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 КРУШЕВАЦ  - Церемонијом у месту Јасика, близу Крушевца, данас су започели радови
на изградњи Моравског коридора - аутопута од Појата до Прељине, првог дигиталног
аутопута у Србији, који ће повезати три округа - Расински, Рашки и Моравички, са
Коридорима 10 и 11.

  У присуству председника Александра Вучића, почели су радови на првој деоници, до
Појата до Крушевца, дугој 28 километара.   

Осим председника, церемонији присуствује и министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Зорана Михајловић, као и велики број грађана.

  

Моравски коридор биће дуг нешто више од 112 километара, а повезиваће подручје на
којем живи више од пола милиона људи, као и све веће градове централне Србије
између Појата и Чачка - Крушевац, Краљево, Трстеник и Врњачку Бању.

  

Најсавременији аутопут биће изграђен у централној Србији, „на три Мораве”, а у оквиру
пројекта биће регулисана речна корита у дужини од 68 километара, постављени и
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телекомуникациони уређаји и први пут ће бити примењене нове технологије.

  

Изградња телекомуникационог коридора дуж ауто-пута подразумева најсавременије
оптичке и дигиталне каблове, станице за бесплатан вај-фај интернет, најмодерније
управљање саобраћајем на аутопуту, тзв. интелигентне транспортне системе и друго.

  

Први дигитални ауто-пут у Србији биће до сада најшири ауто-пут у земљи, односно од
постојећих ће бити шири за укупно 1,6 метара.

  

Комерцијални уговор за изградњу ауто-пута од Појата до Прељине потписан је 5.
децембра са америчко-турском компанијом Бехтел Енка УК Лимитед у вредности од 745
милиона евра.

  

Моравски коридор чиниће три деонице: Појате - Крушевац у дужини од 27,83
километара, Крушевац - Адрани у дужине 53,88 километара и Адрани - Мрчајевци -
Прељина дужине 30,66 километара.

  

Ауто-пут се гради за максималну дозвољену брзину од 130 километара на час, а биће
изграђено укупно 11 петљи и 130 осталих објеката, од чега 71 мост, 23 надвожњака, пет
подвожњака и 31 пропуст.

  

Градња аутопута Прељина - Појате, како је раније најављено, биће завршена за мање од
четири године, преноси Танјуг.

  

Председник је рекао да ћемо до краја 2021. имати ауто-пут до Крушевца, до 2022.
Чачак-Краљево, а Краљево-Крушевац до краја 2023.

  

"Брзо и ефикасно", приметио је Вучић.
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Представникв компаније "Бехтел" захвалио се на топлој добродошлици и рекао да му је
задовољство што је данас ту, на почетку партнерства које ће изнедрити јединствени
пројекат инфраструктуре у Србији.

  

"Моравски пут је више од пута, то је први 5Г пут у земљи, он спаја заједнице и привреду",
рекао је и додао да ће коридор имати важан и масиван систем у заштити од поплава и
да је први пут да је овакав систем изграђен на Балкану.

  

Председник је посебно поздравио председника компаније Енка и захвалио му се што је
дошао чак из Америке.

  

"Пробаћу да говорим из главе и срца", рекао је Вучић.

  

