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"Моја идеја минималац на 140 РСД, влада одлучује" 

Београд -- Премијер Србије Александар Вучић каже да би до краја године минимална цена 
рада могла да буде 140 динара, али да ће то бити на Влади Србије да донесе одлуку. 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

 "Минимална примања смо већ увећали. Радни сат смо повећали са 121 динар на 130 динара, уз 

пуну сагласност и подршку синдиката. А моја идеја је да повећамо и на 140 динара до краја 

године, али то ће влада одлучити", рекао је Вучић гостујући на телевизији Пинк. 

Он је објаснио да ће тиме зараде оних који најлошије живе бити повећане за осам одсто.  
 
"Сада то можемо да учинимо у јавом сектору. Морамо да видимо да ли приватни сектор то 
може да поднесе, а мислим да може", рекао је Вучић.  
 
Вучић је, на питање лидера СРС Војислава Шешеља када ће бити надокнађене плате које су 
смањене пре две године, рекао да председник радикала није упућен и да су оне већ повећане.  
 
"Плате у јавном сектору, осим радницима јавне управе, враћене су свима. Просветари имају 
минимално већу, војска и полиција за један одсто нижу, али свима је враћено, сем људима у 
влади, у јавној управи", рекао је Вучић.  
 
Премијер је додао да ће сви имати повећање до краја године за девет, десет или 11 одсто, али да 
ће ту одлуку донети Влада Србије. 
 

 

Јавни сектор: Стручњацима плате шефова 

Аутор: Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Новости сазнају: Шта доноси реформа система зарада у јавној управи? Мањи 
распон између највише и најниже зараде. Онима који се истичу примања већа до 
40 одсто. Нови прописи увешће и вредновање образовања 

МЕДИЦИНСКА сестра у дому здравља и њена колегиница запослена на интензивној нези 

ускоро неће имати исте плате, док ће се лекари примаријуси супспецијалисти наћи у највишим 

платним групама, које су раније биле резервисане искључиво за руководиоце. 



3 

 

Ово су, како сазнају “Новости”, само неке од новина које доноси предстојећа реформа система 

плата у Србији. Надлежни обећавају да је остављен простор да се између радних места направи 

разлика у погледу одговорности, услова рада, креативности, ризика којем се особа излаже и 

других специфичности посла. 

Коначно ће се увести вредновање квалитетног рада, па ће они који се истичу, ма у ком сектору 

били, имати прилику да напредују и до осам пута. 

- Кадар са високом стручном спремом, током радног века на истом радном месту, моћи ће своју 

зараду да увећа чак до 40 одсто - истичу у Министарству државне управе и локалне самоуправе. 

- Примера ради, наставник почетник, са постојећом зарадом од око 43.000 динара, могао би на 

основу својих перформанси да достигне плату и од 60.000. 

Нови прописи увешће и вредновање образовања, па ће улазна минимална плата у држави за 

високообразовану особу бити у старту за око 12 одсто већа него раније, што је јасан сигнал да се 

образовање цени и да држава жели да привуче, а затим кроз систем напредовања и задржи 

талентоване, вредне и образоване кадрове. 

- Реформа плата донеће и већу социјалну једнакост, а то ће бити учињено смањивањем разлике 

између оних који највише и најмање зарађују и то не кроз смањивање виших зарада, већ кроз 

подизање нижих - кажу надлежни. - И док је раније распон између најниже и највише плате 

износио чак девет, кроз примену Закона о платама смањиће се испод седам. То ће утицати на 

равномернију дистрибуцију, подизање животног стандарда и смањење сиромаштва. 

ВРЕДНОВАЊЕСВА радна места у држави, која се односе на нетржишне актере у оквиру 
јавног сектора, постаће упоредива. Тачно ће се знати колико је које радно место вредновано, 
не само апсолутно, као до сада, већ и релативно, у односу на друга радна места и друге 
секторе. То ће само по себи указати на аномалије у систему које треба исправити, на путу 
креирања здраве, одрживе и паметне јавне управе. 

Надлежни наглашавају да је за ефикасно функционисање система потребно да га воде стручни 

људи, али и да активности због којих систем постоји раде најбољи могући стручњаци. 

- Иако једно радно место припада одређеној фамилији, а самим тим и истој платној групи, 

увођењем вредновања специфичности посла она ће се ипак разликовати - кажу у 

Министарству. - То ће од посебног значаја бити за медицинске сестре, па ће оне које раде 

“теже” послове од старта бити плаћане више. 

