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 БЕОГРАД - "Тадић је тај који беспризорно лаже", поручила је потпредседница владе
Србије и министарска грађевинарства Србије Зорана Михајловић, одговарајући на исту
такву оптужбу коју је на рачун председника Србије раније изнео Борис Тадић,
председник СДС.

  

  ''Могу да разумем да бившем председнику Србије Борису Тадићу, као политичком
противнику владајуће коалиције, није лако да гледа како председник Србије Александар
Вучић и Влада Србије завршавају највеће инфраструктурне пројекте, какав свакако
јесте Коридор 10. Ипак, не могу да схватим да постоје људи који напредак своје земље
доживљавају као неуспех само због личних интереса'', навела је Михајловићева након
што је Тадић на свом Твитер налогу написао да није тачно да је источни крак Коридора
10, који се сутра отвара, резултат Вучићеве власти.   

Михајловићева сматра да је недопустиво да било ко, па и бивши председник, кривотвори
чињенице везане за завршетак источног крака Коридора 10, ауто-пута који спаја Србију
и Бугарску, као и комплетног међународног Коридора 10 кроз нашу земљу.

  

''Недопустиво је да због личног нерада и нерада својих сарадника и министара сада
криви и оптужује председника Србије Александра Вучића и све нас у Влади Србије'',
поручује Михајловићева.

  

У саопштењу које је медијима достављено из њеног кабинета, министарка наводи да до
2012. није завршен ниједан километар ауто-пута на источном краку Коридора 10, да су
до 2012. кренули радови на само три од укупно 10 деоница које је започела компанија
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која је 2013. отишла у стечај, па је с њом раскинут уговор.

  

Такође, како наводи, нову Владу Србије сачекали су лоши пројекти на овим деоницама
који су морали да се мењају, нерешена питања експропријације и немогућности
измештања комуналне инфраструктуре, а све то условило је да су две године изгубљене
на поправљање оног што претходно није урадио.

  

''Све њихове грешке ми смо морали да платимо. Наравно, ни Тадић ни сви његови
сарадници и министри нису због тога платили ни један једини динар. Зато је
интензивирање радова било могуће тек у 2015, а у наредне две године биле су завршене
и пуштене у саобраћај све деонице на источном краку, сем ове последње коју сутра
отварамо'', казала је министарка и поручила да је јасно да је ''једини који овде
беспризорно лаже бивши председник Борис Тадић''.

  

Председник Социјалдемократске странке и бивши председник Србије Борис Тадић
оптужио је председника Србије Александра Вучића да "беспризорно лаже" грађане
изјавом да је крак Коридора 10 чије је отварање најављено за суботу резултат актуелне
власти.

  

Завршили смо огроман српски и европски пројекат

  

Изградњом источног крака Коридора 10, од Ниша до границе са Бугарском, завршили
смо огроман српски и европски пројекта и нема више ниједног метра пута на Коридору
10 који није ауто-пут, изјавила је данас потпредседница Владе и министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић уочи отварања те
деонице.

  

Она је рекла да је изградњом источног крака заобиђена Сићевачка клисуру, за коју каже
да је била "црна тачка" на нашим путевима по саобраћајним несрећама.

  

"Неће се више ићи Сићевачком клисуром, она ће остати природна лепота, а ићи ћемо
новим ауто-путем. На првом месту је безбедност", рекла је Михајловићева на ТВ Пинк.
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Навела је да ће се сада од Београда до границе са Бугарском путовати три сата и да ће
то много значити за транзитни саобраћај, брзину протока људи и робе и смањење
гужве, али и за локалне заједнице, долазак инвестиција и неких нових фабрика.

  

"Ускоро ће бити отварање фабрике код Димитровграда. Ти инвеститори долазе зато
што Србија гради ауто-путеве", поручила је Михајловић и истакла да је циљ изградње
источног крака Коридора 10 да становништво остане да живи у тим локалним
срединама.

  

Нагласила је да је све урађено по свим светским и европским стандардима.

  

"Нема ниједном метра ауто-пута који није урађен по светским и европским стандардима.
Србија данас парира свим земљама, не у окружењу, него било где у Европи, по
квалитету новоизграђеног ауто-пута", поручила је Михајловић и навела да Србија данас
има 950 километара ауто-пута.

  

Михајловић је рекла да се о Коридору 10 прича три деценије, а да су тек 2012. односно
2014. почели озбиљни радови.

  

"У Грделичкој клисури нисте имали метар асфлата до августа 2014. Данас имамо
аутопут. Нисте имали ниједан метара изграђеног источног крака до 2014. године", рекла
је министарка.

  

Видети још: 

  

Борис Тадић: Вучић беспризорно лаже грађане да је завршетак источног крака
Коридора 10 „његово постигнуће“, а заправо је само техничко испуњавање
уговорних обавеза из времена наше власти
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