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“У Србији ће у 2016. години бити обновљено више од хиљаду школа, болница и домова
здравља. Сваку ћу школу, дом здравља и болницу у Србији да посетим. Неће ми бити
тешко."

  

Александар Вучић, Б92, 18. 12. 2015. године

  

  

"Ниједну школу нећемо да заборавимо и ја ћу да одем у сваку школу, у сваки вртић и у
сваку болницу и дом здравља у целој Србији. Дакле у сваку. Јел можете да верујете?
Има тамо неки луд премијер како год да га зову. У сваку школу у сваку болницу у сваки
дом здравља, сваки вртић ћу да одем. И лично ћу да проверим како изгледају ти тоалети.
То је мој посао. Мени то није тешко, задовољство ми је. Ја мислим да је то историјска
ствар ”, говорио је премијер крајем прошле године најављујући обилазак радова на
објектима јавне намене. (Н1, 30.11.2015. године)

  

КОМЕНТАР ИСТИНОМЕРА

  

И све ово премијер је планирао да заврши за годину дана. На ванредној конференцији за
новинаре у Влади Србије 7 месеци касније, у мају 2016. Вучић је поновио своју намеру да
до краја године обиђе све јавне објекте где се врше радови, али је број планираних
објеката за обнову смањио на 500.   
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Међутим, на самом крају ове године, према налазима из медија и подацима са сајта
Владе Србије, премијер је обишао око 15 школа, вртића, домова здравља и других
здравствених институција. 

  

Што се тиче обнове, у изјави медијима премијер је недавно рекао да се раде 324 објекта.

  

“Радимо их 324, толико смо успели новца да издвојимо. За следећу годину смо
пребацили више новца и верујем да ћемо да урадимо више од тога, наш је циљ да
урадимо 2.000 објеката“.

  

3.12.2016.

  

Према јавно доступним подацима Канцеларије за управљање јавним улагањима која је
на себе преузела посао обнове објеката јавне намене, за 20 школа и домова здравља
расписане су јавне набавке и бира се понуђач. До сада је завршено санирање нешто
више од 190 објеката, а у тај број урачунати су и мостови, клизишта, санације путева.
Кабинет премијера није одговарао на упит Истиномера да нас упути на податке по
којима председник Владе тврди да се санира више од 300 објеката. 

  

Према последњем објављеном извештају Министарства здравља, пројектом санације и
адаптације здравствених објеката у Србији 1. септембра обухваћено је укупно 128
установа. 

  

За годину дана председник Владе неколико пута је поновио да ће обићи све школе и
домове здравља који се обнављају, а према доступним информацијама реновира се тек
трећина од обећаних 1000 објеката јавне намене. Због тога премијеру следује оцена неи
спуњено
.

  

С обзиром на посао који као председник Владе обавља, није чудно да је премијер за
годину успео да обиђе око 15-ак школа и других јавних објеката који се обнављају, али
се онда поставља питање због чега се уопште обећавало нешто што ни физички није

 2 / 3



 Вучић 2015: „Обићи ћу све школе, вртиће и болнице у Србији, обновићемо 1000 објеката 2016“; Истиномер: НЕИСПУЊЕНО
петак, 09 децембар 2016 14:05

могло да се испуни. Наиме, да би за годину дана испунио норму од хиљаду посета јавним
објектима, премијер би морао сваког дана да обилази по три објекта

  

Без обзира на те “техничке потешкоће”, премијера није мрзело да и током 2016. понавља
замисао о овим посетама. Да је успео, свакако би био први пут у историји.

  

(Истиномер)
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