
Александар Вучић: Ја сам хронично болестан човек, моје здравствено стање нема везе са Н1; Је л' ви хоћете да се у Србији деси оно што се десило у Боливији?; Непримерени коментари на рачун Верице Брадић и Љиљане Смајловић
среда, 20 новембар 2019 01:23

Београд -- Председник Србије, на конрефенцији за медије, одговорио на коментаре да је
новинар Н1 крив за његов изненадни одлазак на ВМА.

  

Упитан од стране новинара Н1 ТВ да прокоментарише наводе да је новинар те
телевизије Миодраг Совиљ "крив" што је у петак поподне примљен у болницу и да ли је
исправо кривити новинаре, Александар Вучић је одговорио: "Никакве везе човек с ваше
телевизије нема с мојим здравственим стањем."
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  "Ја сам ја сам хронично болестан човек", додао је Вучић. Објаснио је и да је наконференцију дошао под терапијом, целодневном и да то није никаква тајна.  Да ли ми смета када неко ко би требало да буде новинар каже немој да се бавиш тимпослом ако не можеш да поднесеш - могу. Радујем се јер уз помоћ тих питања лакшеобјашњавам народу разлику између истине и лажи", рекао је Вучић.  "Дале, моје здравствено стање нема везе са Н1. То су моји проблеми. Нисам нисам некос најбољим здрављем, али док имам енергије борићу се. Да не причам сад колика ми јепреткомора, за то су потребне године, а не један дан који ми је донео толико политичкогзадовољства", рекао је Вучић.  Вучић: Је л' ви хоћете да се у Србији деси оно што се десило у Боливији?  Београд -- Председник Србије Александар Вучић коментарисао је данас претњеубиством које му је упутио Локални фронт из Краљева.  "Што се тиче ових претњи са пет метака у леђа - јунаци. Познати су јунаци увек пуцали улеђа. Нарочито неком ненаоружаном и посебно неком у леђа, то је једно јуначко дело аонда ће посебно јуначки да се напију после тога", рекао је он на конференцији зановинаре.  Он је иронично додао: "Честитам ти, јуначино, свака ти част, јунаку, добродошао, дођи,можес и с леђа и спреда, ја нисам наоружан."  Што се тиче непримерених коментара дела опозиције на рачун његовог здравственогстања он је рекао да то "разуме", јер никако другачије не могу да га победе.  "А како ће да ме победе? Тако што устану у 11, већ у 13 иду на састанак за комбинације,како их они називају, и то им је крај дана. Чиме? Морате да победите неког радом,ангажманом, марљивошћу. Не иде", поручује Вучић.  На питање како види непримерене коментаре на рачун новинарке Верице Брадић, онуказује на случај Љиљане Смајловић и каже да се води хајка против ње. "Једанполуписмени човек који себе назива новинаром њој соли памет, која је Ајнштајн за њега,да је оваква, онаква, само зато што је рекла - чекајте, па ви желите да се у Србији десионо што се десило у Боливији, што је највећа несрећа за једну земљу", рекао је он иподсетио да су "неки велики јунаци попут оног са пет метака" градоначелницу Винте уБоливији изубијали моткама, полили црвеном фарбом, ошишали и тако водали по граду.  "И то вам говоре они који су тобож били против Американаца, а сваку револуцију којуподржи ЦИА они подржавају. А питаћу их за десет дана кад ова што има два посланикабуде донела одлуку да повуче одлуку о непризнавању Косова и онда ћу да их питам дали их и даље подржавате и да ли се и даље надате томе", рекао је Вучић.  Ауто-пут Рума - Шабац за три године  Ауто-пут Рума-Шабац, заједно са великим и модерним мостом преко Саве ка Шапцу, бићезавршен за три године, изјавио је данас председник Александар Вучић наконпотписивања уговора за изградњу те деонице са представницима компаније Азвирт.  

