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БЕОГРАД - Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је мигрантима из
Сирије и Авганистана Србија пружила гостопримство и топлину какву нису нигде срели
и најавио да ће, имајући у виду да долазе хладни дани, за њих бити подигнут
привремени прихватни центар.

  

  

"Људи када говоре о избеглицама из Сирије и Авганистана говоре као о великом
проблему. Ми смо им пружили добродошлицу у Србији. Знамо како су се наши људи
мучили пре 20 година. Поносан сам што им је Србија, на њиховом путу ка ЕУ, најбоље
уточиште и најсигурније место", рекао је Вучић, након што је обисао мигранте.

  

Он је рекао да ће Србија помоћи колико је то могуће, и нагласио да су државни органи
поступили организовано и добро по питању избеглица.

  

Како је додао, имајући у виду да иду хладни дани, биће подигнут приврени прихватни
центар, највероватније иза хотела Национал, недалеко од аутопута.

  

Вучић се захвалио и грађанима и организацијама који су помогли избеглицама.

  

"Желимо им да пронађу своју срећу", рекао је он.

  

Председник Владе Србије је разговарао са мигрантима у парку, распитао се за њихове
потребе и обећао да ће Србија урадити све што буде могла да се осећају боље.
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"Урадићемо све за вас, да будете сигурни као у свом дому и увек сте добродошли у нашу
земљу", поручио је Вучић мигрантима.

  

Вучић је мигранте питао да ли је све у реду, а они су му одговарали потврдно.

  

  

Екипе Црвеног крста које су са премијером поделиле су им пакете у којима су пелене,
сокови и воће, а председник владе се распитивао шта им још треба, те најавио да ће им
бити достављено још ћебади, а да ће у парку бити инсталирано још покретних тоалета.

  

На путу ка бољем животу једна од станица бројним мигрантима су паркови надомак
Железничке и Аутобуске станице, а, према проценама, дневно у тим парковима борави
од 500 до 700 људи.

  

Од 1. јануара кроз Србију је прошло 90.000 миграната, а дневно у нашу земљу уђе до
2.000 људи, од којих највећи број одмах напушта земљу, саопштено је пре неколико дана
из МУП-а Србије.

  

Заједно са Вучићем, мигранте обилазе и министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Александар Вулин, министар унутрашњих послова Небојша
Стефановић и градоначелник Београда Синиша Мали.

  

"Подизање жица и ограда за мене је страшно, још само фали да неко пусти струју и
'заврши посао'"

  

Србија неће да подиже зидове и поставља бодљикаве жице да спречи мигранте да уђу у
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земљу, рекао је Вучић и додао да ни ЕУ није смела да жмури на такве случајеве у другим
земљама.

  

  

"Мислим да ЕУ најпре није смела да жмури на жице и ограде, а зажмурила је намерно.
Мислим да је требало да реагује као и на неке друге ствари", приметио је Вучић.

  

"Што се нас тиче, ми да жмуримо нећемо, већ ћемо да помогнемо колико можемо, а да ли
ће ЕУ помоћи Србији - хвала им ако помогну, а ако не опет хвала", поручио је Вучић
одговарајући на питање новинара по обиласку миграната код Београдске аутобуске
странице. 

  

Вучић је истакао да је постављање жица за њега страшно и да фали само "још да неко
пусти струју и 'заврши посао'".

  

"То је за мене страшно, ми то не радимо. Ми за разлику од других, не волимо превише да
молимо ако неко не види у каквој је ситуацији Србија. Плашим се да су многи већ
подржали зид и праве се да не виде зид, полицију, ограде", рекао је Вучић.

  

Он је истакао да ће се Србија, насупрот томе, према мигрантима понашати као према
добрим људима и да од тога неће правити највећи светски проблем.

  

"Неки кажу 'лако је вама, они неће да остану'. Па, неко ће и да остане, а они који се на то
одлуче добродошли су и ми са тим немамо проблем. То је одговоран однос једне државе
у оваквим историјским приликама", нагласио је премијер додајући да у Србију дневно уђе
2.000 миграната.
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"Никоме нећу дозволити да понижава Србију"

  

Вучић је, реагујући на изјаву представника ЕУ да нису надлежни за укидање
двојезичности у Вуковару, рекао да је Србија чврсто опредељена за пут у ЕУ, али да
неће дозволити да било ко понижава нашу земљу.

