацитет Аеродрома Београд којиће бити прошире за 10 милиона путника годишње, најавио је премијер.  Када је реч о пословној клими, Вучић је подсетио да је ова влада донела кровни законкоји регулише тржиште рада, а то је Закон о раду и он је био један од неопходнихпредуслова за већи долазак страних инвеститора и предочио да је влада успела дапрошле године привуче око 1,3 милијарди евра упркос велике штете од поплава.  "Прошле године Србија је пала за 15 места на листи Дуинг бизнис Светске банке, а овегодине очекујемо раст за 40 места", најавио је Вучић и предочио да је пораслоинтерсесовање глобалних компанија да изместе своје регионалне центре у Србију, попутМајкрософта, Кока Коле, Боша, Сименса, Сваровског.  Влада је успела да пронађе најбоље менаџере у свету и покрене опоравак ЖелезареСмедерево, Митрос у Сремској Митровици који је био скоро уништен, рекао је премијерСрбије.  Јутрос је потписан први споразум са немачким произвођачем меса и месних прерађевинаТенисом, што значи још 1.000 нових радних места и драматично унпређење српскепољоприовреде и сточарства, који су били на нивоу из 1910. године, подсетио јепремијер Вучић.  „Смањена укупна стопа криминала за 9,7 одсто“  Влада је у претходних годину, како је додао, смањила укупну стопу криминала за 9,7одсто и да сви људи у Србији могу да се осећају сигурније и безбедније.  Вучић је истакао да је полиција повећала напоре, али да догађаји са суботње фудбалскеутакмице у Београду показују да има још много тога што треба да урадимо.  "Мислим да бројеви нису увек најбољи да бисте видели нечији труд и рад. Видели стехрабре мушкарце и жене у униформама у најбољем издању када смо спасавали отетудецу и када смо извели пред лице правде Тијаниног убицу", казао је Вучић.  Премијер је поручио да треба још више да радимо на том плану и још жешће да се боримопротив нарко дилера.  "Као и против оних које смо хапсили у претходној години, али се плашим да правосуђе итужилаштво можда нису имали довољно доказа или не знам шта је било у питању, алиефективност и ефикасност нисмо довољно показали", рекао је Вучић.  Вучић пуштио у рад багер "глодар 3" у Колубари  У Рударском басену Колубара, на копу Тамнава Западно поље, данас је пуштен у радпрви производни систем багер "глодар 3" и производни систем за откривање јаловине,који су били потопљени у прошлогодишњим поплавама.  Премијер је преко мотороле озваничио пуштање у рад тог производног система.  На свечаној седници Владе Србије, поводом годину дана рада Владе, у Колубари јенајављено да ће сви потопљени производни системи на копу Тамнава Западно поље уКолубари до јуна бити ревитализовани.  Колубара је "жила куцавица" енергетског система Србије, јер се из лигнита из тогрудника добија 52 одсто струје у Србији.  Ове године из Колубаре 29 милиона тона угља  Премијер Србије најавио је да ће у јуну бити потпуно обновљена производња угља уРударском басену Колубара, после прошлогодишњих поплава, као и да ће ове године уРударском басену Колубара бити достигнут ниво производње од 29 милиона тона угља.  Вучић је пре почетка званичног отварања свечане седнице владе рекао да ће једанбагер бити пуштен у погон 1. јуна, када ће потпутно бити обнављена производња уКолубари.  "Прошле године смо имали прозиводњу од 22,3 милиона тона угља, а ове године ћемоимати између 28 и 29 милиона тона производње. Тражио сам и молио Грчића исиндикате да помогну и мотивишу раднике и да достигнемо 29 млиона тона, што је циљза ову годину", истакао је Вучић.  Навео је и да је то успех за целу Србију, не само за Колубару, јер нам то драматичноподижу бруто домаћи производ и увећава производњу електричне енергије.  У Колубари ће данас бити пуштен у рад први производни систем који је био потопљен наповршинском копу Тамнава Западно поље, изјавио је директор Рударског басенаКолубара Милорад Грчић и најавио да ће у Колубари 2016. бити отворен и новиугљенокоп Радљево.  Реч је о роторном багеру "глодар 3" и производном систему за откривање јаловине.  Сви потпољени производни системи на копу Тамнава Западно поље у Колубари ће у јунубити ревитализовани, рекао је Грчић.  