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 БЕОГРАД - Председник Александар Вучић приредио је данас пријем за лекаре и
медицинске сестре из целе Србије који су били ангажовани у ковид болницама, захвалио
им на свему што су учинили током борбе против Ковида 19 и на сваком спасеном животу,
и поручио им да ће заувек остати јунаци наше земље и хероји отаџбине.

  “У почетку су сви аплаудирали, данас многи преиспитују различите ствари,  али шта год
ко покушао да уради - ви ћете заувек остати јунаци наше земље и хероји отаџбине”,
рекао је Вучић.   

Сви они су се, каже, борили и радили нешто што нико други није могао.

  

“То су били дани ваших мука, али дани који ће остати запамћени у историји као дани
славе и ваших подвига.Ми смо своје родитеље и децу дали вама у руке, и више веровали
вама него себи”, рекао је Вучић.

  

Директор Инфективне клинике КЦС Горан Стевановић захвалио је свима који су се
укључили у рад ковид болница, и свима који су пружили подршку медицинским
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радницима.

  

“Да се прилагодимо новим условима рада, да имамо капацитета, да допремимо нову
опрему, да радимо што најбоље знамо - да лечимо болеснике”, рекао је Стевановић.

  

Учинићемо све да медицински радници буду задовољнији

  

Дали сте нам наду и будућност, а сада је питање шта можемо ми вама да дамо, осим
дивљења, захвалности и аплауза", казао је председник Србије.

  

Вучић је рекао да ће држава и наше друштво на то питање дати одговор који су
заслужили, а то ће бити много бољи услови рада, веће плате и сигурност.

  

"Када то урадимо, још нећемо моћи да кажемо да не дугујемо више ништа, али ћемо моћи
рећи да смо дуг бар мало смањили", нагласио је он.

  

Вучић је најавио да ће држава учинити да омогући до краја године, поред 10 одсто
ванредног повећања плата, још једно повећање, да медицински радници буду
задовољнији и да не маштају и не чезну за одласком у иностранство.

  

„И тих 10 одсто колико смо ванредно повећали плате је тек почетак. Пре краја ове
године урадићемо још да будете задовољнији и да не маштате и не чезнете за одласком
у иностранство“, рекао је Вучић,

  

„Каже се да је спасити један живот исто као и спасити човечанство, а ви сте спасили
читаве светове. Захваљујући вама, ми имамо будућност и овом земљом ходају и ходаће
људи. Родитељи имају прилику да имају децу, а деца да имају родитељ. Можемо поново
да пунимо школе, а не болнице, да радимо оно што знамо, да се правимо важни и
смејемо свакој прошлој невољи. Важно је да је прошла", рекао је Вучић.
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Вучић је указао да је у претходном периоду много тога урађено у нашем здравству, али
да још није учињено довољно, те да ће морати да се ради И улаже још више новца.

  

Рекао је да су епидемиолози, на питање да ли могу да се укину мере, волели да оне
трају још бар месец дана да би се осигурали, те додао да је неопходно да се зарађује и
бори за опоравак повреде да бисмо могли да градимо нове болнице и дамо веће плате.

  

Захвалио се и хигијеничарима у болницама, који су, како је казао, у најтежим условима
ризиковали животе, али чистили и чували наше болнице од инфекција и зараза.

  

„Хвала свима и вама што нисте бринули о себи, већ што сте бринули и нама. То је ретка
особина дивних и великих људи”, поручио је он.
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Вучић је казао да је његова мала примедба и савет да се не окрећу и не осврћу на оне
који ће нешто да добаце, јер не знају колико је медицинском особљу било тешко, с чиме
су се суочили, као и да је добро што су све то урадили, како би они могли да се осврћу и
добацују.

  

“Вас јунаке нашег доба нико не може да победи и заборави”, подвукао је он.

  

Најавио је да ће, како му неки не би пребацили да то чини због избора, сачекати
Видовдан и онда један део медицинског особља одликовати највишим знамењем
државе.

  

“Хоћу да видите колико поштовање држава придаје вашем раду, вашој љубави према
нашем народу и Србији. Бескрајно хвала, поносан сам што смо могли мало да вам
помогнемо , а ви јунаци нашег доба уживајте у слави”, закључио је он.

  

Вучић: У Србији највише заражених јер највише тестирамо  

  

Председник Србије Александар Вучић осврнуо се на коментаре да Србија има највећи
број заражених у региону и рекао да је то зато што тестирамо највећи број људи.

