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Председник Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић рекао је на другом
онлајн скупу листе "Александар Вучић - За нашу децу" да је СНС у претходном периоду
показала шта зна и шта може да уради, а да уз то и зна да слуша критике.

  

  

Вучић је у свом говору казао да, када питате људе у Србији како нешто да се уради, сви
знају само "како да буду против некога, како да некога критикују, како да се нешто каже
против неких људи, а не шта је то што можемо да урадимо".

  

"Ми смо у претходном периоду, што мислим да је од пресудног значаја за напредак
Србије, показали шта је то што можемо да урадимо, шта је то што можемо да направимо,
не гледајући друге око себе, слушајући све критике", рекао је.
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Истакао је да он мисли да је важно да људи обрате пажњу на оне који раде, који доносе
резултате, који обезбеђују боље путеве, боље пруге, више радних места, нове болнице.

  

"Ако погледате последњи квартал прошле године, Србија је број 1 у Европи са 6,1 посто
стопом раста. Ако погледате први квартал ове године Србија је број 1 у Европи...То
значи да Србија брже од осталих да напредује", рекао је.

  

Додао је да је сам отворио више од 150 фабрика и довео 150 инвеститора заједно са
тимом из Владе.

  

Држава је, како је казао, дајући новчану помоћ од 100 евра показала да држи обећања.

  

"Тих 100 евра добијате у року од 10 -15 дана, а не 10,15, 20 месеци или 10, 15 и 20
година. Ми своје обећање испуњавамо, тако и када кажемо да ћемо имати већи раст, да
ће бити посла за све и да не желимо да људи остану без шансе. Морамо свима да дамо
шансу", поручио је.

  

Рекао је да ће од сада ићи на то да Србија највише инвестира у земљу.

  

Казао је да је циљ да до 2025. године просечна плата буде 900 евра.
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  "‘’Ја вам сад кажем имаћете просечну плату у Србији од 900 евра. Сада је 2020. година инекима то делује далеко, некима то делује без везе, некима то делује као олако датообећање. Само је важно да ми радимо и да не одустанемо од реформског процеса, да неодустанемо од онога што нам доноси тежак рад", казао је.  Вучић је казао да је лакомислено помислити и поверовати да ће се до тога доћи лако иуколико не будемо радили наводећи да ће бити ‘’оних који ће то да нуде’’.    ‘’Људи који вам нуде аспирин за рак, они вам не желе добро. Ми то не нудимо, већ да сесви заједно изборимо да рад и посвећеност буде оно што је најцењеније’’, поручио јеВучић.  Најавио је нови програм са додатним субвенцијама и додатним подстреком зазапошљавање.  "Даваћемо више новца приватним компанијама да запошљавају људе", рекао је Вучић.  (Бета, Танјуг)  
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