  Вучић је, такође, присуствовао потписивању уговора са том азербејџанском компанијомза градњу брзе саобраћајнице од Шапца до Лознице.  Вучић је на конференцији за новинаре рекао да ће и брза саобраћајница на деонициШабац-Лозница бити завршена пре краја 2023. године.  "Радимо огроман посао, желимо да људи у том крају остану на својим огњиштима, то ћезначити живот за цело Подриње и донеће нове инвестиције у тај део земље и многовећи број туриста", рекао је Вучић.  Вучић је честитао на потписаном уговору и истакао да је то веома важна ствар за нашуземљу, као и да је вредност потписаних уговора 476 милиона евра.  "У наредне три године заједно са новим мостом преко Саве код Шапца, 21,4 км ауто-путаод Руме до Шапца", нагласио је Вучић и додао да је то важна спона, пошто ће сенаставити на будући Фрушкогорски коридор, са Мачвом и Западном Србијом.  Kако је рекао, на траси ауто-пута Рума - Шабац има много густо насељених села, као штосу Јарак, Платичево, Хртковци и друга и зато ће се у близини Платичева направитиједно искључење, како становници тих места не би морали да иду старим путем и круже20 или 30 км. На половини пута ће бити искључење, додао је председник.  Објаснио је да ће то бити ауто-пут пуног профила ширине 29 метара, са разделом одчетири метра између трака за супротни смер, док ће брза саобраћајница Шабац -Лозница бити широка 19 метара, са разделом од три метра и максималном брзиномауто-путем од 100 до 110 км на сат.  Вучић је казао да је брза саобраћајница Шабац - Лозница дуга 54,8 километара, тако даће се градити укупно око 77 километара најмодернијих саобраћајница у том делу Србије,на потезу од Руме до Лознице.  "Радимо огроман посао и желимо да људе сачувамо да остану на своме огњишту", казаоје да ће то значити пуно за Рађевину, церски и гучевски крај односно цело Подриње идонети не само инвестиције већ и развој туризма и привреде.  Вучић је казао да ће мост у Шапцу на Сави бити прво градилиште, пошто ће већ занеколико дана добити грађевинску дозволу за прве радове.  Нагласио је да ће уз ауто-пут од Kузмина до Бијељине бити повезан тај део Србије саРепубликом Српском и БиХ.  Тиме бисмо подигли Подриње које је сада празно, јер од Лознице и Малог Зворника иБајине Баште до Полимља, немамо укупно 130.000 становника, напоменуо је председник.  "Желимо да ти људи имају своју будућност и да могу да остану ту. Ово је дивна и великавест за грађане Србије, поносан што се више него икада граде ауто-путеви и брзесаобраћајнице захваљујући финансијској дисциплини државе".  Вучић додаје да је Азвирт одлично урадио ауто-пут Прељина-Љиг и да ће већ следећенедеље моћи да се видe први радови.   View this post on InstagramИзградићемо у наредне три године 21,4 километра ауто-пута од Руме до Шапца,заједно са новим мостом преко реке Саве у Шапцу. Радимо огроман посао, желимо даљуди у том крају остану на својим огњиштима, то ће значити живот за цело Подриње идонеће нове инвестиције у тај део земље и много већи број туриста. #SrbijaA post shared by  Александар Вучић  (@avucic) on Nov 19, 2019 at 3:55am PST   Напоменуо је да смо раније уговарали на Kоридору 10 извођаче за деонице дуге и по петили седам километара, док ће сада цео потез од 77 км радити једна компанија каоглавни извођач.  "За три или четири године похвалићемо се да смо за 10 година урадили више него упретходних 70 година. Срећан сам због тога", додао је Вучић. Вучић је потом на рускомизразио задовољство што је све урађено на високом нивоу, квалитетном и уз поштовањерокова.  "Добро урађен посао. Добродошли у Србију", рекао је Вучић.  Он је додао да азербејџанског председника Алијева очекује у Београду.  Честитао је грађанима мачванског, сремског и београдског округа који ће од оведеонице ауто-пута и брзе саобраћајнице имати огромне користи, а све то ће допринетивећем економском расту Србије.  Извршни директор компаније "Азвирт" Kемил Алиев захвалио је Србији на указаномповерењу и подсетио да та компанија ради у нашој земљи од 2012. године, те да су сеувек трудили да све обавезе испуне и посао обаве на високом нивоу.  "Наша главна снага су радници Србије, који су се показали као веома вредни иодговорни", истакао је он.  Алиев је додао да ће се "Азвирт" у будућности бавити развојем инфраструктуре, у штакако је рекао Србија доста улаже, како би сви делови земље били много боље повезани.  (Б92-Танјуг)  
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