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 Председник Србије Александар Вучић рекао је да се данас очекује још један тежак дан,
посебно по броју мртвих.

  Како је рекао, Србија се труди да одржи свој здравствени систем.  

Како је рекао, велики број младих лекара се пријавио за рад у новим болницама и
помоне у борби са коронавирусом.

  

"Надам се да ћемо увек и у сваком моменту моћи да кажемо да су наши лекари и
медицинско особоље радили изузетно боље од осталих на континенту и то можете да
видите", рекао је Вучић.

  

Он је истакао да је ситуација у региону знатно лошија.

  

"БиХ има за више од 1.000 преминулих, а мања је од Србије", рекао је председник.
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Он је истакао да је ово ужасна болест, али да се наш систем бори и у тешким условима.

  

Вучић: Панићу бих одговорио брутално да нисам председник државе

  

Председник Србије Александар Вучић оценио је да је здравствени систем у тешкој
ситуацији због сталног раста броја новоинфицираних коронавирусом али и додао да тај
систем "сваког дана расте и рађа нове хероје".

  

Упитан да прокоментарише изјаву председника Синдиката лекара и фамацеута Радета
Панића да је здравствени систем Србије "пукао", Вучић је рекао да би одговорио
"брутално" да није председник државе.
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"Овако ћу само рећи да је то срамота. Наш здравствени систем је у тешкој ситуацији, али
напредује сваког дана, расте, рађа хероје и јунаке праве", казао је Вучић у Нишу где је
присуствовао приказу тенкова које је Русија донирала Војсци Србије.

  

Упитан да ли организовање таквих догађаја којима присуствује велики број званица и
новинара представља кршење мера за сузбијање епидемије, Вучић је рекао да не разуме
питање.

  

"Овде сви носе маске, нико је није скидао а између нас је шест или седам метара
удаљености. Ако сте тако забринути, што сте дошли", рекао је Вучић на питање
новинара телевизије Н1.

  

Поновио је да не може да буде исти број заражених у Србији и земљама окружења које
по његовим речима, тестирају знатно мањи број грађана.

  

"Огроман новац држава улаже да тестирамо велики број људи. Мене интересује колико
је људи преминуло и колико смо живота спасили а не колико имамо формално
заражених. Волео бих да данас можемо да тестирамо 30-40.000 људи", казао је
председник Србије.

  

Наводећи да је поносан на лекаре у Србији и оне који се боре против епидемије, Вучић је
оценио да постоје и "они који у корони виде своју политичку шансу".

  

"Ми у корони видимо непријатеља", казао је Вучић и најавио да се држава бори да буде
медју првима који ће набавити вакцину само кад је како је рекао, "тај неко региструје у
својој земљи".

  

У нишкој касарни представљено 11 тенкова, део руске донације

  

У касарни Војске Србије "Мија Станимировић" у Нишу данас је представљено 11 тенкова
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Т-72 Б1 МС, део руске донације од укупно 30 тенкова.

  

Приказу је присуствовао председник Србије Александар Вучић који је оценио да
донација из Русије представља "значајан помак за Копнену војску".

  

"Ово су неупоредиво бољи тенкови од наших старих тенкова и велику разлику праве на
терену. Имају боље управљање, балистички заштиту, наши тенкисти су задовољни и
верујем да ће ови тенкови допринети већој борбеној готовости", казао је Вучић.

  

Изразио је захвалност председнику Русије Владимиру Путину и министру одбране те
земље Сергеју Шојгуу на донацији.

  

"Ово нисмо купили него смо добили, хвала Путини и Шојгуу што имају такав однос према
Србији. Очекујем још тенкова и возила БРДМ-2 из Русије, да додатно учврстимо и
оснажимо идеју о војној неутралности која је постала део наших политичких уверења јер

 4 / 6



Александар Вучић: Србију очекује још један тежак дан, посебно по броју мртвих од коронавируса; Панићу бих одговорио брутално да нисам председник државе
субота, 28 новембар 2020 22:28

сматрамо да је најбоље да сами чувамо своје небо и реке", казао је председник Србије.

  

Најавио је да ће држава настојати да у наредној години додатно повећа плате за војнике
и подофицире како би их мотивисала да остану војсци.

  

"Много очекујем од (Небојше) Стефановића у наредном периоду јер увек имамо одлив
људи. Зато ћемо гледати да направимо ванредно повећање плата за војнике и
подофицире у наредној години, поред оних пет одсто за све у јавном сектору. Рачуница
нам данас показује да ћемо имати снаге за то али остаје да се види због ситуације с
короном", казао је Вучић.

  

Додао је да војска још треба да набави противоклопно оружје и оптоелектронска
средства за "ометање тудјег деловања".

  

"Узели смо дронове који су наоружани и могу да изврше офанзивна дејства. Кад све то
будемо решили, можемо рећи да је војска апсолутно припремљена да се одбрани од
потенцијалног агресора", рекао је Вучић.

  

Амбасадор Русије Александар Боцан Харченко најавио је да ће Москва "радо" наставити
да испоручује оклопна возила и друге врсте наоружања Србији.

  

"Ово је важан догадјај, увек смо презадовољни кад су плодови наше сарадње видљиви
као данас. Ово није крај наше сарадње већ само почетак нове фазе сарадње у
војнотехничкој сфери", казао је амбасадор.

  

Оценио је да је неутрални статус највише цењен кад држава може саму себе да штити.

  

Поред тенкова данас су у Нишу приказани и оклопно-извидјачки аутомобили БРДМ-2
МС, које је такодје донирала Русија.
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Тенк Т-72 Б1 МС је модернизована верзија модела Т-72 који се деценијама налази у
наоружању бивших чланица Варшавског пакта, бројних афричких држава и земаља
попут Индије, Сирије и Венецуеле и који је коришћен од ирачко-иранског рата, сукоба на
просторима бивше Југославије, у Сирији, на истоку Украјине све до недавног конфликта
у Нагорно Карабаху.

  

На њега је уграђена модернија дневно-ноћна нишанска справа, активно-реактивни оклоп
ипак старије генерације као и даљински управљана борбена станица са митраљезом
калибра 12,7 милиметара.

  

Модел Б1 МС има и могућност испаљивања вођених ракета из цеви топа као и јачи
мотор од основне варијанте Т-72. Развијан је за потребе Копнене војске Русије али су
Руси ипак предност дали верзији Б3 па су модел Б1 МС донирали Србији, али и Лаосу и
Никарагви.

  

Видети још:

  

Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије Раде Панић: Здравствени систем
Србије je пукао

  

(Б92-Бета)
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