
Зорана Михајловић: Не видим у чему је проблем да папа Фрања посети Србију; верујем да ће се Влада позабавити начинима како да се одбрани од лажних вести, али у складу са тим да заштити своје националне интересе
четвртак, 12 јул 2018 14:44

Потпредседница владе Зорана Михајловић изјавила је данас да не види у чему је
проблем да папа Фрања посети Србију, имајући у виду да је нажа земља секуларна
држава, али и то да Ватикан није признао независност Косова.

  "Зашто је проблем да папа дође у Србију? Да ли то значи ако ја кажем да немам ништа
против да дође у Србју да мање волим Србију и да сам издајица српског народа? Једно
је однос СПЦ и Ватикана и они треба да граде однос на њиховим узајамним односима и
плановима. Мислим да држава ту не треба да се меша", рекла је Михајловић новинарима
коментаришући изјаву бившег председника Србије Томислава Николића о евентуалној
посети папе.

  

Она је нагласила да је Србија секуларна држава и да ми, с обзиром на то да нас има
свега седам милиона, немамо права да стављамо забране онима који желе да посете
нашу земљу.

  

"И та стална потреба да у земљи правимо поделу на издајнике, победнике, веће
патриоте и мање. Мислим да је то лоше за наш мали народ од седам милиона људи, хајде
да престанемо да се делимо", поручила је Михајловић.
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Бивши председник Србије Томислав Николић рекао је да је у позиву папи Фрањи 2016.
да посети нашшу земљу навео да га зове искључиво у својству председника Србије, и то
ако дозволи СПЦ.

  

"Ватиканска администрација је у једном моменту пренебрегла мој изричит и јасно изнет
став, да до посете папе не може да дође пре него што за њу буде добијена сагласност и
Српске православне цркве", рекао је Николић.

  

Чим је обавештен о томе да ватикански представници долазе у Србију у јануару 2016,
како би припремили посету папе коју он планира за мај исте године, Николић је
реаговао.

  

"Реаговао сам одмах и подсетио их да до посете, па самим тим и њене припреме, не
може да дође без сагласности СПЦ", изјавио је Николић поводом навода о отказивању
посете папе Фрање нашој земљи, о чему је први пут у јавности недавно говорио шеф
дипломатије Ивица Дачић.

  

Николић, како се наводи, оцењује да је Дачић, из њему познатих разлога, "начинио по
државу штетан, недипломатски потез, износећи у јавност део преписке председника
Србије са поглаваром Римокатоличке цркве".

  

Михајловић: За путну и железничку инфраструктуру 5 милијарди евра

  

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије Зорана Михајловић
рекла је да следеће године почиње нови инвестициони циклус и да ће у изградњу путне
и железничке инфраструктуре бити уложено пет милијарди евра.

  

Она је после посете предузећу Коридори Србије новинарима рекла да је за следећу
годину планиран почетак градње Фрушкогорског и Моравског коридора и деонице
ауто-пута мира од Ниша до Плочника, што ће финансирати Коридори Србије.
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Предузеће Путеви Србије ће, према њеним речима, финансирати градњу ауто-пута од
Београда до Сарајева, као и брзих саобраћајница Рума-Шабац-Лозница и Нови
Сад-Зрењанин.

  

"За нас је Моравски коридор важан као Коридор 10, јер ће бити веза између Коридора
10 и Коридора 11", рекла је Михајловић.

  

Додала је да су за градњу две деонице тог Коридора, који се састоји из три деонице,
заинтересоване две фирме, кинеска Цхина Роад анд Бридге Цорпоратион (ЦРБЦ) и
америчка компанија Бехтел, као и да за њих на јесен може да се закључи уговор.

  

На трећој деоници од Краљева до Крушевца неопходна су извесна измештања дела
корита реке.

  

Министарка саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић најавила је да ће ове
године на Коридору 11 бити отворено укупно 102 километра ауто-пута, од Обреновца до
Прељине код Чачка.

  

У саобраћај ће бити пуштене две деонице Коридора 11 – од Обреновца до Уба и од
Лајковца до Љига у дужини од укупно 50 километара, као и раније изграђена деоница
Уб–Лајковац у дужини од 12 километара.

  

Раније је пуштена у саобраћај деоница ауто-пута Љиг–Прељина дуга 40 километара.

  

Зорана Михајловић је рекла, након посете "Коридорима Србије", да ће 1. марта почети и
радови на следећој деоници Коридора 11, од Прељине до Пожеге, пошто је све спремно
за градњу.
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"Изградња ће трајати око две године, тако да 2021. можемо имати ауто-пут све до
Пожеге", навела је Михајловићева.

  

Наводи да је прерано да се говори о наставку градње тог ауто-пута од Пожеге до
Бољара, пошто је у питању велика инвестиција вредна између 1,2 до 1,7 милиона евра.

  

Још нисмо разговарали о комисији за заштиту од лажних вести

  

Потпредседница владе Зорана Михајловић је изјавила да у влади још није разговарано о
оснивању владине Комисије за борбу против лажних вести и изразила очекивање да ће
се влада позабавити начинима како да се заштити од лажних вести.

  

Михајловић је одговарајући на питање новинара да ли ће и када бити основана та
владина комисија рекла, рекла да свака држава треба да се заштити и да води рачуна о
свом националном интересу.

  

„Претпостављам да свака држава има начине како то ради, нисам се тиме бавила, али
верујем да ће Влада Србије у складу са тим да заштити своје националне интересе и да
ће се позабавити се тим питањем”.

  

Михајловић је додала да не може да каже ништа више да ли ће се на томе радити кроз
комисију, јер влада о томе ниједном до сада није разговарала.

  

„Али, треба да водимо рачуна и да се заштитимо и не видим разлог зашто не бисмо, као
што то раде и други”, закључила је Михајловић.

  

(Танјуг)

  

 4 / 4