Систем ће бити значајно флексибилнији него раније и у средњем року ће омогућити 

руководиоцима да адекватно планирају, управљају и унапређују системе којима управљују. 

- Запослени неће као раније бити сврставани у тачке, већ у флексибилне распоне, који ће осим 

јасне диференцијације и вредновања различитих радних места, омогућити награђивање оних 

институција које одговорно и паметно управљају финансијским средствима, као и оних 

запослених који у највећој мери доприносе унапређењу рада институције - кажу надлежни. 
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Руководиоци ће морати одговорније да располажу средствима, свесни фискалног простора и 

стања у земљи, док ће запослени осим прилике да буду “креатори своје судбине”, морати више 

пажње да посвете резултатима рада и задовољству грађана. 

ПРОСЕЧНА ПЛАТА 440-445 ЕВРА 

ПРОСЕЧНА плата у Србији ће пре краја ове године достићи ниво између 440 и 445 евра, 

поручио је јуче премијер Александар Вучић. 

- То ће бити увећање од 20 одсто у односу на ниво који сма затекао када сам преузео мандат - 

рекао је Вучић. - Створили смо услове да плате у приватном сектору убрзано расту, што је 

добро. Оне у приватном сектору треба да су веће него у јавном, да не би сви бежали у јавни 

сектор. 

Вучић: Влада остварила велике резултате у економији 

Извор: Танјуг  

Одлазећи премијер и изабрани председник Србије Александар Вучић рекао је 
данас да је Влада Србије оствариле велике резултате у економији и указао да ће 
просечна плата на крају године износити 455 евра 

Одлазећи премијер и изабрани председник Србије Александар Вучић рекао је данас да је Влада 

Србије оствариле велике резултате у економији и указао да ће просечна плата на крају године 

износити 455 евра. 

Он је, у изјави новинарима после последње седнице владе коју је водио, рекао да ће сутра 

говорити о објективним резултатима владе. 

Казао је да је последње три године уложио много труда, енергије, рада и напора, много 

времена... 

"Значајно више времена сам провео у влади него кући или на свим другим местима заједно, 

али кога брига да ли ја нешто осећам или шта, већ људе интересује шта они осећају", истакао је 

он одговарајући на питање како се осећа после последње седнице коју је водио након три 

године проведених у влади. 

Казао је да је, када се кренуло у фискалну консолидацију нико није веровао да ћемо са 357 евра 

доћи на 404 евра просечне плате данас. 

Према његовим речима то су резултати садашње, али и претходних влада, и оне коју је водио 

Ивица Дачић. 

"То су резултати које ће неко други да баштини. Влада ће ову годину завршити са 445 евра 

просечне плате. То је раст од 20 одсто упркос мерама фискалне косолидације", објаснио је 

Вучић. 

Навео је да то све говори како се драматично развијала економија. 

"На то можете бити само поносни, као и на то да смо сачували мир и стабилност. То су 

резултати, оно што пише на семафору", подвукао је Вучић рекавши да нису случајне похвале 
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ММФ, Светске банке и других, те ни чињенице да ће доћи толики број представника држава на 

његову инаугурацију. 

МИХАЈЛОВИЋ:ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ВУЧИЋЕМ НА ЧЕЛУ ВЛАДЕ 

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана 

Михајловић изјавила је данас да је влада под премијером Александром Вучићем направила 

одличне резултате и да нова треба да настави све започете реформске процесе. 

Она је казала да је последња седница, коју је водио премијр Вучић, била као и свака раније, 

врло радна. 

"Сви питају да ли се Вучић опрашта, али мислим да ћемо да наставимо да радимо заједно. То 

што он неће бити физички присутан у згради владе не значи да нећемо радити заједно, јер 

управо председник Републике и Влада праве резултате, као што смо чинили у претходном 

периоду", објаснила је Михајловић. 

Потпредседница владе је казала да јој је, колико је срећна што је Вучић председник Републике, 

толико и жао што неће моћи непосредно са седи и ради с њим, јер воли ту енергију, брзону, као 

и начин на који се доносе одлуке. 

Упитана за резултате владе рекла је да је пуно урађено и да резултати сами говоре о томе. 

Указала је да је влада спровела тешку одлуку фискалне консолидације, као и одличне резултате 

у инфраструктури. 

