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Председник Србије Александар Вучић изјавио је да данас почиње изградња нове
модерне ковид болнице у којој ће бити око 200 јединица интензивне неге и за коју верује
да ће бити завршена 1. децембра. "Улажемо у оно што је најважније за људе", рекао је
он.

  

  

"Правимо врхунску болницу са најмодернијим уређајима, 200 јединица интензивне неге,
804 полуинтензивне, то ће бити најзначајнија болница за ковид пацијенте. Морамо и
приступне путеве да одрадимо. Болница ће коштати више кад сву опрему убацимо
унутра. Уложили смо стотине милиона евра да бисмо сачували здравље људи, ово
радимо да бисмо ослабили притисак на наше лекаре и медицинске сестре. Улажемо
новац који су грађани Србије зарадили, улажемо у оно што је најважније за људе", казао
је Вучић током посете градилишту у Земуну.

  

Он је рекао да ће нова модерна ковид болница нићи за неколико месеци, и да ће имати и
салу за порађаје и ангио салу. Само изградња зграде, како је навео, коштаће између 27
и 28 милиона евра.
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"Све раде домаће компаније уз помоћ војске и што ће све таквом брзином да буде
завршено", додао је.

  

Вучић је навео и да је уверен да ће Србија добити вакцину.

  

"Многи се плаше јесени, ми ћемо тражиити и уверен сам добити вакцину, али за нас је
важно да обезбедимо све услове да лечимо људе, да нас јесен не изненади", казао је он.

  

Обиласку су присуствовали министри здравља Златибор Лончар и одбране Александар
Вулин.

  

  

"Јул био критичан због протеста, сада се стање поправља"
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Вучић је рекао да је јул био критичан за епидемију коронавируса не због фудбалских
утакмица, већ због демонстрација широм Србије, а да се стање сада побољшава.

  

"Много је важно да број (новоболелих) сведемо на минимум. Ако будемо држали физичку
дистанцу и носили маске у затвореном, онда резултат неће изостати", рекао је Вучић.

  

Он је на градилишту КОВИД-болнице у Војном комплексу "Земун економија" рекао да се
;не искључује могућност да ће настава од септембра бити комбинација часова у школама
и онлајн наставе.

  

Говорећи о ставу званичне Приштине да и тамошњи Срби "треба да поштују борбу
Ослободилачке војске Косова", рекао је да се припрема "закон против Срба".

  

"То је покушај уводјења вербалног деликта, прво (желе) да натерају све да мисле као
они, а ако се не слажу, да иду у затвор. Већ имају и моделе прихваћеног мишљења (које
треба поштовати)", рекао је Вучић.

  

Рекао је и да привреди Србије на руку иде што "због пандемије данас сви желе да
производне погоне направе ;ближе својим централама" и проценио да ће ;"многи из
азијских земаља своју производњу селити у Европу".

  

"Србија има много квалитетне радне снаге" чија је цена виша од цена у већини осталих
земаља Балкана, рекао је Вучић и оценио да Србија има најразвијенију путну
инфраструктуру, а имаће и железничку.

  
 View this post on Instagram

&#34;Ovaj veličanstveni objekat koji gradimo na 18.000 m2, sa ponosom mogu da kažem da
je rezultat velikog rada i truda države. Ovo su za Srbiju velike i važne stvari koje pokazuju da
se ništa ne prepušta slučaju. Posebno sam ponosan što sve rade srpske firme uz pomoć
Vojske Srbije i njenog inženjerskog tima. Ovde gradimo modernu bolnicu koja će biti naša
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najznačajnija i najveća kovid bolnica. Velika su ulaganja, ali moramo to da uradimo, da
značajno povećamo naše kapacitete, da ljudi znaju da država brine, da znaju da država ulaže.
Mislim da su ovo najbolje bolnice, efikasno reagujemo i brzo možemo da ih napravimo. Ova
divna bolnica spasiće mnogo života i usrećiti mnogo porodica.&#34; - Predsednik Republike
Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je početku izgradnje nove kovid bolnice u Vojnom
kompleksu “Zemun ekonomija” na Batajničkom drumu.

A post shared by  Aleksandar Vučić  (@buducnostsrbijeav) on Aug 1, 2020 at 12:34am PDT

   

Говорећи о другим темама, Вучић је навео да су приходи државног буџета током јула
били бољи и од "најбољих пројекција", а да прве процене за други овогодишњи квартал
указују да ће Србија по стању БДП бити "друга у Европи"."Испред нас је само
Литванија... Наша прва процена се показала као песимистична и очекујемо пад бруто
домаћег производа (у другом кварталу) од минус 6,3 до 6,5 одсто, а укупно очекујемо пад
од око 9,0 одсто у првом полугодишту", рекао је Вучић.

