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Председник Србије Александар Вучић обишао је радове на пројекту изградње
инфраструктуре и насипања платоа за депо београдског метроа на Макишком пољу и
најавио да ће то градилиште обилазити сваке недеље.

  

Радови су почели 22. новембра, али без присуства државних и градских званичника јер
су у то време на тој локацији еколошка удружења протестовала како би указали да ће
градилиште угрозити водоснабвање Београда јер је на Макишу главно градско
извориште.

  

  

Вучић је рекао да је, кад су почели радови на Макишу, обећао да ће доћи на градилиште
за који дан и испунио је обећање.
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„Рекли су да не смем да дођем овде. Рекао сам стижем за који дан. Сваке недеље да
обилазим радове, да виде да наше грађевинаре не могу да зауставе, ма колико желели
да Србију врате у прошлост“, рекао је Вучић.

  

Додао је да су резултати актуелне власти стотине клометара путева, пруга, нови
стадиони и музеји, а да су резултати претходника „само пуни џепови“.

  

„И данас пуне џепове да би се борили против нас“, казао је Вучић.

  

Истакао је да се о градњи метроа у Београду прича 53 године и да су сви политичари
варали народ.

  

„Метро ће бити готов за шест година“, рекао је Вучић и захвалио радницима који, како је
рекао, „Србију гурају напред“.

  

Планирана је изградња прве две линије метроа која ће коштати 4,4 милијарде евра.

  

Уговор о изградњи самог депоа метроа на Макишком пољу биће потписан фебруара
2022, а после фога следи потписивање уговора за изградњу приступних саобраћајница
на подручју Макишког поља, у марту 2022.

  

То подручје обухвата површину од 72 хектара где ће бити почетна станицу и депо за
прву линију метроа, чија ће градња почети у новембру идуће године.

  

У јулу 2020. биће потписан уговора за изградњу станица и тунела за прву линију метроа
која би требало да буде завршена 2028.

  

Та линија ће бити дуга 21,1 километар и имаће 21 станицу.
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Радови на изградњи друге линије метроа, како је планирано, биће завршени 2030.
године, а биће дуга 21 километар и имаће 23 станице.

  

Вучић на питање о насиљу на блокади: То су били гумени чекићи

  

Сви који су користили чекиће на протесту у суботу треба да одговарају, али нико од
оштећених се још није јавио, рекао је председник Александар Вучић данас приликом
обиласка радова на Макишу, одговарајући на питање Нова.рс.

  

На питање председнику ко су људи који су користили чекиће у суботу на протесту у
Шапцу, Вучић је рекао:

  

„То су били гумени чекићи. А имали сте људе са правом секиром који су бранили Виолу
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фон Крамон у Недељицама. Па јел’ секира јача од чекића? Сви који су користили чекић
треба да одговарају, али нико се није јавио да је оштећен, а шта је хтео овај са секиром?
Да бере цвеће? Дошли људи, не пријављују ништа, а то што је против закона (мисли се
на блокаду путева, прим. ур.)…“Е, сад ћемо да блокирамо путеве у Србији, ми смо
богови, одлучили смо да блокирамо путеве“. Доведу тешке машине којима блокирају
мост, изубијају човека на мртво име и онда кажу „мало смо те изубијали, ти си то
заслужио, требало је све да вас побијемо“. Кад сте видели да се неко залетао на
опозицију колима“, рекао је Вучић.

  

To je samo gumeni čekić, reče ON. 
Demonstracija . @novarsonline pic.twitter.com/S3doOEyTMP

— Milan Malenčić (@MilanMalencic) November 30, 2021    

Председник је додао:

  

„Те форе хибридних ратова, то мени немојте да продајете, ја сам ветеран у политици. Да
их посаветујем – ви то лепо чините, само немојте да тучете људе. Ја ћу да идем да их
сликам свуда по Србији“, рекао је председник.

  

Вучић: Мислим да ћу да потпишем Закон о експропријацији

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да мисли да ће да потпише Закон
о експропријацији.

  

„Видео сам га јутрос и мислим да нема ништа противуставно. Тражићу додатна
мишљења“, рекао је Вучић, додавши да се ничега не плаши „сем Бога и суда историје“.

  

Како каже, „одлука неће бити заснована на жељи: сад ћемо да га срушимо“.

  

„Не можете да ме срушите никада, можете само да ме убијете. Улици нећу да
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подилазим“, рекао је Вучић, а пренео „Блиц“.

  

Вучић: Тепић је лажов, али осуђујем што су је вређали на националној основи

  

Председник Александар Вучић осудио је вређање потпредседнице Странке слободе и
правде Маринике Тепић на националној основи.

  

Вучић је после обиласка радова на изградњи депоа за београдски метро у Макишком
пољу, оптужио функционерку ССП да је „лажов“ и да „не постоји ствар коју није урадила
против наше државе“, али и оценио да је срамота да је неко напада зато што припада
другој нацији.

  

„Апсолутно осуђујем сваког ко било кога вређа на националној основи. Ја Румуне
обожавам, и Украјинце, и Бошњаке, и Мађаре и не дам да било ко напада неког зато што
је Румун или Србин. Увек ћу, свуда, на сваком месту, да изразим неслагање с тим, да
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осудим сваки говор мржње и истицање аргумената да је неко овакав или онакав зато
што припада некој нацији“, рекао је Вучић.

  

Упитао је Тепић „где је дрога од кокошака у Моровићу“, алудирајући на њене наводе да
се на пољопривредном добру Војне установе Моровић код Шида узгаја марихуана.

  

„То су питања за њих, за лажове и оне који су само службеници у једној великој
тајкунској фирми“, рекао је Вучић.

  

„Велики је револт у Србији због блокаде путева“

  

Вучић је изјавио да је медју грађанима Србије „велики револт“ због тога што су
претходног викенда били блокирани путеви, али да он те људе позива „на уздржаност“.

  

„Толики је револт људи у Србији код обичног света, а то смо проверавали синоћ кроз
истраживања јавног мњења, да то не могу ни да вам опишем. Али ја их све молим да
покажу уздржаност. Нека блокирају шта хоће, али и томе ће доћи крај. То ће бити
решено на изборима, папиром и оловком“, рекао је Вучић у Макишу, после обиласка
радова на изградњи метроа.

  

Он је рекао да у тим активностима опозиције постоји „и значајан уплив споља“, као и
утицај „криминалних фактора“, али да ће о томе бити речи „на другом месту“.

  

„Ја вас саветујем да наставите да блокирате путеве, а полицији саветујем да се склони.
Нека народ види“, рекао је он.

  

Вучић је рекао да демократија „има своју цену“.
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„Ми који смо већина, а то ћемо проверити на изборима, морамо да трпимо терор мањине.
Али и то мора да има своје границе. Моја идеја и мој савет надлежнима је да их пусте
све док не туку људе. Нека раде шта год хоће. Ако им је задовољство да блокирају
путеве, да људи не могу да раде и да живе, нека раде то. Људи ће видети разлику
измедју нас и оних који никада ништа нису урадили у животу“, рекао је он.

  

(Агенције)
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