
Вучић у Медвеђи и Лесковцу: Mи смо увeк жeлeли компромис, али то да Срби нe добију ништа, а да признају нeзависно Косово - тај филм нeћeтe глeдати; Очекујем да радови на изградњи шест стадиона почну на пролеће
среда, 04 септембар 2019 00:09

Ово је била и биће Србија поручио је председник СНС Александар Вучић вечерас на
предизборном скупу у спортској хали "Никола Тесла" у Медвеђи, и најавио да ће се у
локалну самоуправу улагати велики новац у инфраструктуру, изградњу водовода и
канализације, као и локалних путева како би људи остали ту да живе.

  

  

Морамо урадити обилазницу и локалне сеоске путеве да људи осете испред и у својим
кућама бољи живот, рекао је Вучић и позвао грађане да изађу на локалне изборе који се
одржавају у недељу у Медвеђи.

  

"Изађите и гласајте по својој савести, а ми ћемо се и даље борити за Медвеђу", поручио
је Вучић.
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Он је подсетио да је зато пре неколико дана изашао са иницијативом да се поред
регионалних и ауто-путева уложи велики новац и у водовод и канализацију у целој
Србији.

  

Вучић је рекао и да је поносан на то како изгледа Дом здравља у Медвеђи, јер је један
од најбољих на југу Србије, поносан на то што је сада из правца Лесковца ка Медвеђи
"пут као писта".

  

Он је захвалио напредњацима и социјалистима који су са њима на листи и свима који су
подржали њихову листу у Медвеђи, а кандидату СНС за председника општине Небојши
Арсићу поручио да неке ствари мора да промени у будућности.

  

"Мораш више да разговараш са народом, више да обилазиш села, да примаш људе. Ако
си приметио Небојша, ћуте људи када кажеш да је стигла фонтана и реконструисана
општина. Људи хоће да њихова кућа буде реконструисана", рекао је Вучић.

  

Он је навео да је прошли пут из политичких разлога дошао у Сијаринску бању код
Медвеђе да каже да је ово било и биће Србија.

  

Вучић је рекао да ће држава, такође, уложити у Сијаринску бању и то 25 милиона евра
како би долазили у њу туристи из целог региона и видели какво богатство Медвеђа и
Србија имају.
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  Председник СНС је поздравио рударе на том скупу и обећао им да ће решити статуснопитање за око 400 запослених у руднику Леце код Медвеђе.  Подсетио је да бивша власт крива за уништавање тог рудника и истакао да је покушаода убеди Зи Ђин који су преузели РТБ да преузму и рудник Леце, али да они нисупоказали интересовање.  Вучић је поручио рударима да ће наставити да моли кинеске партнере и друге у свету дапреузму тај рудник, као и да ће држава Србија помагати рудник Леце све док се непронађе стратешки партнер.  "Не зато што имамо новца за расипање већ зато што је наш огроман интерес да људиостану овде да живе", рекао је Вучић и казао да га радује што први пут немамонегативну стопу прираштаја.  Све што градимо не вреди нам ништа ако не будемо имали деце, нека се љуте на менесви, нису само наши животи у питању, у питању је опстанак Србије, истакао је Вучић идодао да неће бити ни Србије ако не буде деце.  "Сутра идем у Мађарску и разговараћу са премијером Виктором Орбаном, чешкимпремијером Андрејом Бабишом, словачким премијером Петером Пелегрињем одемографској политици да наше земље крену у нове програме са новим идејама о томекако да обезбедимо више деце у будућности и већи природни прираштај", казао је Вучић.  Најавио је да ће држава покушати да обезбеди и посебне субвенције за запослене уопштинама које су од стратешког значаја, а које су сиромашне, као што се то чини усрпским местима на КиМ.  Он је прецизирао да би у сиромашним општинама у централној Србији могле плате да сеповећају за пет, 10 или 15 одсто.  "Нешто смо слично урадили у Трговишту и желимо да то урадимо и у Медвеђи и другимопштинама у пет округа на југу Србије", навео је он и истакао да то јесу велика улагања,али једини начин да људи опстану ту да живе.  