  

  

"Када је у питању Србија, изјашњавали су се по много мање важним питањима и држали
придике. Око темељних вредности ЕУ, за које се сви залажемо - демократија, слобода,
људска и мањинска права немају реакцију на своју државу чланицу, а мешају се у нешто
што нема везе са темељним вредностима и то у земљи која још није чланица Уније",
приметио је Вучић.

  

Како је рекао, Хрватска је суверена замља, али ово су ствари о којима мора да се
говори. "Замислите да смо ми укинули у Београду или Суботици латиницу, то би био
скандал светских размера", рекао је Вучић, додајући да ће борба за права српског
народа бити настављена.

  

"Никада нећемо ускраћивати права неком другом народу код нас. Користите латинично,
ћириличко писмо, у Србији можете слободно, ово је слободна и отворена земља",
закључио је Вучић.

  

"Не идемо у Брисел или Беч да се са било ким свађамо, већ да се договоримо"

  

Вучић је одговарајући на питања новинара рекао и да на предстојећем самиту "Западни
Балкан 6" у Бечу не очекује било какве притиске, већ конструктиавн дијалог о сарадњи
земаља у региону.
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На питање новинара да ли очекује притиске на Србију по питању Републике Српске на
скупу у Бечу, премијер је нагласио да генерално међународну сцену не види као простор
за свађе, већ са разговоре и договоре.

  

Он је у том контексту истакао да му је лично веома тешко да објасни ово ћутање ЕУ, али
да свеједно у Беч иде ради унапређења сарадње:

  

"Не идем тамо да се са било ким свађамо, ни у Брисел не идемо да се са било ким
свађамо, већ да се договоримо", рекао је Вучић.

  

Премијер је напоменуо да су пред Србијом важни дани и да се нада да ће Србија из тога
успети да извуче корист.

  

"Покушаћемо и са Пристином да постигнемо одређене споразуме, покушаћемо то и у
Бечу", истакао је Вучић.

  

Он је рекао да га охрабрују изјаве члана Председништва БиХ Младена Иванића и
председавајућег Већа министара БиХ Дениса Звиздића.

  

Како је додао, добро је и за Србију и за БиХ да се поново говори о прузи
Београд-Сарајево.

  

Србија је, рекао је премијер, спремна да својим новцем плати 80 одсто трошкова
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изградње те пруге, потпуно да финансира део те пруге у нашој земљи, али и са 80 одсто
да учествује у реализацији пројекта пруге Ниш-Приштина.

  

Бечка конференција о Западном Балкану биће одржана 27. августа.

  

"Размишљам о расписивању ванредних парламентарних избора"

  

БЕОГРАД - Премијер Александар Вучић изјавио је данас да размишља о расписивању
ванредних парламентарних избора у Србији, али да коначна одлука није донета.

  

  

"Видим да су се господа (лидер ДС Бојан) Пајтић и (лидер СДА Сулејман) Угљанин
веома обрадовали изборима, могуће је да им та жеља буде услишена", рекао је Вучић и
додао:

  

"Видите да људи то траже, а ја поштујем наше политичке противнике", рекао је Вучић
новинарима приликом обиласка миграната у парку код Железничке станице.

  

Премијер је објаснио да није ни једноставно, а ни могуће радити у атмосфери у којој се
непрестано оспоравају очигледни резултати и успеси.

  

"Ове године имаћемо раст, који ће да иде чак можда и на плус један, што је
незабележено у време фискалне консолидације, повећаће се плате и пензије, јер имамо
велики фискални простор..Сви кажу да Србија није пред банкротом, има уређене
финансије, успорила је драматично задуживање, а 2017. неће имати потребу да се
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задужује...

  

"И на све то чујете - ништа не ваља", приметио је премијер и додао да у таквој ситуацији
и атмосфери није лако, ни једноставно, нити могуће радити.

  

"Радите у атмосфери где неко ко би требало да буде одговоран каже "нећу да идем на
војвођанске изборе у јануару, они морају да буду у априлу, пошто сам само 16 година на
власти", па су сад та три месеца одлучујућа...Ваљда треба да се оде на још неко зимско
брчкање...али, ајде брже боље да идем на републичке", рекао је Вучић како види
противљење опозиције изборима.

