Влада Србије
седницу у Нишу

одржала

је

Влада Србије одржала је седницу у Нишу, на којој је поред свечаног дела у
којем је премијер подсетио на историјске догађаје у Нишу 1914. када је
стигла депеша о објави рата Србији одржан и радни део на којем је Влада
сменила директоре седам јавних предузећа у земљи. Премијер Александар
Вучић рекао је да је њихово разрешење почетак промена у том сектору, и да
ће на крају тог процеса око 70 одсто менаџмента у тим предузећима бити
промењено. “Негде ћемо бирати вршиоце дужности већ ових дана, негде
ћемо мењати само директоре, а негде и надзорне одборе, али у свим тим
предузећима биће расписани јавни конкурси и бираће се људи који су
стручни и најбољи у појединим областима, рекао је Вучић у Нишу, где је
председавао седницом Владе поводом стоте годишњице од како је Николи
Пашићу, чија је влада била измештена у Ниш, из Беча стигла депеша којом је
Аустроугарска објавила рат Краљевини Србији. Вучић је у Нишу најавио
посебне подстицаје за оне који се одлуце да покрену сопствени бизнис у пет
округа југа Србије.
На свечаној седници Владе Србије у нишкој Бановини, разрешени су
директори Железница Србије, Аеродрома Никола Тесла, Дипоса, Државне
лутрије Србије, Дунав осигурања, Директората цивилног ваздухопловства
као и директора Агенције за безбедност саобраћаја. Ово је почетак, и у ЕПС-у
ће бити темељних промена, али ћемо се тиме бавити у данима пред нама,
додао је премијер и закључио да Влада неће бежати од најкрупнијих и
највећих промена јер, како је рекао на седници Владе у Бановини, у свему
што радимо можемо да успемо само ако прво себе променимо и замолимо
људе да то исто учине и да са нама у том тешком послу учествују.
Разлог одржавања седнице Владе Србије у Нишу није само стота годишњица
од почетка Првог светског рата, већ, пре свега, то што Влада Србије није
београдска, већ српска влада, рекао је премијер.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић имао је част да буде домаћин

ове историјске седнице Владе Србије. Он се захвалио премијеру и
министрима што су одлучили да седницу одрже у Нишу и дају свој допринос
историјском датуму, када је пре тачно сто година телеграм о обајави рата
Србији стигао у Ниш. “Захваљујем Влади и председнику Вучићу на одлуци да
дођу овде и покажу да није битно у ком су граду, да је Влада свуда у било
којем граду у Србији. Овај историјски датум прилика је да се подсетимо људи
који су су знали шта и кога бране. . . бранили су своју земљу, која их је
хлебом хранила. Данас је пред нама нова борба против криминала, корупције
и сиромаштва и убеђен сам да ова влада има капацитет да попут наших
предака изађе као победник из ове борбе”, рекао је градоначелник Перишић.
Премијер Србије Александра Вучић је најавио да ће Србија 2016. године
вероватно бити земља са највећим растом у Европи. Најавио је да ће у
септембу “Икарбус” потписати више уговора са Мерцедесом.
Влада ће разним мерама стимулисати да се што више отварају радна места,
отварање малих радњи, као и развој домаће пољопривреде, рекао је
премијер и додао да ће нарочита пажња бити посвећена оживљавању пет
региона на југоистоку Србије. Вучић пуно очекује од отварања фабрике, ,
Џонсон електрик” у Нишу, највероватније у септембру, али и од других
инвеститора који ће, у наредном периоду, постепено долазити у наш град.

Бројне активности министра

Уочи седнице Владе Србије koja je одржана у
Нишу, министри у Влади имали су бројне
активности у граду у складу са ресором којим
се баве. Министар омладине и спорта, Вања
Удовичић, посетио је Фудбалски клуб
“Раднички”, где га је поздравио нови
председник, Видак Перовић. Министар
Удовичић се интересовао за стање у клубу и
планове за будућност. Занимали су га и детаљи
о завршетку изградње новог стадиона.
Истовремено је пружио својим домаћинима
потребне
информације
о
будућој
професионализацији у српском спорту. Министар правде Никола Селаковић
посетио је КПЗ у Нишу и рекао да је после више од сто година урађена
темељна реконструкција и адаптација павиљона “Ц” Казнено-поправног
завода у Нишу и да је овај павиљон сређен по највишим европским
стандардима, капацитета преко 260 лица. Он је најавио да ће Министарство
правде током ове недеље отворити и потпуно нови павиљон у оквиру
Окружног затвора у Суботици. Такође, према најави министра Селаковића у
Београду ће 1. септембра почети са радом и нова зграда суда, у Булевару
Николе Тесле 42а, где ће Први основни суд у Београду добити 103 нове и
савремено опремљене суднице.
Нишки аеродром “Костантин Велики” биће база “low cost” компанија,
најавила је потпредседница владе и министар грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Зорана Михајловић. Она је у разговору са руководством
аеродрома обећала да ће ускоро бити успостављен редован ваздушни
саобраћај са нишке авио луке.
Министарка је најавила и допремање техничке опреме, неопходне за
слетање и полетање авиона и по лошим временским условима.
Министар енергетике Александар Антић обишао је привредно друштво
Југоисток где је разговарао са руководством. Према речима министра Антића,
Југоисток остварује задовољавајуће резултате који су из месеца у месец све
боље. Он је додао да иако је енергетски систем у овом тренутку стабилан, и
даље се ради у пренапегнутим условима јер рудник Колубара не ради пуним
капацитетом. Због тога је, како каже, неопходна штедња електричне

енергије.
Градску кућу посетили су министарка локалне самоуправе и државне управе
Кори Удовички и министар без портфеља Велимир Илић. У одвојеним
састанцима министарка Удовички разговарала је са замеником
градоначелника Љубивојем Славковићем и председницима градских
општина о актуелним проблемима у функционисању локалне самоуправе,
док се министар Илић састао са већником проф. др Жарком Ранковићем и
представницима српско-руског хуманитарног центра основаног са циљем
реаговања у ванредним ситуацијама.
“Са 700.000 корисника и 2.000 запослених у установама социјалне заштите,
морамо да будемо врло прецизни и рационални у расподели онога са чиме
располажемо”, истакао је Александар Вулин, министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, на састанку са директорима нишких социјалних
установа.
“Држава мора наћи системско решење за подршку пројектним активностима
градова и општина Србије”, закључиле су, у разговору са председником ГО
Палилула, Јадранка Јоксимовић, министарка без портфеља задужена за
европске интеграције и Тања Мишчевић, шефица преговарачког тима Србије
за сарадњу са Европском Унијом.
Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић посетио је Полицијску
управу у Нишу, а министар културе Иван Тасовац обишао је нишки народни
музеј.