  

"Како мислите да други могу да имају више случајева кад тестирају највише 1.000 људи
дневно, а ми смо јуче тестирали 7.000 људи. Ми нећемо никога да лажемо", казао је
Вучић, одговоривши тако на критике епидемиолога Зорана Радовановића.

  

Вучић је коментарисао и изјаву Тачија да сања Медвеђу, Бујановац и Прешево у оквиру
тзв. Косова.

  

"Нисам доктор, нечу да коментаришем. Нека остане на сновима", кратак је био.
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Вучић: "Великима" неважно мишљење Срба и Албанаца о решавању питања Косова

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да се европске државе више баве
дискусијом о Београду и Приштини и додао да "велики" себи дају за право да је све
њихов интерес и да "имају право да ураде све што стигну".

  

На конференцији за новинаре у Палати Србија, Вучић је казао да великим земљама није
важно шта Срби и Албанци мисле о решавању питања Косова.

  

Говорећи о албанским организацијама у САД које су упутиле председнику Доналду
Трампу писмо у којем траже да промени политику на Балкану, коју виде као резултат
српског лобирања, Вучић је рекао да никада не потцењује инцијативе Албанаца у
Америци јер је реч о "снажном фактору".

  

"Морамо да водимо рачуна о томе. Не мислим да је Трамп на страни Србије, али мислим
да је човек који жели да чује и нашу страну", казао је он.

  

О размени територија се причало само у медијима, то је потпуно бесмислена идеја

  

Вучић је изјавио да му "никада у животу" нико није рекао да постоји идеја о размени 17
српских села на Косову за Прешево, Бујановац и Медвеђу и да такве ствари никада није
коментарисао јер је о њима слушао само у медијима.

  

"Не одговарам на те идеје јер је то потпуно бесмислено. Када погледате Медвеђу,
можете само да се насмејете, јер у Медвеђи живи 6,5 одсто Албанаца. А под каквим су
спором Бујановац и Прешево? Нисам приметио да јесу. У Бујановцу живи 42 одсто Срба,
не разумем о чему се ради? Каквих 17 села, па ми имамо на северу четири српске
општине и још шест непризнатих већинских општина", рекао је Вучић новинарима.

  

Он је рекао да нема проблем са тезом да се косовско питање не може решити променом
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граница.

  

"Ево имамо и ми своје границе и по Уставу Србије и по Резолуцији 1244. И да видим шта
ћете сада да радите", рекао је он.

  

Вучић је рекао да је и на састанку са амбасадорима Квинте недавно упитао шта они виде
као реално решење проблема Косова, осим "празних прича које продају новинама".

  

"На то још нисам добио одговор. Назирем шта би то могло да буде. И ако је то оно што ја
назирем, мој одговор ће бити: 'Не!'", рекао је он.

  

Вучић је рекао да се плаши тога што многи мисле да је решење проблема на Балкану
искључиво у понижавању Србије, а да то није могуће јер ће се проблем само увећавати
ако се настави са прављењем дисбаланса у региону.

  

"Све на Балкану мора да буде плод компромиса, а победе могу да се траже само у
економији, не и у територијама и протеривању других", рекао је он.

  

Одговарајући на питање о догађајима у Црној Гори, Вучић је рекао да је очигледно да
неки могу да хапсе црквене великодостојнике и да не трпе никакве последице.

  

"А ми да смо то урадили, последице би биле огромне. Тачка", рекао је Вучић.

  

Србија ће бити број један у Европи, јавни дуг под апсолутном контролом

  

БЕОГРАД - Председник Србије Александар Вучић поновио је данас уверење да ће
Србија по стопи раста бити број један у Европи.
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"Бићемо најуспешнији, мерено методологијом Евростата, зато што смо прошли тешке
мере 2014. и 2015. године и имамо највиши ниво страних директних инвестиција", рекао
је Вучић.

  

Вучић је рекао да је Србија озбиљна земља, снажне финансијске структуре и озбиљних
јавних финансија.

  

Оценио је да многи у Србији не желе у то да поверују, али и истакао да је тако било и
раније.

  

"Када је ММФ говорио да ћемо имати раст БДП од 2,5 одсто, они што ме сада критикују
да ћемо да 1,5 одсто, ми смо завршили на 4,4 одсто. Кад су рекли да ћемо после првог
лошег квартала 2019. године да ћемо да завршимо на 2,5, завршили смо на 4,2 и били
трећи у Европи 2019. године", рекао је Вучић.

