Вучић на отварању аутопута код Грделичке клисуре: Неки су ме исмевали, али за 100 година моја де
субота, 18 мај 2019 21:32

Владичин Хан -- Председник Александар Вучић изјавио је вечерас да је отварање
аутопута на Коридору 10 важно за наше самопоуздање и за будућност.

Вучић је истакао да је отварање аутопута позив људима да остану у овој земљи и
показатељ да можемо да радимо као и они који су испред нас, и које можемо да
стигнемо.
"Како да не будем срећан. За 100 година, када дневно политичке страсти замру, моја
деца и унуци ће да кажу - наш тата и деда је учествовао у овоме, као и сви радници који
су се борили. Шта ћете више...", констатовао је председник у изјави за Пинк телевизију.

Он је приметио и да су га неки исмевали, нападали и критиковали, говорећи да ће да
"руши пола брда".

"Када верујете у рад, радом побеђујете све оне који мисле да могу добацивањем да вас
победе", рекао је Вучић.

Он је навео и да за 48 година ништа није урађено на јужном краку аутопута, који је сада
завршен.
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Каже и да све треба свести на рационалан ниво и рећи да је у тај део Коридора
уложено и много новца, више од 400 милиона евра.

Он је напоменуо да су претходне власти куповале изборе, ишле у јавни дуг, банкротство,
а да није урађено ништа.

"Ми данас имамо новца, нема за бацање, али вишак трошимо на нове путеве, субвенцвије
за запошљавање, инвеститоре... да људи могу да размисљају о будућности, да се
повећавају плате".

Упитан шта ће поручити грађанима, рекао је да је то нови концепт деловања у
будућности, чије су кључне тачке - посао, путеви, повезивање у региону.
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Neverovatna stvar! Sve što smo maštali i sanjali decenijama sada je naša stvarnost. Rekli su
da nikada neće da se završi, ali nema potrebe da se osvrćemo na to, danas je veliki dan, svi ti
ljudi voziće se ovim auto-putem i želim im divnu vožnju, da im dečica mirno spavaju. Najteža
tačka, teško je bilo ukrotiti prirodu Grdeličke klisure, najteži deo puta u celoj Srbiji koji su svi
preskakali. Uhvatili smo se u koštac sa najvećim problemima i ostvarili najbolje rezultate. Ovaj
put je važan zbog ljudi, pre svega, što će biti bogatiji i uspešniji. Dokaz kako država vraća
svojim ljudima.

Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) дана 18. Мај 2019. у 9:15 PDT

"Не морам да се у свему слажем са Заевом, али да се не чека на граници. Ако су у
Европи били паметни, и направили територију без граница, узимајући нашу радну снагу,
можемо и ми да се повежемо између себе, да стварамо профит између себе, смањујемо
оперативне трошкове... Ако буде разумевања у региону, уз чињеницу да постоји замор у
Европи, раст ће бити бржи", закључио је председник.

Председник Србије Александар Вучић вечерас је у Владичином Хану, код моста Врла,
који је осветљен у бојама српске заставе, уз ватромет, свечано отворио последњу
деоницу аутопута на јужном краку Коридора 10 кроз нашу земљу, у дужини од 26,3
километра у Грделичкој клисури.

Вучић се обратио грађанима и поручио да је Србија успела да изгради све што
генерације нису могле и да треба да будемо поносни најепшим мостом и аутопутем који
Европа има, а који ће бити за нашу децу и будућност.

"Ово јесмо ми и ово јесте Србија, нема лепше земље од наше Србије, нема земље коју
више волимо и нема поносније земље од Србје и нема народа који попут нашег може да
каже да је успео толико да изгради и промени себе и своју земљу као што смо ми успели
у протеклих неколико година", нагласио је председник Вучић, не кријући радост:
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"Киптим од срећа, радости и поноса, за овако нешто велико, моћно и лепо, што надилази
наше снове", казао је председник.

Прекидан скандирањем грађана који су присуствовали свечаности, "Ацо, Србине", Вучић
је рекао да не би веровао да му је неко пре неколико година рекао да ће овако лепо да
буде у Владичином Хану.