"Ми смо земља која је у заједње две године успела да победи 150 држава на листи Светске 

банке, пре свега у времену издавања грађевинских дозвола. То никада није ни у једној држави 

света успело, а нама јесте. Ова влада је направила резултате, треба да настави тим путем, нова 

која се буде формирала све те реформске процесе мора наставити", објаснила је Михајловић. 

Она је изразила наду да ће влада направити још пуно нових километара путева и 

реконструисрање пруге. 

Када је реч о књизи коју је добила од Вучића рекла је да неће новинарима дати да виде посвету, 

јер је она лична. 

"И када само размењивали СМС поруке никада нисам показивала, а није ни он. Ово је дивна 

књига и једна јако лепа посвета. Свака реч је на свом месту", рекла је она. 

Изразила је задовољство што је на седници владе усвојена иницијатива о Дану убијених жена. 

"Убудцухе ће 18.мај бити увек обележаван као дан сећања и борбе против свих који нападају 

жене у породичном и партнерском насиљу“, закључила је Михајловић. 

 

Дан "Д" за стаклару, траже помоћ премијера и министра полиције 

Аутор: З. РАШИЋ  

Док се чланови управе међусобно оптужују, параћинској фабрици прети стечај. 

ПРИВРЕДНИ суд у Крагујевцу би у уторак требало да одлучи о отварању стечаја у "Српској 

фабрици стакла", али је на видело већ испливао дуго скривани сукоб у руководству и 

Надзорном одбору јединог произвођача амбалажног стакла у нашој земљи. 
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На једној страни је председник Наздорног одбора Милорад Пушица, који тврди да не постоји 

дуг СФС према фирми "Вексилум Балкан" из Чачка, да је некадашња позајмица узета од "Глас 

индустрија" измирена, да су папири "Вексилум Балкана" о дугу фиктивни, те да неко фабрику 

покушава да гурне у стечај и преузме је на незаконит начин. На његову и на иницијативу још 

једног члана Надзорног одбора, Светозара Црногорца - који у Одбору представља већинског 

власника, фирму "ЦПР Импекс" - Стаклара је поднела кривичне пријаве Републичком 

тужилаштву за организовани криминал против наводно организоване криминалне групе у 

којој су бивши директор Верица Матковић, београдски адвокати Војислав Илић и Филип 

Матковић, иначе Веричин син, те члан Надзорног одбора Душан Адамовић, директор 

предлагача стечаја "Вексилум Балкана" Слободан Спасојевић и власник Цветан Василев, за 

којим је расписана црвена Интерполова потерница. Као наводни организатор групе је означена 

Верица Матковић... 

Са друге стране, члан Надзорног одбора Душан Адамовић, као и адвокат предлагача стечаја, 

фирме из Чачка, тврде да је за "Српску фабрику стакла" овакав епилог најбоље решење, те да 

ће кроз план реорганизације фабрика наставити да ради и измирује дуговања, чиме се отвара 

могућност и за проналажење стратешког партнера. 

Сви ти супротстављени аргументи су, сазнајемо, изнети током недавног рочишта у 

крагујевачком Привредном суду који је одлучио да доношење коначне одлуке о будућноссти 

СФС одложи за 30. мај. 

И, док траје сукоб у менаџменту и управљачким органима, репрезентативни синдикати су - 

тражећи неку "сламку спаса" - послали дописе премијеру Александру Вучићу и министру 

унутрашњих послова Небојши Стефановићу, од којих траже да најзад открију шта је истина, те 

не дозволе да се фабрика затвори, а више од 800 породица да остане без егзистенције. 

НАПРЕДЊАЦИ 

ДВЕ супротстављене струје у СФС предводе људи који заузимају веома високе позиције у 

Српској напредној странци. Милорад Пушица је члан Главног одбора СНС, док је Душан 

Адамовић повереник напредњака за Поморавље. 
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35 РАДНИХ САТИ ЗА ПОЛА МИНИМАЛЦА Дуално образовање = 
јефтина радна снага? 

 

Извор: Бета 

Синдикати у Србији упозоравају да би радни аранжман ђака, а што предвиђа Нацрт Закона о 

дуалном образовању, могао бити простор за злоупотребу деце, тако што би радили само пет 

сати мање од одраслих, а за то чак драстично били мање плаћени. 