  

Не искључујем могућност онлајн наставе у новој школској години

  

Председник Србије Александар Вучић не искључује могућност онлајн наставе у новој
школској години због епидемије корона вируса и наводи да ће ђаци ићи у школу уколико
буду постојали услови који гарантују сигурност и очување здравља.

  

"Још не могу да одговорим да ли ће деца ићи у школу. Волели бисмо да иду. Важно је да
улажемо у образовање и знање, да деца раде и било би добро да иду у школу. Ако буду
постојали добри услови који гарантују сигурност и очување здравља, деца ће ићи у
школу", рекао је Вучић новинарима у Батајници.

  

Он наводи да епидемиолошка ситуација још није задовољавајућа, иако су се ствари
стабилизовале.

  

Вучић каже да је сада у болницама широм Србије мање проблема, али да и даље има
велики број мртвих од корона вируса, што је, како наводи, последица догађаја са
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почетка јула.

  

"Kао што видите, нама је јул месец, а не време када су причали о фудбалу и изборима,
био гори. Већ од 5. јула или 10. јула, а сви знамо шта се тад дешавало, направљени су
нам огромни проблеми", рекао је Вучић.

  

Kако наводе, ствари су се стабилизовале, а као пример наводи Нови Пазар, где у
пољској болници данас нема ниједног пацијента, док је у Општој болници, у којој је било
више од 300 особа оболелих од корона вируса, сада око 70 пацијената.

  

"Лакша је ситуација у појединим деловима Србије, али негде је велики број заражених
људи и много је важно да у данима и недељама сведемо тај број на минимум. Ако будемо
држали дистанцу, били одговорни и у затвореном простору носили маске, сигуран сам
да резултат неће изостати", рекао је Вучић.

  

Истакао је да ће држава водити рачуна да сачува децу, али и о образовању.
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  Не могу да их подржим, али не желим српско-српске тешке речи  Председник Србије Александар Вучић поновио је данас да не може да подржиприсуство српских представника на прослави Олује у Kнину, али је додао да су мождањихови аргументи јачи, уз констатацију да он то за сада не види.  Он је новинарима у Батајници рекао да је то пренео и председнику СДС МилорадуПуповцу, али и да тим поводом неће рећи ниједну тежу реч.  "Не желим да дође до срспко-српских тешких речи или зида и санкција на Дрини. Ја ћусе држати тога, а нисам одушевљен овим потезом. Али они тамо живе и имају својеидеје, можда су њихови аргументи јачи од наших", закључио је Вучић.  "За нас је важно да Србија и Република Српска заједно обележавају страдање српскогнарода и трагедију због остварења најтежег етничког чишћења од Другог светскограта", рекао је Вучић и најавио да ће бити подигнуто спомен обележје, као и наПетровачкој цести где је бомбардована колона.  Желе да хапсе Србе ако не мисле као они  Председник Србије Александар Вучић поручио је данас да Закон о вредности ОВK којипланирају да усвoје привремене приштинске власти представља покушај да се натерајуСрби да мисле као Албанци и да буду хапшени уколико говоре другачије.  На питање шта мисли о предлогу за усвајање Закона о вредностима такозванеОслободилачке војске Kосова, Вучић је навео да привремене приштинске власти хоће дауведу вербални деликт и да натерају све Србе да мисле као Албанци на KиМ и да акокажу нешто другачије иду у затвор.  "То вам је постала нека врсте моде у региону, да не смете ништа да кажете акодругачије мислите. Направили су моделе истине, и ако изађете из тог модела истинебиће општа медијска хајка", рекао је он.  Предлог закона о вредностима ОВK види као спремност да се хапсе Срби и да имускрате било каквог права на своје мишљење.    Вучић је подсетио на пресуду бившем министру у косовској влади Ивану Теодосијевићу,који је јавно рекао да је случај Рачак који је био повод за бомбардовање Србијеизмишљен, нагласио да он стоји иза тог става и да сматра да је Вилијам Вокеркриминалац.  Додао је да ће предлог закона о ОВK само још снажније хомогенизовати Србе на KиМ.  (Н1, Бета, Фонет)  
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