Цитирао је Иву Андрића који је писао: "Једна велика грађевина која је дуговечна,
корисна и лепа, не мења само изглед и значај краја у коме се налази него има и дубоке
везе са народом који се њом служи. Народ преко подвига својих појединаца ствара
грађевину на слику и прилику својих најдубиљих тежљи и особина, а те грађевине
полагано и стално утичу на карактер народа, јер нема случајних грађевина издвојених из
друштва и његовог развитка".

У праву је био велики писац, рекао је Вучић, нису сви километри ауопутева и свега што
се гради нешто што је случајно.

Свечаности отварања аутопута присуствовао је велики број грађана, чланова Владе
Србије, дипломатског кора, представника локалних самоуправа и управних округа,
привредника и других гостију.

Присутвовали су и председавајући Председништва БиХ Милорад Додик и премијер
Северне Македоније Зоран Заев.

Приређен је културно-уметнички програм који је почео интонирање химне Србије, а
грађани су могли преко видео бима да виде како су се одвијали радови на градњи
аутопута.

Зоран Заев: Радујемо се успесима суседа
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Премијер Северне Македоније Зоран Заев поручио је вечерас, на свечаности отварања
јужног крака Коридора 10 кроз Грделичку клисуру, да је то величанствен подухват од
значаја не само за Србију, већ и за Северну Македонију и читав регион.
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Dragi prijatelji, da mi je neko pre nekoliko godina rekao da će ovako lepo biti u Vladičinom
Hanu, nisam siguran da bih mu poverao. Ali vi vredni i dobri ljudi Juga Srbije zaslužni ste za to!
Radili ste i izgradili sve ono što generacije pre vas nisu mogle da urade i danas možete da se
ponosite onim što ste uradili, ne za sebe već za našu decu, našu budućnost. Hvala na vašem
radu!

Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) дана 18. Мај 2019. у 11:34 PDT
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Захваливши се што је позван да присуствује овом значајном догађају, Заев је рекао да
се Северна Макеоднија радује успешним подухватима пријатељске Србије и српског
народа, као и свих осталих суседа.

"Величанствено изгледа ово решење, када је стварност постало савладавање једне од
најтежих деоница. Све честитке за подухват. Када се напорно и посвећено ради,
резултати су несумњиви", поручио је он.

Наводећи да ће се сада од Београда до Скопља сада стизати за 3,5 до 4 сата, истакао је
значај повезивања и комуникације.

То је истинска вредност, додао је Заев.

Рекао је и да ће са председником Србије радити на пројекту заједничког управљанаја
границом на прелазу Прешево-Табановце.

"Нека расте наше пријатељство, да будемо блиски и заједно сарађујемо", поручио је
Заев.

Михајловићева: Завршили смо највећи пројекат - нема војске која овде није
пролазила

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Зорана Михајловић рекла је да је пуштање целог јужног крака Коридора 10 победа
градитеља који су изградили модеран ауто-пут на најтежем градилишту у Европи, али и
победа Србије, која завршава свој највећи инфраструктурни пројекат.

"Данас Србија треба да буде поносна, и наши грађевинари, који су изградили
величанствен ауто-пут на најлепшој и најтежој деоници у Европи, али и сви наши
грађани, јер за Србију нема важнијег пута од Коридора 10. Успели смо да завршимо
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највећи пројекат у земљи, који се радио 30 година и без којег ни регион ни Европа нису
могли бити у потпуности саобраћајно повезани", навела је министарка.

Како је рекла, завршетком Коридора 10 од Хоргоша до Прешева отворена је нова
страницу и више, додала је, не гледамо уназад, већ само напред, ка новим пројектима, ка
повезивању, бржем развоју и бољем животу грађана.

Обраћајући се на локацији Момин камен представницима извођача, алпинистима који су
радили на изградњи и новинарима, Михајловићева је рекла да је у питању једна од
најлепших и најтежих тачака на траси кроз Грделичку клисуру.
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Ovaj poduhvat nadilazi sve naše snove! Živela Srbija!
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