 

У Нацрту се, наиме предлаже да ђаци имају 35 часова рада недељно, да за то буду плаћени 

половином минималца, а у Министарству просвете уверавају да такав модел образовања отвара 

ученицима врата највећих компанија за учење, а касније и запошљавање. 

Радиће 35 сати недељно 

Председник Удружених синдиката Србије "Слога" Жељко Веселиновић указује да је пуно радно 

време за запослене 40 сати недељно, а да је средњошколцима намењено тек пет мање. 

- Познавајући менталитет наших послодаваца поставља се питање да ли ће ученици 

грађевинске школе ићи код неког предузимача и мешати малтер за 10.000 динара месечно, 

што је класично израбљивање. Или у трговинским ланцима за исти новац радити на каси или 

пунити рафове - пита се Веселиновић. 

Он каже да је за такве послове, као и за склапање каблова, шивење ципела или папуча, 

потребно неколико сати или дана обуке, те да је идеја дуалног образовања у развијеним 

земљама да се деца школују за дефицитарна занимања, где обука траје неколико година. 

- Да ли ће послодавци у Србији добити јефтину радну снагу, где ће деца склапати каблове за 

стотинак евра месечно? Добиће радника кога не морају да плате ни по минималној цени рада - 

сматра Габријела Грујић, саветница министра просвете задужена за дуално образовање и 

додаје да је у питању лоше тумачења нацрта Закона о дуалном образовању. 

Она је појаснила да се у члану шест говори о максималном времену проведеном у компанији за 

време учења кроз рад, али у складу са планом и програмом. 

Осврнула се и на досадашњу праксу у школама која је била организована у блок настави, где су 

ученици имали по три недеље праксе, односно радили 40 сати недељно, а да при томе, тврди, 

није било негодовања. 
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Два дана у школи, а три на послу 

- Сада постоји измена у оквиру наставних планова и програма по дуалним моделима која каже 

да у првој години ученик проводи четири дана у школи, један у компанији, друга година три 

дана теорије, два у компанији и у трећој години два дана у школи и три дана у компанији - 

наводи. 

То је, како каже , значајно мање од 35 сати о којима се говори, те позива родитеље и све који 

одлучују у овом тренутку да се изјасне да ли је боље да деца уче уз рад у компанијама као што 

су ЕР Србија, Јат техника, Аеродром "Никола Тесла" ... или да само уче и време проводе у 

школи. 

- Да ли је боље за децу која се определе за смер авиомеханичара да четири године проведу у 

учионици или да уче кроз рад како је сада обезбеђено по дуалном образовању захваљујући Ер 

Србији која је поклонила авион Боинг 737 за обуку ученика - пита Грујић. 

Она је као пример навела Јат технику где је ученицима обезбеђено да се обучавају на авиону А 

320, као и да су им широм отворена врата Аеродрома. 

Накнада већа од џепарца 

Што се тиче надокнаде за рад Нацрт предвиђа, како каже, минимум 50 одсто од минималне 

цене раде по сату, али додаје да неке компаније већ издвајају више новца за ученике. 

Напомиње и да је новац који ученици добијају за учење кроз рад већи је у многим случајевима 

већи него џепарац који родитељи могу да им приуште, те сматра да је и то стимулација за оно 

што покажу током боравка у компанији. 

Караван "Дух младости", где ће 500 волонтера, студената и ученика говорити о предностима 

дуалног образовања и промовисати тај модел учења у целој Србији креће данас из Београда. 

Циљ је да ученици и студенти својим вршњацима и њиховим родитељима говоре о 

предностима дуалног образовања. 

Од септембра 127 школа почеће наставу по дуалном моделу образовања. Уведено је 19 нових 

профила у 49 школа, док је 43 профила са елементима дуалности усклађених са тржиштем 

рада у још 78 школа. 
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Михајловић: 18. мај ће бити Дан сећања на убијене жене жртве насиља 

Извор: Блиц 

Влада Србије усвојила је на последњој седници у овој сазиву предлог потпредседнице Владе и 

председнице Координационог тела за родну равноправност Зоране Михајловић да 18. мај буде 

проглашен Даном сећања на убијене жене жртве насиља. 

вић 

Предлог да се Србија добије Дан сећања на жене жртве насиља заједничка је иницијатива 

мреже невладиних организација “Жене против насиља” и Координационог тела за родну 

равноправност. 