  Вучић је подсетио да ће ускоро бити отворен и источни крак Коридора 10, као и даследеће године треба да почне градња ауто-пута Ниш - Плочник, а касније да се наставипрема Куршумлији и Блацу, како би и те општине добиле инвеститоре.  Такође, Вучић је обећао да ће држава довести једног инвеститора у Медвеђу, као што јето урадила и за Лебане.  Поновио је да ће сви пензионери добити до краја године једнократну помоћ државе од5.000 динара, да ће плате од новембра бити повећане запосленима у здравству, као и даће веће плате имати и у војсци, полицији, просвети, социјали...  Скуп је почео химном "Боже правде", а председник странке поздрављен је бурнимаплаузом.  Цела Медвеђа је облепљена сликама Вучића, хала је била препуна, а многи грађани суостали испред.  Mи смо увeк жeлeли компромис и договор, али то да Срби и Србија нe добију ништа,а да признају нeзависно Косово - тај филм нeћeтe глeдати   Председник СНС и Србије Александар Вучић поновио је вечерас у Медвеђи да је Србијаодувек била за договор и компромис око Косова, али не такав по коме би Срби изгубилисве.  "Приметили сте у последње време нека офанзива на Србију. Сви би хтели да кажунешто против наше земље. И сад кажу - желимо међусобно признање с Косовом. Ивидели сте - ћутим, не зато што ништа не бих имао да им кажем, али за такве имам самоједно питање: Да ли стварно мислите да нам је много стало да нас привремена влада уПриштини призна на било који начин, нас који смо чланови УН, свих светскихорганизација и институција", упитао је Вучић.    Што не кажете поштено, додао је он, да је циљ да ви Срби, односно Србија, признатенезависно Косово, што то стављате у обланде, фолију да би тобож једни друге требалода признамо.  
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  "Нама њихово признање не значи ништа. А мој одговор на све то је: ми смо увекжелели компромис и договор, желимо то и данас, али то да Срби и Србија не добијуништа, а да признају независно Косово да би нас Албанци признали - тај филмнећете гледати и Србија тако никад неће урадити. То сам им рекао много пута, алиизгледа да нико не мисли или не жели добро да ме чује", каже Вучић.  Ваљда мисле, каже он, да постоји неки начин на који ће неко моћи да изврши некипритисак.  Како је истакао, тако и неки унутар земље мисле да тако, притисцима и насиљем могунеког да уплаше.  "Мој одговор је - народ је тај који одлучује и народ добро препознаје ко ради у његовоминтересу, а ко не ради и народ ће своје одлуке на изборима да доноси - слободно, фер идемократски", рекао је Вучић.  Каже да не жели ни да их помиње и подсећа да су се у једном дану, кад им је дошло дазаседну у фотељу, ујединили и Чеда Јовановић и Бошко Обрадовић и Драган Ђилас,иако сви различито мисле.  Поводом предлога дела опозиције о прелазној влади, Вучић каже:  "Прелазите где хоћете, а владу ће да формира народ и од народа изабрани људи а неони којима се власт свиђа а за народ не раде ништа добро. Свидело се то њима, виделису у Северној Македонији прелазна влада, Луј Витон ташне.. Ми ћемо да градимо, а неда отимамо од народа, по томе се разликујемо од њих", истакао је Вучић.  Српски народ на Косову и Метохији имаће подршку Србије, видим велику нервозукод Албанаца  Председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће српски народ на Косову иМетохији имати подршку Србије и да он види велику нервозу код Албанаца, посебнопосле напада на Данила Бојковића.  "Само захваљујући огромној храбрости, великој љубави према српској отаџбини, нашнарод опстаје и као држава увек ћемо бити уз свој народ", рекао је Вучић новинаримакоји су са њим обилазили стадион "Дубочица" у Лесковцу.
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  Вучић није желео да одговара на питања о политичким противницима.  "Не могу пред децом да говорим ништа, ко стигне до Медвеђе тамо ћу говорити, не могутиме сад да се бавим", оценио је Вучић.  Председник Србије Александар Вучић је изјавио данас да ће радови на изградњи шестфудбалских стадиона у Суботици, Зајечару, Лозници, Краљеву, Врању и Лесковцупочеће најкасније у априлу следеће године. Навео је да ће по стадиону бити уложено по20 милиона евра, као и да ће имати 8.200 места.  “Стадиони ће бити по међународним, УЕФА стандардима, покривени, са најмодернијимрефлекторима, на њима ће моћи да игра репрезентација. Данас имамо више новца негораније. Дајемо свуда, морамо да развијамо земљу, да запошљавамо грађевинскекомпаније, да подижемо раст да бисмо могли да подижемо и плате и пензије. Овакоподижемо фудбалску инфраструктуру", изјавио је Вучић.  "Завршени су пројекти за градјевинске дозволе, сада треба урадити пројекте заизводјење радова, а очекујем да радови почну на пролеће", рекао је Вучић на стадиону"Дубочица" који ће бити обновљен.  У сваки стадион ће бити уложено по 20 милиона евра, сваки ће примати по 8.200гледалаца, биће градјени по стандардима УЕФА, покривени, с рефлекторима, најавио је.  