  

Говорећи о критикама због задуживања, Вучић је рекао да је Србија од ММФ могла да
добије само 800 милиона евра краткорочно, до три године, да би камата испала негде до
4,45 одсто, што је драматично више од 3,125 одсто колико износи камата на продату
еврообвезницу.

  

"За мене је застрашујуће да то говоре људи који су нас задуживали краткорочно на 7,5
одсто и то у време кад нисмо имали корону нити било шта слично", рекао је Вучић.

  

Он је истакао да ће јавни дуг Србије бити под апсолутном контролом, далеко нижи од
немачког, двоструко нижи од француског и троструко нижи од италијанског.

  

Вучић је саопштио да је ниво инвестиција у првом кварталу ове године достигао 837
милиона евра.
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Према његовим речима то је за 3,7 одсто више него у истом периоду прошле године.

  

Рекао је да треба имати на уму да смо у марту, као и цео свет, имали епидемију корона
вируса.

  

„Наравно да ће бити проблема до краја године на нивоу инвестиција, са извозом, али
мање него што смо очекивали“, подвукао је Вучић.

  

Рекао је да ће улагањима држава да подстиче привреду, као и такозваним хеликоптер
новцем и повећањем плата у здравству да подстакне потрошњу.

  

То, како истиче, раде све озбиљне земље.

  

Штета није огромних размера, настојаћемо да помогнемо

  

Вучић је изјавио да штета коју је направио град претходних дана у нашој земљи није
великих размера, али да ће држава настојати да помогне.

  

Упитан колика је штета и који делови Србије су највише погођени, Вучић је рекао да
надлежне комисије раде на процени, и да мисли да је највише погођено подручје између
Бруса и Александровца.

  

"Неколико села је имало озбиљну штету и проблеме. Као и засади воћа и наши
виногради око Ариља и Ивањице где је било штете. Раде пописне комисије
Министарства пољопривреде. Не мислим да је штета огромних размера, али свакако да
постоји, па ћемо гледати да помогнемо", поручио је Вучић.

  

Председник додаје да је киша, иначе, била добродошла и много помогла нашим основним
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ратарским културама, и да је много срећан због тога.

  

Обрадовић: Још једна потврда колико држава брине о нама

  

Главна сестра интензивне неге и реанимације Инфективне клинике у Београду Весна
Обрадовић захвалила је у име својих колега и у своје лично име председнику Вучићу на
части коју им је указао и поручила да је то још један доказ какав однос држава има
према медицинским радницима.

  

"Данашњи пријем је још једна потврда колико наша земља брине и уважава здравствене
раднике", нагласила је она.

  

Истакла је, такође, да они онда могу да раде оно што најбоље знају, да лече људе и
спашавају животе.

  

"Неизмерно смо срећни када видимо да то што радимо даје резултате и враћа осмехе на
лице наших грађана, и тада не мислимо колико је било опасно, напорно, тешко и
незивесно борећи се са вирусима као што је нови корона вирус, јер то наш посао и наш
живот, нагласила је Обрадовић.

  

Пријем је организован у знак захвалности медицинским радницима за допринос и
резултате у борби са епидемијом вируса корона у Србији.

  

Догађају у Палати Србија присуствују и министар здравља Златибор Лончар, чланови
Кризног штаба за сузбијање епидемије Ковида-19 епидемиолог Предраг Кон и директор
Инфективне клинике КЦС Горан Стевановић.

  

Пријему, који је почео извођењем химне "Боже правде", присуствују и директор КЦС
Милика Ашанин, директор КБЦ "Др Драгиша Мишовић" Владимир Ђукић, директор КЦ
Ниш Зоран Радовановић и представници осталих ковид болница у Србији.

 9 / 10



Александар Вучић: Никада у животу ми нико није рекао да постоји идеја о размени 17 српских села на КиМ за Прешево, Бујановац и Медвеђу; Србија ће по стопи раста бити број један у Европи; У Србији највише заражених јер највише тестирамо
петак, 22 мај 2020 12:18

  

Видети још:

  

Зоран Радовановић: Зашто смо током пандемије коронавируса прошли најгоре од свих у
региону?

  

Хашим Тачи: Сањам да се Прешево, Медвеђа и Бујановац припоје Косову; Не постоје ни
разговори, ни договор о размени територија са Србијом

  

(Агенције)
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