Вучић: Србија остаје на курсу победничке политике стабилности
уторак, 29. децембар 2020.

Очување мира, брига о здрављу и бољи стандард најважнији су за Србију у 2021. години,
истакао је председник Републике Александар Вучић, уверен да остварење тог
амбициозног и нимало лаког задатка неће бити једноставно, али да је заједничким радом
са Владом могуће остварити најбоље резултате, сигурност и извесну будућност за
грађане.
Председник је поручио да је Србија зацртала велике и амбициозне циљеве за наредну
годину, упркос тешким и сложеним међународним и регионалним приликама, те да ће
настојати да у потпуности сачува мир и стабилност у региону и земљи, уз очување
виталних националних и државних интереса.
„Србија остаје на курсу победничке
политике – политике стабилности", рекао је председник Вучић и нагласио да наша земља
остаје на путу европских интеграција и да ће брижљиво чувати пријатељство са Русијом и
Кином, као и да ће градити пријатељство са САД.
Према речима председника, Србија наставља са победничком политиком, у којој је она на
првом месту, односно политиком због које ће наша земља и у наредне две године бити у
прве три земље у Европи по стопи раста. Предуслов тога, напоменуо је председник, јесте
обрачун са криминалним групама, али и још већа улагања у полицију и војску.
„Србија је у 2020. години земља са највећим растом у Европи", указао је председник
Републике на годишњој конференцији за медије и додао да очекује склапање новог
аранжмана са ММФ-ом, као и да се Србији до краја следеће или до почетка 2022. године
подигне кредитни рејтинг на „инвестициони", чиме би се наша земља изједначила по
рејтингу са најразвијенијим земљама ЕУ.

Kао највећи успех 2020. године, Вучић је навео то што ће Србија завршити са највишом
стопом раста у Европи, која се, како је рекао, очекује да ће бити од минус 0,75 одсто до
минус један.
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„Поносан сам што сам председник земље која је шампион у Европи по БДП-у", истакао је
Вучић и додао да је тим успехом Србије била задовољна и немачка канцеларка Ангела
Меркел.
Тај резултат, сматра председник Вучић, охрабриће Србију да убрза свој европски пут, али
чувајући пријатеље који Србији нису окренули леђа када јој је било најтеже, а то су Русија
и Kина.
Председник је истакао да ће бити настављено привлачење страних инвеститора, затим
да ће се радити на улагању у пољопривреду, пре свега прехрамбену индустрију, обнову
механизације, те дигитализацију пољопривреде.
Председник Републике такође је
указао да је циљ да плате у јавном сектору пре краја године достигну 560 или 570 евра,
при чему би у Београду износиле скоро 700 евра.
Вучић је подсетио да ће плате здравствених радника од 1. јануара бити повећане за пет
одсто, док ће осталима у јавном сектору зараде бити повећане за 3,5 одсто и додатно од
1. априла још 1,5 одсто, док ће десетари, разводници и подофицири добити повећање за
додатних 10 одсто. Напоменуо је да ће минимална зарада бити повећана за 6,6 одсто, а
пензије од 1. јануара за 5,9 одсто, уз план да до краја 2021. просечна пензија буде 270
евра.
Председник је посебно истакао улагања у здравство, подсетивши да су
отворене две нове ковид болнице и да се наставља са обнављањем и градњом
здравствених објеката у целој Србији и нагласио да је Србија убедљиво прва у региону по
броју хоспитализованих на 100.000 становника и да баш због тога има малу смртност, као
и да је Србија ове године била међу прве три земље у региону по броју урађених ПЦР
тестова. Говорећи о туризму, председник је рекао да ће се наредне године радити на
развоју Подунавља, од Апатина до Kладова, да ће се развијати Овчарско-кабларска
клисура, као и наши планински центри.
У области културе и информисања,
Вучић је рекао да је за следећу годину важна имплементација медијске стратегије,
завршетак реконструкције Народног позоришта у Суботици, а најавио је улагања у музије,
док, посебно је истакао премештање Музеја историје у зграду железничке станице. Навео
је и да ће следеће године бити завршено подно грејање у Храму Светог Саве.
Истакао је да ће држава наставити да брине и о нашим грађанима на KиМ, да нико не
може да забрани Србије да помаже свом народу, нити да ће Србија одустати од помоћи
нашем народу.
Србија је, како је нагласио, спремна да шаље лекове и вакцине и албанском
становништву и истакао да ће у и наредном периоду наша земља водити политку мира у
региону и да ће се трудити да сарађује и са Загребом, Сарајевом, Подгорицом и
осталима.
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