  Вучић је рекао да клубови који играју у првој лиги више немају блатњаве терене,реновирано је 11 стадиона, а сваки нови привлачи и друге пројекте.  Додао је да се треба угледати на Мађарску која гради стадионе и фудбалске академије.  Вучић је у Лесковцу најавио и 1,2 милијарде динара (10 милиона евра) за болницу.  Вучић шутирао на гол, дeца одбранила  Прeдсeдник Србијe Алeксандар Вучић данас јe, током обиласка стадиона "Дубочица" уЛeсковцу, гдe га јe, измeђу осталих, дочeкао вeлики број дeцe искористио прилику дајeдном и сам шутнe лопту на гол.  
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  Дeца су сe отимала ко ћe од њих да будe голман, али како договора о томe нијe било,бранило вишe њих и - одбранило.  Вучић јe данас обишао стадион који ћe уз још пeт стадиона - Суботици, Зајeчару,Лозници, Краљeву, Врању, у нарeдних годину и по дана добити ново рухо.  Нe можe Ђилас да дeмантујe истину, народ нe можeтe да лажeтe  Нe можe Драган Ђилас да мe дeмантујe када сам изнeо прeцизнe бројeвe, као и да јe свeзарадио за врeмe својe власти, истакао јe данас прeдсeдник Алeксандар Вучић уЛeсковцу.  Он јe навeо да то показују подаци, као и да Ђилас свe што ради ради на силу и да зато ународу нeма шансe, јeр, како кажe, народ нe можeтe да лажeтe.  "Истина јe само јeдна. Подаци којe сам изнeо су тачни. Приход у њeговe чeтири приватнeкомпанијe су 619, 670 милиона eвра, нeто добит пријављeна. Бeз рeгионалних зeмаља,Холандијe, Луксмбурга, БиХ, Црнe Горe...јe 106 милиона eвра чиста зарада и то стeзарадили свe док стe на јавној функцији", навeо јe Вучић истичући да јe за њeга тонeвeроватно.  Бићe то добра, права утакмица, јeр су сви навалили да срушe СНС  Вучић јe поручио да они радe свој посао, имаћe својe кандидатe за прeмијeра, нeкитрeћи својe.  "Бићe то добра, права утакмица, ми ћeмо да имамо добру конкурeнцију, јeр су свинавалили да срушe СНС, а то јe добро да имамо добру утакмицу, и волим таквeутакмицe", поручио јe Вучић.  Он јe истакао да сe рачунају рeзултати, а о томe ћe да одлучују грађани.  "Они су врховнe судијe и увeрeн сам да ћe они добро одлучити", поручио јe прeдсeдник.  Он јe указао да људи кад излазe на изборe гласају за сeбe и своју будућност.  "Глeдају комe могу да повeрe дeцу на чувањe и ко можe да бринe о пeнзијама, и систeмукоји ћe да функционишe и да иматe вeћe пeнзијe и платe."    Сви пензионери у Србији ће добити до краја године једнократну помоћ од 5.000динара  ЛЕСКОВАЦ - Сви пензионери у Србији ће добити до краја године једнократну помоћ од5.000 динара, изјавио је председник Србије Александар Вучић.  Каже да ће пензионери добити и повећање пензија од децембра или јануара.  „Волео бих увек да можемо више да помогнемо најсиромашније пензионере”, рекао јеВучић, преноси Танјуг.  Казао је да ће већ од новембарске плате бити увећане за медицинске раднике и да ћемедицински техничари имати највеће повећање, највероватније од 15 одсто.  „Ове године од новембра иду већа примања за људе у јавном сектору, за здравственераднике. У Србији имамо 57.000 медицинских техничара, а заједно са око 1.000техничара у социјалном сектору, то је око 58.000 и верујем да ћемо им повећати плате за15 одсто”.  