- Од следеће године 18. мај ће бити обележаван као Дан сећања жене жртве насиља, али и борбе 

против свих који нападају жене. Биће то дан када ћемо одати пошту и сетити се сваке жене која 

је живот изгубила у породичном и партнерском насиљу. Али, исто тако, то ће бити дан када 

ћемо гласно рећи да насиље над женама мора да престане - изјавила је Михајловић. 

Михајловић је подсетила да је у претходних десет година више од 330 жена изгубило живот. 

Она је додала да ће увек пружити подршку оваквој и сличним иницијативама које за циљ имају 

заштиту жена и борбу за њихова права и бољи положај. 

- Без равноправног положаја жена и мушкараца не можемо говорити ни о развијеном друштву 

и вредностима којима тежимо - закључила је Михајловић. 

Активисткиње мреже “Жене против насиља” уручиле су недавно потпредседници Владе више 

од 8.000 потписа подршке петицији за проглашење 18. маја даном сећања на убијене жене 

жртве насиља. Дан сећања одабран јер 16. 17. и 18. маја 2015. године чак седам жена у Србији 

убијено у породичном и парнтерском насиљу. 
 

 

Премијер одлази, повишице чекају децембар 

Просечну плату од 445 до 450 евра могуће достићи последњег месеца у години, кажу 

економисти. Раст доходака у децембру увек је сезонски 

Аутор: А. Телесковић 

Сви ће у јавном сектору имати веће плате него икад, изјавио је пре два дана премијер 
Александар Вучић. Том приликом је истакао како би до краја године просечна зарада могла да 
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достигне од 440 до 445 евра, а да сада износи 404 евра. Што значи да ће просечна плата на 
крају 2017. године бити 20 одсто већа него када сам преузео мандат, рекао је премијер. 

Званична статистика је пре неколико дана објавила да је просечна нето зарада (без пореза и 
доприноса) исплаћена у априлу ове године износила 49.635 динара, што јесте 404 евра. 

 

 

Синдикат ЗЗЈЗ: Политички кадрови уништавају врањско здравство 

Нови синдикат Завода за јавно здравље (ЗЗЈЗ) у Врању оценио је стање у локалном 
здравству поражавајућим, а као главне разлоге за то синдикалци виде у лошој примени 
буџетске консолидације и негативну кадровску селекцију политички постављених 
руководилаца. 

- Жртве тог стања су пацијентикојима је ускраћено уставно право на квалитетну здравствену 
заштиту, коју иначе сами плаћају кроз доприносе заобавезно здравствено осигурање. 
 
Приморани су да сами плаћајудијагностику, терапију,оперативне 
захвате,интервенције, рехабилитацију,бањско лечење и друго. 
 
Већина здравствених радника у Врању такође су жртве оваквог стања: премало их је, 
преоптерећени су, изморени, оболели од професионалних болести, потпуно осиромашени и 
понижени, изложенизлостављању на послу, као и незадовољству пацијената – наводи се у 
саопштењу Новог синдиката ЗЗЈЗ, које потписује др Јовица Стојановић. 
 
Ипак, према њиховим тврдњама, формирана је и привилегована мањина здравствених 
радника, настала припадношћу владајућој политичкој опцији, која “седи на две столице” и 
богати се радом у приватној пракси. 
 
- Као последица тога, пацијентима је отежан приступ специјалистичким прегледима, а сав 
њихов гнев се неоправдано излива на изабране лекаре. 
 
Пацијентима је такође угрожено и право на лекове и медицинска средства, јер Апотека Врање, 
штетним актима државних органа, уз неодговорност и неспособност локалне самоуправе, 
доведена до тоталног урушавања. 
 
Последица је немогућност да пацијенти, нарочито у сеоским подручјима, добију чак 
и есенцијалне лекове, а жртве су и запослени у Апотеци који су остали без редовних примања – 
сматрају синдикалци ЗЗЈЗ. 
 
Они позивају грађане да свој гнев не усмеравају на запослене, већ на руководство, које је 
најављивало решавање кадровских проблема у локалном здравству. 

http://www.okradio.rs/vesti/lokalne/sindikat-zzjz-politicki-kadrovi-unistavaju-vranjsko-zdravstvo_63677.html
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- Да је то био чист политички маркетинг, показале су одлуке надлежних министарстава која 
нису одобрила запошљавање нових, преко потребних кадрова: од доктора 
медицине, специјалиста, Медицинских сестара и техничара, до спремачица и помоћних 
радника. 
 
