
Ана Брнабић: Нови премијер ће морати да понесе терет - требаће му велика подршка Вучића
понедељак, 20 март 2017 22:45

БЕОГРАД - Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић изјавила је
да ће нови премијер морати да понесе велики терет посла и да ће му, како сматра, бити
потребна велика подршка Александра Вучића са позиције председника земље.

  

  

Брнабић је оценила да су садашњи циљеви Владе Србије доста добро дефинисани, да
су веома прагматични и да само треба радити да се они остваре.

  

"Једноставно, у свакој области, од енергетике до локалних самоуправа, зна се тачно шта
ко треба да уради. Ако се само прате ти циљеви, посао на реформама ће се наставити,
тренд доброг рада владе ће се наставити, али је свакако неопходна подршка
Александра Вучића", рекла је Брнабић за Магазин Бизнис.

  

Она је додала да је "искрено желела" да премијер остане на садашњој функцији и да
води свој тим са "том енергијом која је несумњиво потребна за реформе", али разуме
ризик од могућих "дисонантних тонова", уколико не би постојала сарадња између
премијера и будућег председника.

  

"Зато разумем и кандидовање Александра Вучића за председника државе. Мислим да
ће у сваком случају бити потребна подршка премијера Вучића свакоме ко буде наставио
да води владу и мислим да је немогуће да неко на том месту буде само премијер 'про
форме', као што се чује", оценила је Брнабић.
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Она не размишља да буде на тој позицији јер, како је поновила, о томе ни не одлучује.

  

"Свакако ће се за то питати и Александар Вучић и Српска напредна странка, јер можда
они желе да имају премијера из своје странке, што би такође било веома легитимно. И
ако премијер не буде из странке, мораће свакако да има подршку те странке, нарочито
када је у питању законодавна активност у 2017. Јер, ове године нас очекује много
озбиљних закона које треба донети", нагласила је Брнабић.

  

Опширно говорећи о успесима ресора на чијем је челу, Брнабић каже да је тежи део
посла реорганизације јавне управе и подизање капацитета да она буде ефикаснија.

  

Досадашњу неефикасност рада државне управе објашњава, како каже, фамозном
реченицом:"Није у мојој надлежности".

  

Јер, објашњава, када ресори гледају тако уско своју надлежност, онда послови остају
незавршени.

  

"Зато имам велика очекивања од Националне академије за државну управу и ако успемо
да је направимо како треба, она ће бити главна институција која ће продрмати јавну
управу. Јер, ако запослени у државној управи буду чули искуства из других државних
управа од респектабилних иностраних предавача, верујем да ће бар 30 одсто оних који
слушају о доброј ефикасности рада државних органа, настојати да то сутра примене и у
свом послу", казала је Брнабић.

  

Оцењује да је њен ресор сада другачији него пре пола године, а то објашњава тиме што
је се погађа у суштину, а проблеми се не "гурају под тепих".

  

"Зато је важно за целу државну управу, а још више за локалну самоуправу јер је то први
ниво до грађана, да се усади одговорност према држави у којој се ради и према
грађанима за које се ради. Нема везе што 'није у мојој надлежности', хајде да ми
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искорачимо ако је неки пројекат важан па ћемо видети шта смо урадили", рекла је
Брнабић.

  

Министарка сматра да приватни сектор треба да има веће плате од државног и тврди
да се у државном сектору се ради мање него у приватном.

  

"Зато тек у 2019. години можемо да добијемо нови систем рада јавне управе. Толико
може да се уради у овом мандату, а онда да се даље настави. Јер, сређивање стања у
јавној управи је процес који је у многим државама трајао по две и више деценија. Али,
важно је да министри не крећу увек од нуле кад почну да раде...", рекла је Брнабић.

  

Приватни сектор треба да има веће плате од државног, у државном сектору се ради
мање него у приватном

  

Београд -- Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић сматра да
приватни сектор треба да има веће плате од државног.

  Брнабић у интервјуу магазину Бизнис тврди да се у државном сектору ради мање него
у приватном.
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  "Зато тек у 2019. години можемо да добијемо нови систем рада јавне управе. Толикоможе да се уради у овом мандату, а онда да се даље настави. Јер, сређивање стања ујавној управи је процес који је у многим државама трајао по две и више деценија. Али,важно је да министри не крећу увек од нуле кад почну да раде...", рекла је Брнабић.  Говорећи о успесима ресора на чијем је челу, Брнабић каже да је тежи део послареоргаизације јавне управе и подизање капацитета да она буде ефикаснија.  Досадашњу неефикасност рада државне управе објашњава, како каже, фамозномреченицом:"Није у мојој надлежности". Јер, објашњава, када ресори гледају тако ускосвоју надлежност, онда послови остају незавршени.  "Зато имам велика очекивања од Националне академије за државну управу и ако успемода је направимо како треба, она ће бити главна институција која ће продрмати јавнууправу. Јер, ако запослени у државној управи буду чули искуства из других државнихуправа од респектабилних иностраних предавача, верујем да ће бар 30 одсто оних којислушају о доброј ефикасности рада државних органа, настојати да то сутра примене и усвом послу", казала је Брнабић.  Оцењује да је њен ресор сада другачији него пре пола године, а то објашњава тиме штоје се погађа у суштину, а проблеми се не "гурају под тепих".  "Зато је важно за целу државну управу, а још више за локалну самоуправу јер је то првиниво до грађана, да се усади одговорност према држави у којој се ради и премаградјанима за које се ради. Нема везе што 'није у мојој надлежности', хајде да миискорачимо ако је неки пројекат важан па ћемо видети шта смо урадили", рекла јеБрнабић.  (Танјуг)  
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