Вучић је нагласио да је то значајно повећање животног стандарда, с обзиром да јеинфлација годишње до два одсто.  Како је рекао, нешто ниже повећање, али исто веома значајно, имати и лекари.    Почетак радова на деоници Ниш-Плочник у септембру 2020.  ЛЕСКОВАЦ - Радови на деоници пута од Ниша до Плочника, а реч је о пројектуизградње ауто-пута Ниш -Приштина-Тирана, требало би да почну у септембру следећегодине, рекао је председник Србије Александар Вучић.  Председник је обилазећи Општу болницу у Лесковцу истакао да му је речено да градњаможе да почне у септембру наредне године, али да је могуће да радови почну и раније.  „Септембар следеће године крећемо да градимо”, најавио је председник и рекао да ћесе много брже кренути у изградњу Моравског коридора.  Деоница од Ниша до Плочника, на будућој траси „ауто-пута мира” до Албаније, дуга је 35километара, преноси Танјуг.  Процењена вредност ове деонице је 240 милиона евра, а 20 одсто средставабесповратно би требало да обезбеди Европска унија преко Европске инвестиционебанке (ЕИБ).  Прво скочи, па кажи хоп – а не обрнуто  ЛЕСКОВАЦ - У Србији се каже – прво скочи па реци хоп, а не обрнуто – кажепредседник Србије Александар Вучић упитан како коментарише наводе неких медија даће Ивица Дачић бити премијер после избора на пролеће.  „Ко ће бити премијер... Плашим се да су неки прерано скочили... Код нас се каже – првоскочи, па реци хоп, а не обрнуто”, рекао је Вучић новинарима.  Он је то рекао упитан како коментарише то што поједини медији наводе да ће Дачићбити нови премијер после избора на пролеће, о чему је, како наводе, сам говорио.  Упитан да ли ће Дачић поставити исте услове и њему и опозицији ако дође до преговорао коалицији, Вучић је рекао да свако има право да поставља услове како жели, али да јепитање да ли ће ти услови бити прихваћени или не.  „О том потом... За мене је важније шта ће Србија да ради, да ли Србија може да иденапред, колико можемо да изградимо, него да се данас говори о персоналнимрешењима”, навео је Вучић у изјави новинарима приликом обиласка градског стадиона„Дубочица” у Лесковцу, преноси Танјуг.  За две године готова реконструкција болнице у Лесковцу  ЛЕСКОВАЦ - Реконструкција Опште болнице у Лесковцу биће потпуно завршена за двегодине, најавио је данас председник Србије Александар Вучић и додао да ће та болницаза годину и по добити и магнетну резонанцу.  „Када се заврши фасада и столарија, олуци и друго, идемо и на унутрашњи део”, рекао јеВучић током обиласка болнице у Лесковцу.  Он је захвалио медицинским радницима што нису веровали у шарене лаже и дазахваљујући томе држава данас може све то да уради.  Поновио је да ће од новембра медицински техничари, то јест медицинске сестре, иматиповећане плате за 15 одсто.  „Надам се да ће то значити да нам и лекари и медицинске сестре остају овде. Верујем даћемо у истом износу повећање моћи да урадимо и следеће године, што је значајноповећање животног стандарда. Није довољно, али мало где у свету то може на такавначин да иде”, истакао је Вучић.  