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БЕОГРАД - Председник Србије Александар Вучић апеловао је данас на јединство у не
лакој ситуацији и изазовима пред којима је земља, јер се, каже, само тако може очувати
земља, остварити успеси и трасирати још бољи пут у будућност.

  

"За нас ситуација није лака. На међународној сцени се не могу прогнозирати многе
ствари. Није једноставно рећи, на пример, шта можемо очекивати ни у односу између
Москве и Минска, па се не може предвидети ни позиција Србије у односима светских
сила", објаснио је он.

  

Вучић је, на конференцији за штампу, подсетио да сви говоре о потреби признања
Косова, као што помињу као једино решење за БиХ, не да РС не постоји, али да се њене
надлежности пребаце на централни ниво.

  

"Због тога тражимо од људи у Србији, не да политичке разлике и демократија не
постоје, али да разумеју тежину позиције у којој се налазимо и да што јединственији
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наступамо", подвукао је он.

  

Вучић је казао да само тако можемо да очувамо своју земљу, остварим успехе и
трасирамо још бољи пут у будућност.

  

 Наставак дијалога 7. септембра, тражићемо ЗСО, а не штанцовање папира

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да наставак дијалога о Косову у
Бриселу очекује 7. септембра, а на том састанку ће, каже, тражити да се разговара о
"суштинским проблемима", попут формирања Заједнице српских општина (ЗСО).

  

"Ми не разговарамо о суштинским проблемима, српска страна се спрема за наставак 7.
септембра, тражићу испуњење уговора из 2013. које је потписано под окриљем ЕУ, а то
је формирање ЗСО. Да видимо конкретне потезе а не штанцовање папира", казао је
Вучић на конференцији за новинаре.

  

Из дијалога, наглашава, Србије неће да излази.

  

"Али, хоћемо стваран дијалог а не само да нам говоре како треба да их признамо...То сам
рекао и Палмеру и Гренелу, рекао сам и пред Тачијем, рекао сам свима. Ја разумем њих,
то је политика њихових земаља... Али, да разговарамо о отварању железничких линија,
авио линија...неке очигледно то не занима", рекао је Вучић.

  

"За мене је Олуја највеће етничко чишћење у Европи од Другог светског рата"

  

"Трудио сам се да не кажем ништа лоше о онима који оду на прославу Олује", каже Вучић
објашњавајући да су Србија и Република Српска имале дан туге, док је у Кину била
прослава. Како даље наводи, одлазак Милошевића неће донети ништа.
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"На њихових 6 ударних портала објављено је 1.014 текстова против мене. Ако ми кажете
да је то случајно и да то није организовано - много дуго сам у политици да би такве
приче пролазиле. Београдска чаршија је увек пратила загребачку, јер смо мислили да
ћемо бити више европејци ако се додворимо и удаљимо од националних интереса
Србије", каже Вучић и додаје:

  

"Да пружим подршку за тај чин - не пада ми на памет. Да Србију увлачите у прославу
Олује - у томе нећемо да учествујемо. Да кажемо да Олуја није била етничко чишћење?
Ја то нећу да кажем. За мене је Олуја највеће етничко чишћење у Европи од Другог
светског рата. Добили смо то да Срби нису јединствени".

  

Како наводи - у реду је да се миримо, али не и да славимо,

  

"Они који су славили нека објасне народу", каже Вучић.

  

Када је био у посети Хрватској, каже да се Срби тамо плаше, а када је посетио једну
породицу - почели да говоре нормално тек када су спуштене ролетне.

  

"Кога год да поставим рећи ће све најгоре"

  

На питање зашто су уз њега Недимовић и Лончар и да ли је "десно од њега нови
премијер" Вучић одговара:

  

"Они су овде да мени помогну. Ја нисам много паметан да бих све схватио".

  

Како додаје - ту су и како би могли да одговре на питање.

  

Следеће недеље се настављају консултације, биће то други круг разговора и тада ће
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бити јавност обавештена о свему.

  

"Потребно ми је времена, али свакако ће бити пре 3. новембра што је уставни рок. Не
знам само одакле секирација дела јавности кад им је поптуно свеједно, јер кога год да
поставим рећи ће све најгоре. Не секирам се много зобг тога", каже.

  

За око 2.000 људи мање у болницама него пре 10 дана

  

БЕОГРАД - До јутрос је у болницама било хопситализовано 3.519 пацијената, што је за
око 2.000 људи мање него пре 10 дана, саопштио је данас председник Александар
Вучић, али и упозорио да то не значи да треба да се опуштамо.

  

Тај податак на најбољи начин говори колико је ситуација повољнија данас него пре 10
или 15 дана, подвукао је председник Вучић у обраћању јавности.

  

"Ово сам рекао не да бих казао да је време за опуштање, већ да схватимо да треба да да
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будемо одговорнији и озбиљнији у приступу нашој борби са инфекцијом, да заштитимо
грађане", рекао је Вучић.