Старосна граница појединих лекара довешће до тога да пацијенте неће имати ко да лечи, па 
стога позивамо одговорне у локалној власти и менаџмент ЗЦ да предузме хитне и конкретне 
мере на обезбеђењу преко потребних кадрова, како пред историјом не би били запамћени 
као гробари врањског здравства – закључује се у саопштењу Новог синдиката ЗЗЈЗ. 
 

 

Вучић одбрусио Шешељу уживо: "Ниси упућен у неке ствари, Србија 
неће у НАТО"; Минимална цена рада ће бити повећана до краја 
године! 

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да би до краја године 

минимална цена рада могла да буде 140 динара, али да ће то бити на Влади Србије 

да донесе одлуку. 

"Минимална примања смо већ увећали. Радни сат смо повећали са 121 динар на 130 динара, уз 

пуну сагласност и подршку синдиката. А моја идеја је да повећамо и на 140 динара до краја 

године, али то ће влада одлучити", рекао је Вучић гостујући на телевизији Пинк. 

Он је објаснио да ће тиме зараде оних који најлошије живе бити повећане за осам одсто. 

"Сада то можемо да учинимо у јавом сектору. Морамо да видимо да ли приватни сектор то 

може да поднесе, а мислим да може", рекао је Вучић. 

Ниједан председник у историји Србије ово није урадио: Вучић полаже заклетву 

над Уставом и Јеванђељем! 

Вучић је, на питање лидера СРС Војислава Шешеља када ће бити надокнађене плате које су 

смањене пре две године, рекао да председник радикала није упућен и да су оне већ повећане. 

"Плате у јавном сектору, осим радницима јавне управе, враћене су свима. Просветари имају 

минимално већу, војска и полиција за један одсто нижу, али свима је враћено, сем људима у 

влади, у јавној управи", рекао је Вучић. 

http://www.bktvnews.com/info/politika/nijedan-predsednik-u-istoriji-srbije-ovo-nije-uradio-vucic-polaze-zakletvu-nad-ustavom-i-jevandeljem/112689
http://www.bktvnews.com/info/politika/nijedan-predsednik-u-istoriji-srbije-ovo-nije-uradio-vucic-polaze-zakletvu-nad-ustavom-i-jevandeljem/112689
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Премијер је додао да ће сви имати повећање до краја године за девет, десет или 11 одсто, али да 

ће ту одлуку донети Влада Србије. 

Бирам српску столицу, нећемо у НАТО! 

У емисију на ТВ Пинк се ненадано се јавио и председник СРС Војислав Шешељ, који је Вучићу 

поставио низ питања у вези ТВ дуела, спољнополитичке орјентације земље и политичке 

ситуације у Србији. Шешељ је Вучића питао и када ће повећати плате које су смањене пре две 

године. 

Вучић је рекао да није могао да изађе на ТВ дуеле, јер је његова обавеза да се не понаша као 

партијски лидер, и да Шешељ зна како би се тај дуел завршио. 

Изабрани председник Александар Вучић изјавио је вечерас да је пут ка ЕУ за Србију веома 

важан, али да наша земља нема жељу и апсирацију да уђе у НАТО. 

Одговарајући на питање лидера СРС Војислава Шешеља докле мисли да седи на две столице и 

да води политку и Русија и ЕУ, Вучић је одговорио: 

"То нису две столице. Он је тај који бира једну од две столице са стране, а ја бирам једну, ону у 

средини, а то је српска столица. Нећу да бирам било чију другу столицу". 

Он је подсетио да Србија у земље ЕУ извози две трећине производа, односно 67 одсто, а 20 

одсто у регион, у којем су све земље на путу ка ЕУ. 

На констатацију да је највећи број инвестиција у Србији из западних земаља и ЕУ, и на питање 

да ли су Руси нудили неку инвестицију, он каже: 

"Јесу, и они ће да улажу, ту је РЖД, која обнавља наше железнице." 

Што се тиче НАТО, Вучић каже да Србија не изражава зељу за уласком у тај савез. 

"Био сам на савету НАТО и свима сам рекао да немамо ту аспирацију. Они траже прво да се 

изјасните, па онда износе свој став. Наша намера је да будемо војно неутрални, зелимо да 

будемо ван војних блокова", поручио је он, додавши да смо због тога улагали у нашу 

безбедност. 

