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Србија је стабилна, на добром путу, економски напредује, безбедносно сигурна. Србија је
један од стубова регионалне стабилности. Налази се чврсто на европском путу, чувајући
своју независност и добре односе са свим пријатељима, каже премијер Србије
Александар Вучић.

  

  

Он каже да су највећа постигнућа Владе добра безбедност, фискална стабилност,
регионална стабилност...

  

Он каже да је влада бринула смо о радницима, чувајућуи економску стабилност. Зато
смо донели одлуку да се повећа минимална цена рада, како у јавном тако и у приватном
сектору.

  

- Ово ће нам бити највећа стопа раста у претходних осам година. Првих осам месеци
имамо 5,8 одсто стопу раста у прерађивачкој индустири. Расте пољопривреда, али и
грађевина за шта посебне похвале иду министарки Михајловић - каже Вучић.

  

Незапосленост испод 20 одсто

  

У првих 10 месеци уплаћено је 25 милијарде динара више ПДВ-а, више потеза на добит,
доходак, акциза...
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- Стопа незапослености је са 26 пала на нешто више од 16 одсто - казао је Вучић.

  

Он наводи да јавни дуг пада брже и раније од очекиваног, и он неће прећи 73,5 одсто.
Суфицит је био 47,3 милијарде динара.

  

Инфраструктура

  

Такође, као генератор привредног раста је инфраструктура.

  

- Отварање пута Љиг-Прељина је велика ствар - каже Вучић.

  

Он је истакао да су изграђени километри и километри путева, као и да је огроман број
билометара постојећих путева рехабилитован.

  

- Оно што је јако важно, је место Србије на Дуинг бизнис листи, где смо направили
огромне помаке - казао је премијер.

  

Да би инвеститори долазили, борба против корупције и криминала мора да буде
опсежна, и одлични су резултати постигнути и на овом пољу.

  

- Посебно би похвалио пројекат "Бебо добродошла на свет", који већ фунцкионише у
бројним породилиштима - казао је премијер.
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  Хвала Дачићу, Љајићу, Јоксимовић...  Он је казао да се путовало доста, да на томе нарочито захваљује министрима ИвициДачићу и Јадранки Јоксимовић, који су "прешпартали" планету зарад добрих односа иконтаката. Вучић се посебно захвалио и министру Расиму Љајићу на резултатима када јеу питању туризам, али и због довођења великог броја турских инвеститора.  -Веома је важно да се види шта се радило кроз Министарство правде, док уМинистарству енергетике ствари добро стоје. Такође, задовољан сам радом образовањаи култре, и задовољан сам радом министара - истакао је Вучић.  Он је похвалио и рад министра Бранислава Недимовића, за кога каже да има изврснуенергију, и да се нада да ће тако наставити.  Казао је и да је директор Канцеларије за КиМ уложио огромне напоре, да је "ужаснотежак посао који обавља", и да ће имати његову подршку.  - Мало мање свађе са Албанцима, иако је то код нас врло популарно - рекао је Вучић,похваливши Ђурићев рад.  Улагање у ИТ сектор  Уложићемо 10 милиона евра у бизнис инубаторе, старт апове...  - Решићемо проблем и зграда које постоје и изградити нове у овом Научном парку наЗвездари - казао је Вучић.  Он је казао да резултати владе јесу добри, али да много треба да се ради.  - У будућности ће резултати бити још бољи, и у будућности ће људи све више осећатибољитак од животног стандарда. Хвала и грађанима на разумевању, и свима осталима -рекао је Вучић.  Пре питања новинара, прво питање је премијеру преко Скајпа питање поставио ВојинЖивојиновић, електроинжењер из САД, кога је занимало улагање и ИТ Сектор.  Вучић: Бољи резултати у другом мандату  Премијер је катао и да има замерке на рад сваког министра, па и свој рад, јер имајубезброј састанака и нису увек у стању да ураде све и донесу најбоља решење.  - Увек се бољи резултати постижу у другом мандату, то су ми говорили и други људи, исветски лидери. Оно што нам недостаје је више концентрације на стратешка питања -каже Вучић.  Он је рекао и да поштује оно што председник Србије Томислав Николић говори и мисли,али и да ће се Србија борити против уласка Косова у Унеско.  

  Чини ми се да сам ја мета хилигана  Када су у питању хулигани, сам сам чини ми се њихова мета, мени узвикују погрдне речи.  - Да ли ћемо успети да приватизујемо клубове, ја сам рекао да немам снаге то даизгурам, и да ћемо се за то брити - каже Вучић.  Он је истакао и да се ради на закону о пореклу имовиће, и да очекује да ће он до крајагодине бити завршен.  Премијер је казао да сматра да је у политици највећи проблем регионална стабилност, ау економији раст долара.  - У овом тренутку немамо већи поблем од тога - рекао је Вучић.  Не бавим се изборима  На питање да ли ће се кандидовати за председника Србије, Вучић је рекао да се тиме небави.  - Нећу тиме да се бавим. Неки у Влади се тиме баве, али ја нећу - казао је он.  Поводом овог, мини-јубилеја, Вучић је оценио да су министри радили пристојно и добро,а за себе је рекао да је "могао и морао увек боље".  Вучић је о резултатима Владе говорио јутрос и на РТВ Пинк, где је казао да Србије можеда се похвали пуном фискалном стабилношћу и суфицитом у буџету који неће битиугрожен ни издвајањем 100 милиона евра за доделу једнократне помоћи пензионерима.  О резултатима Владе Вучић данас говори у Научно-технолошком парку на Звездари,након чега ће разговарати са представницима компанија, које у овом комплексу развијајусвоје иновативне производе и услуге.  Догађају присуствују сви министри у Влади Србије.  (Блиц)  
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