  

Додао је да је највећи број преминулих старије животне доби, док је знатно мање
младих, мада они свакако нису изузеци.

  

У понедељак градња ковид болнице у Крушевцу

  

Вучић је саопштио данас  и да у понедељак креће изградња ковид болнице у Крушевцу.

  

Вучић је, у обраћању грађанима, рекао да ће она, ако успешно уз помоћ пријатеља из
иностранства будемо решили питање вакцине, као и ковид болница која се гради у
Београду, остати мултифункционална и моћи ће да прима болеснике са другим
болестима.

  

Изградња ковид болница, према његовим речима, је важна припрема наших капацитета
за јесен, када се очекује сезона грипа и укрштање са корона вирусом, а видели смо на
примеру Француске, Италије и других како то може бити опасно.

  

"За нас је важно да у овом тренутку бринемо о нашим лекарима и медицинским сестрама.
Морамо да пронађемо начин да један део њих због презасићености и умора, одморимо.
Морамо им омогућити одмор у овим тренуцима да би били припремљени за јесен",
објаснио је Вучић.

  

Такође је истакао да се мора водити рачуна и о другим пацијентима, како онколошким,
кардио васкуларним, тако и дијабетичарима и другим хронично оболелим.

  

Рекао је да су примани сви ургентни случајеви, онколошке и хронични болесни. Посебно
је поменуо Онколошки институт, рекавши да по први пут немамо листу чекања на лечење
карцинома дојке, подсећајући да се раније чекало дуго на лечење.
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Указао је да је важно да се у најбржем року изврше потребне операције.

  

Пакет помоћи вредан 5,8 милијарди евра 

  

Говорећи о помоћи привреди, Вучић је предочио да је укупна вредност пакета помоћи
5,8 милијарди евра, што је 12 посто БДП-а.

  

"Важно је да је данас у шест сати отоврен трезор, од девет сати банке пребацују новац
на привредне субјете од 155 евра, 18.000 динара", рекао је Вучић. 

  

"Задовољан сам што видим да су мере дале резултате. Србија у другом кварталу је
испод Литваније. Бићемо бољи од сваке земље у региону, не можемо дак ажемо за
Ирску и Мађарску", истакао је председник Србије.
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То не значи да је свима лепо, каже Вучић и додаје  да ћемо проћи боље него други,
диже се индустријска произвбодња у Немачкој и нада се да ће од септембра "Леони"
почети нормално да ради. 

  

"У другом кврталу само је Литванија испред нас" 

  

Србија ће у првој половини године бити по привредном расту прва или друга у Европи,
изјавио је Вучић.

  

Каже да држава много помаже српску привреду, која је већ била добро припремљена,
имајући у виду њену жилавост и финансијску стабилност, и да смо у првом кварталу
били први у Европи по привредном расту, а у другом кврталу само је Литванија испред
нас, а чекају се још резутлати за Ирску и Мађарску.

  

Вучић је указао да Литванија није имала толико проблема са ковидом као Србија.

  

"У другом кварталу је еврозона имала минус 14,4 одсто привредни раст, Србија минис 6,5
одсто, Немачка 11,7 одсто и Шпанија 22,1 одсто", рекао је Вучић.

  

Вучић истиче да ћемо несумњиво бити бољи од сваке земље у региону и први или други
у Европи у првој половини 2020.

  

То како каже, не значи да је свима лепо већ да ћемо имати тешкоће, али да ћемо проћи
боље него други. 

  

Он се нада да ће од септембра "Леони" почети нормално да ради. 

  

 Пропрционално својој снази и величини Србија је појединачно највише уложила у
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санирање последица епидемије коронавируса по привреду, каже Вучић и додаје да зато
очекује да на годишњем нивоу нема негативан раст, што би значило да смо први у
Европи. 

  

Вучић је рекао да је очекиван пад грађевинарства у другом кварталу од 2,6 одсто, али
да су учињени помаци, већ у јуну, у индустрији и у грађевинарству.

  

Према његовим речима, забележен је раст од 2,3 одсто у индустрији, али да ће
грађевина морати још снажније да расте и да се улаже у путеве и железницу.

  

Пољопривреда у другом кварталу има раст од два одсто, рекао је Вучић.

  Председник Александар Вучић представиће данас планове и програме за даљи
развој и будућност Србије.   

Како је најавила прес служба председника, на прес конференцији у 11.00 у
Председништву Србије учествоваће и министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде Бранислав Недимовић и министар здравља Златибор Лончар
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Вучић је уз објаву о представљању планова, на Инстаграму јуче објавио фотографије, на
којима се види да на тераси Председништва, како је навео, анализира резултате и
припрема планове и програме, које ће представити.

  

(Агенције)
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