У том контексту подсетио је да су војска и полиција обновили униформе, да стиже 9 нових 

хеликоптера и да у року од 60 дана стижу руски МИГ-ови. 
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Најавио је да ће 1. септембра извршити смотру 1.500 војника са најбољим могућим 

наоружањем. 

"Наша је одлука - супер је, сарађујемо са НАТО и са ОДКБ, али желимо да имамо своју војску, 

чисто небо, да се тако понашамо. То је и наше историјско право", закључио је. 

Ниш добија најмодернији клинички центар, пенали за кашњење! 

Одлазећи премијер Александар Вучић рекао је вечерас да ће Ниш добити најбољи клинички 

центар, а да ће они који су одговорни за кашњење радова морати да плате пенале. 

Он је, гостујући на телевизији „Пинк", указао је да је постојао проблем када је прављен уговор, 

да је ранија власт дала посао фирми која је дала цену мању за девет милиона евра, уз договор 

да, када добије тендер, влада одобри анекс уговора вредан десет милиона евра. 

„Међутим дошло је до промене власти и нисам одобрио анекс. Зато су узимали подизвођаче 

који су радили за најнижу цену и исцедили их максимално, те због тога касне у свему", рекао је 

Вучић. 

Најавио је да ће зато бити санкција, јер по уговору за кашењење морају да плаћају пенале. 

Ниш ће, како подвлачи, добити најбољи клинички центар, да ће пацијенти имати на 

располагању установу налик на „хотел са пет звездица", истичући да радови напредују. 

Министарство здравља саопштило је да су лажне информације да је јавна набавка 

за опремање Клиничког центра Ниш поништена. Премијер Вучић је том 

приликом рекао да ће сви који су одговорни за то што касни завршетак радова и 

отварање нове зграде у КЦ Ниш бити кажњени. 

Вучић је казао да влада у клиничке центре улаже 180 милиона евра. 

Оценио је и да је здравство у протекле три године највише напредовало, да је урађено оно што 

није за протекле чцетири деценије, те да ће бити урађено оно што се ради једном у 70 година. 

Подсетио је да 2013. Србија није, по питању здравства, била примљена ни на једну листу, а у 

протекле две године је поправила свој рејтинг. 

Казао је да је задовољан медицинским особљен, али указује и да, на жалост, одлазе из земље, 

јер не можемо да се такмичимо са високим платама на западу. 

http://www.bktvnews.com/info/politika/ministarstvo-zdravlja-to-su-lazne-informacije-vucic-necu-da-tolerisem-svi-ce-biti-kaznjeni/111025
http://www.bktvnews.com/info/politika/ministarstvo-zdravlja-to-su-lazne-informacije-vucic-necu-da-tolerisem-svi-ce-biti-kaznjeni/111025
http://www.bktvnews.com/info/politika/ministarstvo-zdravlja-to-su-lazne-informacije-vucic-necu-da-tolerisem-svi-ce-biti-kaznjeni/111025
http://www.bktvnews.com/info/politika/ministarstvo-zdravlja-to-su-lazne-informacije-vucic-necu-da-tolerisem-svi-ce-biti-kaznjeni/111025
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„Ми не можемо да обезбедимо 5.000 евра плату, али ако обезбедимо 1.000 или 1.500 остаће“, 

уверен је он. 

Указао је да је Румунија, на пример, изгубила три милиона људи од уласка у ЕУ због одласка 

грађана у земље са већим примањима. 

Изнео је и податак да је у прва два месеца ове године рођено 1.101 беба више него прошле 

године. 

Одлазећи премијер Александар Вучић рекао је вечерас да владу напушта не без 

емоција, посебно владу која је направила резултат, јер је радила у интересу 

будућности, а не популарности и рејтинга, а да се кандидовао за председника како 

би спречио да се врате на власт они који су урушавали земљу. 
 

 

http://www.bktvnews.com/info/politika/vucic-nije-mi-svejedno-sto-idem-i-kada-kuce-napustite-tesko-vam-je-kada-ga-ne-vidite-mesec-dana/112730
http://www.bktvnews.com/info/politika/vucic-nije-mi-svejedno-sto-idem-i-kada-kuce-napustite-tesko-vam-je-kada-ga-ne-vidite-mesec-dana/112730
http://www.bktvnews.com/info/politika/vucic-nije-mi-svejedno-sto-idem-i-kada-kuce-napustite-tesko-vam-je-kada-ga-ne-vidite-mesec-dana/112730
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