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 Председник Александар Вучић изјавио је да Србија никада није имала више инвестиција
и да то примећују сви.

  

  "Више бих волео да је боље распоређено, да је мало више отишло у унутрашњост него у
Београд. У Београду први пут после 50 година имамо фабрике. Али људи све добро
виде и знају", изјавио је Вучић након што је на Сајму наоружања и војне опреме "Партнер
2019" обишао први испоручени хеликоптер Х-145М, који је из Ербаса израђен за Војску
Србије.   

Он је то изјавио на оптужбе опозиције да су власти смањиле инвестиције у
инфраструктуру главног града.

  

Вучић није желео да одговара на питања везана за политичке теме, због присуства
гостију из Ербаса, па је само кратко рекао да ситуација на северу Косова "није лака" по
питању снабдевања.

  

"Није лака ситуација, али ако смем да вас замолим да не причамо о нашим стварима. Није
то да ја не смем да причам, смем ја да причам шта хоћу и пред Меркел и Макроном, него
нећу да наше госте доводим у непријатну ситуацију", рекао је Вучић.

  

Платили смо 105 милиона евра Ербасу за набавку девет хеликоптера Х-145М
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Вучић је изјавио да је Србија платила 105 милиона евра Ербасу набавку девет
хеликоптера Х-145М за потребе Војске Србије и МУП-а и најавио да ће бити и нових
наруџбина од те компаније.

  
  

Ситуација на северу Косова "није лака" по питању снабдевања., али ако смем да вас
замолим да не причамо о нашим стварима. Није то да ја не смем да причам, смем ја да
причам шта хоћу и пред Меркел и Макроном, него нећу да наше госте доводим у
непријатну ситуацију

    

Он је на представљању првог хеликоптера Х-145М у Београду рекао и да су за потребе
МУП-а наручена од компаније Ербас и три хеликоптера Супер пума који су како је навео,
"најбољи и најскупљи хеликоптери које смо могли да наручимо".

  

"Имамо укупно девет оваквих Ербасових лепотана са различитом опремом, неки су
наоружани а неки нису. Ово ће да помаже у гашењу пожара, у поплавама, у превозу
људи и робе. Наручићемо још, имаћемо још доста посла са Ербасом на обострано
задовољство, али је важно да ниједног тренутка не угрозимо јавни дуг", казао је Вучић
новинарима.

  

Председник Србије је додао да је у оквиру сарадње са Ербасом посебно важно
оспособљавање капацитета Ваздухопловног завода "Мома Станојловић" за ремонт
хеликоптера.

  

"Прво да оспособимо 'Мому', то је суштина јер кад обнови своје капацитете, онда је све
другачије за нас", казао је Вучић.

  

Додао је да је поносан што, како је рекао, Србија данас на време плаћа своје обавезе.

  

"То је огромна разлика у односу на раније јер све плаћамо на време, ни дана не каснимо",
рекао је Вучић и додао да ће Србији током ове и наредне године бити испоручено из
иностранства укупно 19 хеликоптера.
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(Бета)
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