
Александар Вучић: Једино се лажима и неистинама боре против нас, мени избори нису важни, већ оно што ће остати иза нас; Моја изјава да прошле године није било избора је била лапсус
среда, 07 април 2021 10:59

Председник Вучић присуствовао је отварању Петље Батајница и том приликом
одговарао је на питања новинара.

  Председник је рекао да је по питању избора да ли су били 2020. године рекао да је у
питању био лапсус.   

-Наравно да је био лапсус, мислио сам на 2019. годину и то они добро знају - истакао је
председник поводом писања и прозивки на друштвеним мрежама.

  

  

Што се витамина тиче, каже да је посао понуђен не само ''Гуд вил фарми'' већ и другим
произвођачима витамина.

  

Истакао је да ће у Рудној Глави до Видовдана бити отворена мала фабрика ''Јумко'' за
80 људи.
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Припадници бившег режима, истиче да су направили сагу о његовој вакцинацији.

  

-Једино се лажима и неистинама боре против нас. Мени избори нису важни, већ оно што
ће остати иза нас - истакао је Вучић.

  

Батајничка Петља је требало да буде урађена раније, али није, наглашава да се граде
пруге, ауто-путеви, јер раније нису.

  

-Увек све може брже и боље - каже он.

  

Srđan nevera pic.twitter.com/qCkFJTsMsi

— Taychi (@_Taychi) April 5, 2021    

Витамини за пензионере ишли по хитној процедури због короне

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је набавка витамина и минерала за
пензионере морала да буде спроведена по хитној процедури јер је у току пандемија
коронавируса и јер је било неопходно да се ојача имунитет најстарије популације.

  

„Неће их ни то спасити од болести, као што ни мене ни друге који су се вакцинисали то
неће спречити да буду заражени, али вероватно нећу умрети“, рекао је Вучић након
обиласка петље Батајница на аутопуту Е75.

  

Он је рекао да су лекари препоручили које витамине и минерале треба набавити да би се
појачале имуне функције.
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  „Нисмо могли да чекамо до новембра јер тада би рекли да се касни и да се све ради предизборе. Да смо ишли у регуларну процедуру и да су витамини дошли у новембру, обесилиби ме на Теразијама, у метафоричком смислу“, рекао је он.  Петља у Батајници завршена пре рока и за мање пара  Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас, након отварања петљеБатајница којом становници тог насеља добијају директан излаз на аутопут Е-75 и везуса старим новосадским путем, да је то велики дан за Батајницу и да ће та петља не самосмањити саобраћајне гужве већ и привући нове инвститоре.  Вучић је нагласио да је тај пројекат био уговоре за 9,6 милиона евра, а да завршен за 8,8милиона евра, што је први пут да је неки инвеструктурни пројекат завршен за мањеновца, пре рока, али са свим дозволама.   “Није чудо што је у априлу пао снег, никад за мење пара и пре рока нисмо завршили, ада имају и све дозволе”, нагласио је Вучић.  Истиче да се ту не ради само о једној петљи, већ о животима људи и њиховом бољемживотном стандарду.  Председник је навео да се аутопутеви не граде само да би грађани у центру Београдабили добро повезани већ за грађани Батајнице, Угриноваца, Бусија, Пазове, Земун Пољаи сви остали.  “Ова петља ће убрзати кретање и олакшати путовање грађанима, где год да крену, билока Шиду да иду, Новом Саду, Београду…”, навео је Вучић.  Додаје да петља има укупно 3,5 км и да је урађена за мање новца због доброг раданадозрног органа, али и извођача фирме Штрабаг.  Председник је захвалио и Европској банци за обнову и развој на повољномфинансијском аранжману за реализацију тог пројекта и поручио да ће Србија појачатисарадњу са том европском банком у наредном периоду.  “Наставићемо да градимо путне комуникације. Јуче смо договорили за исток Србије,проред изградње брзе саобраћајице од скретања са аутопута ка Пожаревцу до ВеликогГрадишта и Доњег Милановца, да за који дан кренемо у реконструкцију пута од ДоњегМилановца до Кладова у дужини око 60 км. Желимо да доведемо више туриста иКладово, Доњи Милановац и Неготин”, навео је Вучић.  Каже да је важно да се уложи у тзв. Дунавску магистралу да би могло да дође ту несамо више туриста из иностранства и земље већ и нови инвеститори.  Председник је нагласио да ће се у оквиру петље налазити мост дужине 221 метар, као ида се у сваком делу земље гради чак на стотине мостова и да је поносан што ће тоостати за будуће генерације.  Батајница је петљом спојена са аутопутем за Нови Сад и обилазницом око Београда.  Петља Батајница, укупне дужине око 3,5 километара, повезаће Батајнички булевар илогистички центар за интермодални транспорт, са аутопутем Е-75.  Када је 2015. године отворен први део петље Батајница у оквиру обилазнице окоБеограда, становници Батајнице нису могли да се укључе на петљу већ су морали дакруже заобилазним путевима, што је стварало гужве.  Бројеви бољи, мора се слушати Кризни штаб  Вучић је саопштио да су бројеви о зараженима корона вирусом бољи, али да се када јереч о даљим корацима мора слушати Кризни штаб.  И даље у Београду има највише заражених, али су проценти нижи за око пет или сештодсто.  Он је рекао и да би ова вест могла бити добра за целу земљу у смислу отварања многихобјеката, али да се мора слушати и саслушати Кризни штаб, јер они знају какво је стањеу болницама и даље штитити животи људ  "Проценти су бољи, али и даље су високи, нису добри, али је много мање заражених уБеограду. и у Нишу иих је значајно мање, нешто мањи број у Новом Саду,Крагујевцу... "рекао је Вучић, уз поруку да је у мањим местима није добро и да је то проблем.  Он је прецизирао и да говори о бројевима од понедељака на понедељак, уторак науторак, среду на среду.  Напомиње да су неки медији јуче погрешно тумачили да се то односи на понедељак иуторак, и кажу да има пораста бројева. Не разумеју да у понедељак дођу резултати полаод недеље када људи не могу толико да се тестирају.  (Агенције)  
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