"Поносан сам на то што смо много тога урадили. Хоћу да вам се захвалим што сте
веровали у своју земљу и овај данашњи диван дан нам показује да када радимо заједно,
много тога можемо да постигнемо. Мењајући себе, можемо да променимо данашњицу
Србије, а посебно нашу будућност", рекао је председник Србије
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  "У октобру смо били земља са највећим привредним растом у Европи. Мала Србија јеимала највиши раст у целој Европи и то је нешто што смо успели заједнички даостваримо", рекао је Вучић.  "Волео бих да сви будете поносни, ми данас почињемо да градимо нешто посебно, 112километара који спајају Западну и Источну Србију и заувек ћемо решити питањепоплава", каже председник.  "Овим ми доносимо живот и враћамо живот који смо губили од деведесетих година,хоћемо да вратимо људе и хоћемо да задржимо младе, а то можемо модерним путем ифабрикама. Неће нико да долази без путева. Годинама смо јурили да јуримо људе дадођу у Краљево и нико није хтео", каже председник и додаје да ће бити још многофабрика како би могли да рачунамо на сигурну будућност за себе и своју децу.  "Дигитални ауто-пут значи да на знаковима и свему што видите на путу, видите где јебио удес, где је гужва ако је има, где је клизаво, где је магла и све друге информацијекоје су потребне за безбедан прелазак ауто-пута", објаснио је Вучић.  "Овим ћемо решити 41 километар Западне Мораве, која нам је увек правила проблеме",каже Вучић и додаје да Врњачка Бања изгледа боље него многа места у Европи и даКрушевац економски расте.  "Путеви су оно што спаја људе и они су јако важни јер мењају лице Србије и сваког однас", рекао је председник и додао да да хоћемо Србију пуну деце са осмехом са надом убудућност, а не да слушамо како сви одлазе.  "Овде ће да ради пуно радника, и српских и свих других", каже Вучић и додаје да ћемосвуда моћи да идемо ауто-путем и то ће доста значити за све крајеве у овом делу земље.  "Ово је за вашу децу, за нашу Србију. Чеситам свима који ће да граде, честитам вама,драги људи. Живела наша поносна Србија.", рекао је Вучић.
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  Вучић је у обраћању медијима рекао да смо деценијама чекали овакве вести и честитаограђанима повећање кредитног рејтинга земље, што, како наводи, значи да смо јакоблизу најразвијенијим земљама.  "Када смо ми то имали веће плате, не постоји то време", рекао је Вучић али и додао да суоне и даље мале и недовољне и да он ин прмеијерка Брнабић имају одличан план јер јестворен чврст финфасијски темељ за нашу земљу.  Председник је истакао да је уговор за ауто-пут вредан 745 милиона евра и да ће већсутра из буџета бити плаћено 150 милиона евра, јер то никада није било могуће.  Ефективна каматна стопа ће бити око 1,7, рекао је председник и додао да ми то никаданисмо имали, и да је Србија сада далеко боља и сигурнија земља.  Наш интерес је да очувамо мир, да наша економија даље расте  КРУШЕВАЦ - "Нека они у Приштини мисле да су много јаки, наш интерес је да очувамомир и да наша економија расте", изјавио је председник Србије Александар Вучићповодом најновијих изјава албанских политичара са КиМ, "попут Куртијеве да неће датиСрбији никакав уступак, нити територију, зато што је изгубила Косово".  Вучић је, упитан за коментар на изјаве приштинских политичара, казао да су то"озбиљни људи који знају шта су интереси њиховог народа, али и да ми знамо шта сунаши интереси", рекао да је за Србију врховни интерес очување мира, јер је само у мирумогућ напредак.  "Наш врховни интерес је мир. Све што сам говорио о напретку наше економије можемоимати само у миру. Ко мисли да треба да се бусамо у прса и кажемо да смо јачи се вара.Волим да мисле да су они много јаки, а ми слаби", казао је он.  Боље је, каже, да будемо одговорни и озбиљни, да знамо шта су наши националниинтереси.  "Нећу да их вређам. Наш интерес је да помогнемо српском народу да опстане на КиМ, дабуде мање инцидената, мање пресуда за вербалне деликте. Боље да суде мени негонашим људима на КиМ", објаснио је он.  Казао је да њега увек брину дела, а не речи и да верује да ће Србија имати снаге дасачува мир.  "Тај мир је услов да можемо да напредујемо, децу да сачувамо, да не одлазе уиностранство и да део наших грађана враћамо из иностранства. Имамо прве великепримере компанија које су вратиле по 50 момака и девојака из иностранства, ITстручњака. То мора да буде масовније, а радићемо на даљем повећању раста нашеекономије, плата, пензија, социјалних давања", рекао је Вучић.  "Дали смо и више од траженог, јер се не плашимо конкуренције"  "Све што је тражено, дали смо, и још мало више, јер се не плашимо конкуренције и јернерад не може да победи рад", рекао је Вучић.  Он је тако одговорио на констатацију новинара да ће му многи пребацити да је опозицијиу међупартијском дијалогу о изборним условима дао више уступака него што је очекивалаи питање зашто је попустио.  "Зато што сам ја попустљив човек", нашалио се и наставио:  "Све што је тражено, дали смо. И мало више. Желимо развој демократије у земљи и неплашимо се конкуренције. Нерад не може никад да победи рад. Нека људи не брину, тоје добро и важно за нашу земљу", рекао је Вучић.  Вучић је присуствујући почетку радова на изградњи Моравског коридора, истакао да јебило важно да се све учини што ће допринети развоју демократије у земљи.  "Прво долази Джонсон, па Трамп"  Свечаном почетку радова на изградњи "Моравског коридора" присуствује председникСрбије Александар Вучић као и предаставници владе.  Догађају присуствују председница Владе Ана Брнабић и министарка грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић.  Председник Вучић је обраћајући изјавио је да се нада да ће премијер Велике БританијеБорис Джонсон доћи у Србију.  "Биће велика част да Британски премијер после много година посети Србију", рекао јеАлександар Вучић.  Вучић се потом обратио амбасадору САД у Србији, Ентонију Годфрију.  "Ми не памтимо кад је последњи пут био председник, мислим да је Картер био, време једа и Трамп дође", поручио је Вучић.  "Прво Джонсон долази, па Трамп", нагласио је предсеник Србије.  (Агенције)  
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