  

Њему, како је рекао, не пада на памет да седи у фотељи 15 година, зато што му се то
тако свиђа и да се брчка по било чијем приморју....

  

Вучић је додао да је поносан на резултате своје владе, да сматра да су урађене велике и
добре ствари за земљу и да је уверен да ће се о тим резултатима говорити и у
будућности.

  

"Успостављамо здрав систем, здраве Србије, озбиљне и одговорне државе -  то сви у
свету виде" подвукао је Вучић.

  

"Онај ко то не жели да види, увек ће имати прилику да нас победи.. А да ли ће да нас
победи, то је друга ствар, то ћемо да видимо" подвукао је премијер.

  

"Биће повећања плата и пензија"

  

Премијер Србије Александар Вучић данас је изјавио да је извесно повећање плата у
јавном сектору и пензија до краја ове године и да ће дефицит републичког буџета бити
испод 2,5 одсто бруто домаћег производа (БДП).
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- Плате и пензије ће бити повећане за мањи износ него што ће Међународни монетарни
фонд (ММФ) са лакоћом дозволити, зато што волим стабилне и чврсте јавне финансије -
рекао је Вучић новинарима после обиласка миграната у парку код Београдске аутобуске
станице.

  

Он је истакао да мирно дочекује мисију ММФ-а која сутра долази у Београд, јер је добро
стање у буџету, а очекује се привредни раст у 2015. години од један одсто.

  

О добром стању јавних финансија, како је додао, сведочи и податак да је наплата
пореза на додату вредност (ПДВ) у домаћој трговини у августу износила 19,4 милијарде
динара, док је у истом месецу прошле године била 17 милијарди.

  

Вучић је казао да није задовољан што поједине општине имају буџетске дефиците од 20
до 30 одсто БДП-а, и што домови здравља не измирују своје обавезе, због чега ће
овогодишњи дефицит опште државе бити већи од републичког.

  

"Има нових интересената за Телеком"

  

БЕОГРАД - Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да има и других
инвеститора заинтересованих за Телеком, поред оних који су се већ појавили.

  

Упитан када ће бити објављено ко је дао понуду за Телеком, Вуцић је рекао да ће се то
сазнати у складу са процедуром, али и истако да то нису обавезаујуће понуде и да ће се
појавити још заинтересованих "играча".
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"Ми већ знамо оне нове који ће да дођу", рекао је Вучић.

  

Вучић је поновио да Србија неће продавати Телеком на силу, већ само уколико буде
понуђена добра цена.

  

"Ако будемо имали добру цену - продаћемо, ако не будемо нећемо и нема ту неке велике
филозофије", рекао је Вучић новинарима по обиласку миграната код Београдске
аутобуске станице.

  

Премијер је додао и да Србија више није у социјалистичком самоуправљању и да не
може да слуша прице о томе да је Телеком "старо сребро" и то од људи који не знају
како функционише земља.

  

Вучић данас обилази мигранте у парку код Београдске аутобуске станице

  

Председник Владе Србије Александар Вучић обићи ће данас пре подне мигранте, који
привремено бораве у парку код Београдске аутобуске станице.

  

  

Заједно са Вучићем, мигранте ће обићи министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Александар Вулин, министар унутрашњих послова Небојша
Стефановић и градоначелник Београда Синиша Мали, саопштила је владина
Канцеларија за сарадњу са медијима.
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Александар Вучић мигрантима: Увек сте добродошли у нашу земљу; Подићи ћемо прихватни центар за избеглице, повећати плате и пензије; Ако господа желе, могући ванредни парламентарни избори
среда, 19 август 2015 23:30

Министар Вулин и амбасадор Немачке у Србији Аксел Дитман разговарали су јуче о
изазовима које представља велики број избеглица за транзитне земље и земље крајње
дестинације.

  

  

Вулин је изнео детаље о напорима Србије како би на организован и професионалан
начин решила проблем великог таласа избеглица.

  

Дитман је изјавио да поштује мере које је Влада до сада предузела по том важном
питању.

  

Он је нагласио да Немачка и ЕУ сада очекују анализу потреба Владе Србије и упит за
подршку, саопштило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.

  

(Танјуг-Блиц-Бета)
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