На копу Радљево у Колубари, који ће следеће године почети да ради, је процењено даима залихе од 350 милиона тона угља и то гарантује дугорочан опстанак Колубаре ицелог региона, рекао је Грчић.  Он је указао да је Колубара жила куцавица енергестког система Србије и да се излигнита из тог рудника добија 52 одсто струје у Србији, због чега је важно да Колубараопстане.  Грчић је захвалио премијеру и министрима на огромном ангажовању на испумпавањуводе са копова у Колубари који су били поплављени у прошлогодишњим мајскимпоплавама.  Вучић: Добро ми је, биће ми боље  Премијер Србије изјавио је, поводом инфомрација да се здравствено лоше осећаопротекла два дана, да му је сада добро и да ће му бити боље.  "Добро ми је. Биће ми боље", рекао је Вучић кратко новинарима.  Вучић је захвалио новинарима на интересовању за његово здравствено стање.  Први пут јуче премијер није присуствовао седници Главног одбора СНС у СремскојМитровици, а нешто касније ни потписивању уговора о пројекту "Београд на води".  Такође, и раније данас, приликом потписивања Меморандума о разумевању са немачкомкомпанијом "Тенеси", премијер се пожалио да се ових дана не осећа баш најбоље.  Упитан који му је дан на позицији премијера протекле године био најбољи, а који најгори,премијер је поменуо "прво јутро у Обреновцу", које је, како је рекао, било ужасно, као и"ноћ одлуке" о фискалној консолидацији, посебно што су сви били против тога.  Сви су, каже, тврдили да постоје друга решења иако их, сматра он, нема. За таквуодлуку се, додао је, спремао дуже од годину дана.  "Био је ужасно тежак дан када смо имали параду хомосексуалаца у Београду, лично збогтога што се догађало са мојим братом. Било је много других тешких одлука - у Бриселукоје смо доносили поводом правосуђа. Али ту смо да доносимо тешке одлуке, а не даједемо колаче или да нам буде лепо. Наше је то да истрпимо, да радимо и обавимонајважнији посао за Србију", рекао је премијер новинарима у Рударском басенуКолубара.  Премијер тврди да је свестан да се највећи број грађана Србије радује напретку земље иуме да види, осети и поштује рад, упркос оних који ће у свему да пронађу замерку..  С тим у вези је споменуо је кнеза Михајла, указујући да је некима сметало што јеизградио Народно позориште, што је допринео европеизацији Србије, ослобађао иштитио градове од Турака...  "Прво смо га убили, а после смо га прогласили за 'коња', па сам на лецима за недавнимитинг видео да пише 'налазимо се код коња у 5'. Да ли ће Хрвати некада рећи да сеналазе на плацу код коња или код бана Јелачића, Албанци на тргу код коња илиСкендербега, Руси на Тргу код коња или споменику Петру Првом. Њима Петар Први нијекоњ, само га део нас уместо Михајло назива коњ", закључио је Вучић.  Иначе, премијер каже да ужива што може да учествује у мењању Србије.  "Уживам у томе да радим и да могу да учествујем са колегама и пријатељима из владе умењању Србије и стварању будућности за поколљења пред нама. Много је таквих дана исваки радни дан за мене представља радост, што је дужи ја сам задовољнији ирадоснији", казао је Вучић.  „Коп исушен у складу с роковима“  Каже и да су радници предузећа "Јужна Бачка", који су исушивали површински коп"Тамнава-Западно поље" у РБ Колубара, завршили тај посао у року и да није билокашњења и плаћања пенала.  Вучић је, одговарајући на питања новинара у Лазаревцу, рекао да су радници "ЈужнеБачке" коп напустили 26. априла, што је, како је рекао, у складу са угором са Светскомбанком.  "Све је то Светска банка одобрила. Тачно до 26. априла. Питајте (директора РБКолубара) Мићу Грчића, у дан су изашли", рекао је Вучић.  Према његовим речима, радници на исушивању нису пробили рокове, нити платилипенале, с обзиром на то да је то одобрила Светска банка.  "Они су од Светске банке добили продужење због прилика које су биле на језеру, и свеје рађено у договору са Светском банком. Напустили су и овде више нема воде, и немани пенала, ни било чега", рекао је Вучић.  „Циљеви - очување стабилности и унапређење финансија“  Циљеви владе у наредном периоду су, рекао је Вучић, очување политичке и економскестабилности у земљи, као и наставак тренда унапређења јавних финансија.  Након свечане седнице, у изјави новинарима, Вучић је казао да је потребно јошпоправити услове за инвестирање и економски напредак, што значи повећање раста.  "Видим да ММФ већ тражи промену у сопственој процени, која је најпре била минусједан одсто, потом минус 0,5 одсто, а сада траже промену на нула. Надам се, пошто нисуурачунали другу високу пећ у железари у Смедерву, нити да ће наши глодари укоповима радити овом брзином, и верујем да може да буде и у плусу, позитивном трендураста и ове године упркос мерама фискалне консолидације, што би био изванреданрезултат", истакао је Вучић.  Према његовим речима, то значи да би у 2016. годину могли да уђемо са прогнозом одпреко два одсто, можда чак и 2,5 одсто, а да фискални дефицит у 2016. години будеблизу Мастрихта, између три и 3,5 одсто.  Указао је и да су то велике ствари које се тичу фискалних и макроекономских дешавања.  Потребно је да се уради и реформа Националне службе запошљавања, да се идеагресивније на запошљавање људи, рекао је Вучић и додао да верује да се ту могунаправити велики помаћи.  Он је казао да је пред владом задатак да подстиче предузетнички дух, да уводи дуалнисистем образовања по локалним самоуправама, где год је то могуће.  "Наравно да ћемо после неколико година поново имати Музеј савремене уметности иНародни музеј. Деца ће поново моћи да виде Мирослављево јеванђеље, које нису могледа погледају једну деценију", додао је премијер.  Он је рекао и да ће Војска имати шест одличних ловаца авиона у року од годину дана, аза мање од годину дана два врхунска нова хеликоптера.  У пољопривреди, ако компанија Тенис за шест месеци, како је навео, заврши прве својефарме и отвори кланицу, ангажоваће српске добављаче, а ако уђе и "Кремонини" сакојим се разговара о Пештеру, онда ће доћи до огромном поправљања услова иситуације у српској привреди.  "Онда у 2016. можемо да имамо још боље услове, а по прогнозама ММФ и Светске банкето ће бити боља година за Србију. Само ће 2107. бити још боља", истакао је он.  Вучић је такође указао да ће министарка Зорана Михајловић имати огроман задатак, јерће у мандату ове владе, како је казао, урадити више километара аутопута, више мостоваи путева него што ће неки који после буду дошли на власт моћи да иду четкама ифарбају беле траке.  Михајловић је истакла да је у области коју покрива постигнуто много успеха, наводећипре свега да је изграђено много више путева и мостова него што је урађено у просекунеколико година уназад.  Као највећи успех Михајловић је истакла закон о планирању и изградњи, смањењевремена за издавање грађевинске дозволе за мање од месец дана.  Она је указала да је велики успех што су покренути сви пројекти и кредити који сустајали, посебно у железници, рекавши да говори о кувајтском, руском, чешком кредиту.  Михајловић је посебно навела као успех што је изграђено више путева и мостова, негошто је то био случај у просеку неколико година уназад.  "У 2012. асфалтирано је 12 километара аутопута, прошле године 64, а ове очекујем да ћебити 120 километара", казала је министарка новинарима после свечане седнице владе урударском басену "Колубара".  "Испред нас је електронска грађевинска дозвола, закон о легализацији и свакакопокретање нових пројеката", рекла је Михајловић, истичући да је влада убрзала старепројекте и да има нове, као што су Београд на води и модернизација пруге Београд -Будимпешта.  Михајловић је као неуспех окарактерисала што још нису спојени "Коридори" и "ПутевиСрбије" и сматра да то мора да се заврши.  Вучић о реконструкцији: Биће кратко, али слатко  Премијер Србије изјавио је да ће реконструкција владе бити "када буде била" и да ћетрајати "кратко, али слатко".  "Најавио сам реконструкцију и када буде била - биће. Кратко ће трајати. Биће завршенау Скупштини за један дан. Биће кратко, али слатко", поручио је Вучић, одговарајући напитања новинара у Лазаревцу.  (Танјуг - НСПМ)  
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