
Ана Брнабић: У понашању Томислава Момировића према радницима сам видела емоцију, бригу и жељу да радови буду завршени у року
среда, 24 фебруар 2021 23:10

 БЕОГРАД - Центар за прикупљање и обраду података о саобраћају на аутопутевима у
Србији отворен је данас на наплатној станици "Београд" у Врчину, у присуству
премијерке Ане Брнабић.

  Центар обрађује све податке са надзорних камера на аутопуту, са наплатних станица и
из њега се управља свом сигнализацијом на аутопутевима у Србији.   

На пример, центар ће омогућити да се проверава брзина возила и добију подаци о
њиховим регистарским таблицама и просечној брзини којом су се кретали на аутопуту.

  

Том приликом је на наплатној станици Београд пуштен у рад и пуњач за електричне
аутомобиле.

  

Два електрична аутомобила могу истовремено да се пуне. То место је видно облеежено
зеленим знаком на коме су аутомобил и утичница.
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Отварању су присуствовали и министарка заштите животне средине Ирена Вујовић и
в.д. Путева Србије Зоран Дробњак.

  

Ускоро наплата струје за пуњење, али путарина мања 13 одсто

  

Премијерка је најавила да ће бити измењен закон како би почело да се наплаћује
пуњење возила на струју на електропуњачима и навела је да су Путеви Србије
покренули инцијативу да се за 13 одсто смањи путарина за електрична и хибридна
возила.

  

"Субвенционишемо електрична возила, радимо измене и допуне Закона о накнадама за
коришћење јавних добара да би могли да напалћујемо пуњење из електропуњача", рекла
је Брнабић.

  

Она је напоменула да нема разлога да пуњење на електропуњачима буде бесплатно,
што је сада случај, док остали возачи плаћају гориво.

  

"Наплаћиваћемо, али ћемо давати додатне подстицаје. Путеви Србије су предложили и
то је феноменална иницијатива да за 13 одсто смањимо путарину за електрична или
хибридна возила са електронском наплатом, зато што је за толико мање загађење или и
несто више. Дајемо субвенције јер желимо да људи полако прелазе на овај вид возила",
рекла је Брнабић.

  

Брнабић: Дигитализација праћења саобраћаја у Србији

  

Премијерка је изјавила  да ће Центар за прикупљање и обраду података о саобраћају на
аутопутевима у Србији повећати безбедност учесника у саобраћају и допринети заштити
животне средине.

  

Брнабић је честитала Путевима Србије на модернизацији и дигитализацији праћења
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саобраћаја.

  

Том приликом је на наплатној станици Београд пуштен у рад и пуњач за електричне
аутомобиле, а Брнабић је истакла да је и то допринос смањењу аерозаграђења у земљи.

  

"Наставићемо да развијамо овај ''мозак'' Путева Србије. Очекујем да ће то резултирати
већим прливима у буџет преко казни за вангабаритни транспорт. Имамо велики број
камиона који су ван габарита који прекомерно уништавају наше путеве", рекла је
Брнабић.

  

Истакла је да су то углавном камиони из иностранства који су у транзиту и да ћемо
кажњавањем тих камиона показати да се овде поштују закони и да не могу ни овде то да
раде као што то не могу у својим земљама нити у земљама ЕУ.

  

У Момировићу сам видела емоцију да радови буду у року

  

Премијерка је изјавила да је у понашању министра инфраструктуре Томислава
Момировића према радницима приликом обиласка радова на изградњи обилазнице око
Београда видела емоцију, бригу и жељу да радови у том делу буду завршени у
договореном року.

  

Одговарајћи на питање новинара да прокоментарише снимке на којима је министар
грдио раднике због кашњења радова, Брнабић је рекла да можда није нашао прави
речник, али да је показао да му је стало да изградња буде завршена у договореном року.

  

"Ја сам из тог снимка видела министра коме је стало да се путеви заврше што пре, да
изградња не касни, да се рокови не померају. Да ли је нашао прави речник, о томе
можемо да дискутујемо, али ја сам видела емоцију да ако нешто може да буде завршено
данас, да се не оставља за сутра", рекла је Брнабић.
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Истакла је да грађани рад Владе Србије оценују на основу резултата и навела да
грађани желе нове путеве да имају што пре, а не за 30 година.

  

"Нас грађани оцењују по резултатима, не по француском понашању. Трудимо се да
послове завршимо најбоље и најбрже што можемо", рекла је Брнабић.

  

Казала је да министру Момировићу даје пуну подршку да настави да се труди да се
рокови не померају, да буде што више на терену и да разговара са људима, али
примеренијим речником.

  

"Уверена сам да му грађани неће замерити емоцију", истакла је премијерка.

  

Навела је да је јуче на састанку са председником Александром Вучићем и министрима
речено да радови на изградњи инфраструктуре морају да се убрзају, јер, истиче,
грађани не могу да чекају, као ни БДП.

  

Додала је да он не присуствује данашњем отварању Центра за прикљупање и обраду
података са аутопута и пуштању у рад пуњача за електрична возила јер то није у
његовом ресору, већ у ресору Министарства за заштиту животне средине.

  

Навела је и да поједини опозициони медији имају двоструке стандарде, јер, како каже,
када је лидер С СП Драган Ђилас вређао студенте то није била вест и није било за
осуду, а да је на тим медијима данас главна вест када министар грди раднике због
пробијања рокова.

  

На питање новинара директору ЈП "Путеви Србије" Зорану Дробњаку како се осећао
када га је, заједно са осталим радницима, министар прозвао због кашњења радова,
Дробњак је рекао да он није сујетан и да разуме нервозу министра, а да ће се они
трудити да посао заврше што пре.
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Објаснио је да у тунелу није проблем расвета или вентилација, већ да је установљено да
је потребно урадити нову изолацију због чега ће вероватно завршетак радова пробити
договорени рок - 15. април.

  

Премијерка је реаговала на то питање новинара упућено Дробњаку и упитала да ли су
питали студенте како су се они осећали када их је Ђилас вређао.

  

"То су ти дупли стандарди који нас неће направити бољом земљом", закључила је
Брнабић.

  

Видети још:

  

НоваС: Томислав Момировић у обраћању Зорану Друбњаку и радницима на градилишту
- "дај завршите то, је*оте"; "је*ене сијалице"; "за*ебавате"...

  

(Танјуг)
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