Додао је да ће болница у Лесковцу бити много лепша и изразио уверење да ће пацијентиу Лесковцу бити задовољнији.  Председник је питао лекаре шта може још да учини за болницу и након одговора обећаода ће помоћи да већ за шест месеца добију гастроскоп и колоноскоп.  „Хвала што се борите за здравље људи и за њихове животе.  Министарство здравља је за набавку опреме и реконструкцију за ту болницу, од 2016. доданас, уложило 86 милиона динара.  Са председником у обиласку болнице и разговору са руководством учествовао је иминистар здравља Златибор Лончар који је рекао за Танјуг да је болница за последњетри године добила дефибрилатор, цистоскоп, пацијент монитор, рендген цеви, мобилнирендген апарат за потребе ортопедске операционе сале, колор доплер, плазмастерилизатор, пратећу опрему за стерилизацију, операциону лампу, опрему заофтамологију, систем за сечење и бушење великих костију.  Према његовим речима, Министарство је у опрему уложило више од 75 милиона динара,преноси Танјуг.  Министар је додао да је у инвестиционо одржавање које подразумева и санацију крована одељењима за онкологију, болести зависности, као и на кабинету занеурофизиологију уложено око 11 милиона динара.  Према његовим речима, у ту суму новца урачунато је и кречење и адаптација мокрихчворова.  Лончар је додао да је од маја 2014. до 26. јула 2019. у Општој болници у Лесковцу наоснову сагласности за запошљавање на неодређено време запослено 68 људи, од чега31 сестра и техничар и 21 лекар и фармацеут.  Болници гравитира 250.000 људи јер покрива Јабланички округ, што значи да се у њојлече и људи из Власотинца, Бојника, Лебана, Медвеђе ....  Јужне вести: Вучић данас у Медвеђи као председник странке, у Лесковцу каопредседник државе  Председник Србије и Српске напредне странке данас ће, уочи ванредних локалнихизбора, бити на митингу у Медвеђи, одакле долази из Лесковца, односно званичнепосете најављене из Председништва.  Митинг у Медвеђи, како за Јужне вести каже председник Општине Небојша Арсић,одржава се у Хали спортова од 18 сати.  Оно што засад могу да кажем је да ћемо на митингу говорити председник Вучић и ја напредстављању листе - кратко је прокоментарисао Арсић.  Напредњаци у Медвеђи излазе на заједничкој листи са Социјалистичком партијомСрбије и Јединственом Србијом “Александар Вучић - Зато што волимо Медвеђу”, а залокалне изборе 8. септембра предато је и проглашено укупно 6 листи.  У Лесковцу као председник државе  Према објављеном протоколу, у 16 сати на градском стадиону у Лесковцу Вучић ћеприсуствовати презентацији будућег изгледа стадиона "Дубочица", а потом ће обићирадове на реконструкцији Опште болнице у том граду.  Како је раније најављено, у изградњу стадиона у Лесковцу биће уложено 16 милионаевра, урађен је план детаљне регулације, а са реализацијом пројекта требало бикренути до краја године. Реконструкцију лесковачког стадиона Вучић је иначе најавиојош прошле године.  У плану је и обилазак Опште болнице, где је у току реконструкција вредна око 15милиона евра, а радови би требало да трају око 3 године.   (Бета-Политика, Пинк)  
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