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 Током епидемије Србија је купила бројну медицинску опрему, а не зна се ни шта је све
набављено, нити по којим ценама. Документација о томе и даље се држи под ознаком
тајности, а премијерка Ана Брнабић рекла је да ће све бити транспарентно када се
епидемија заврши.

  

  "Мислим да је важано да завршимо читаву борбу и онда дамо све извештаје и будемо у
потпуности транспарентнти. Нема ту ништа што ми кријемо. Министарство здравља није
још завршило нови кадровски план да покријемо запошљавање у здравству", рекла је
Брнабић.   

Она је додала да се Влада поноси борбом и тиме како је све "изгурала" током епидемије.

  

Према прописима, услови за укидање епидемије стичу се када прође дупли инкубациони
период без иједног зараженог, што је у овом случају 28 дана.

  

“Одлука РЕМ-а о забрани предизборног спота СНС-а донета је на захтев Телевизије
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Председница Владе Србије Ана Брнабић је поводом одлуке РЕМ-а да забрани
предизборни спот Српске напредне странке, изјавила да је РЕМ независан орган и да ће
СНС, чија је чланица, поштовати ту одлуку. Притом је рекла да је одлука о забрани спота
донета на захтев Телевизије Н1. Телевизија Н1, међутим, није тражила забрану спота,
већ је РЕМ-у поднела захтев за давање мишљења о усклађености садржаја спота са
правилима о заштити малолетника.

  

Брнабић је новинарима током посете Научно-технолошком центру у Београду рекла да је
интересантна чињеница да је одлука Савета РЕМ-а донета на захтев Ралфа Метнија из
Н1 из Луксембурга.

  

Рекла је да је то јединствен пример у политичким кампањама да неко из иностранства
тражи забрану предизборног спота у другој земљи. 

  

Телевизија Н1, међутим, није тражила забрану спота. Промотивни спот СНС-а емитован
је на ТВ Н1, после чега је из Луксембурга упутила писмо РЕМ-у  да хитно да своје
тумачења правилника у вези са спотом Александра Вучића са дететом, односно да да
мишљење о усклађености програмског садржаја спота са правилима о заштити
малолетника.

  

То је јасно наведено и одлуци савета РЕМ-а, објављеној на званичној интернет страници
те институције, у којој стоји да је Савет РЕМ-а донео одлуку о забрани предизборног
спота СНС-а због повреде Правилника о заштити права малолетника у области пружања
медијских услуга.

  

Додаје се и да је Савет РЕМ-а на истој седници донео одлуку да се "Adria News S.à.r.l.
Luxembourg – TV N1", која је поднела захтев за давање мишљења о усклађености
програмског садржаја политичке огласне поруке (спота) Српске напредне странке са
правилима о заштити малолетника, достави обавештење да наведена огласна порука
(спот) није у сагласности са чланом 24. став 4. Правилника о заштити малолетника у
области пружања медијских услуга.
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"Нова мера Приштине је још штетнија од такса"

  

Премијерка Ана Брнабић очекује да ће нова влада у Приштини, на челу са Авдулахом
Хотијем, укинути таксе и вратити се за преговарачки сто.

  

Брнабићева је данас на питање о формирању нове владе у Приштини, која би могла да
буде изабрана на сутрашњој седници парламента, рекла да очекује нормалну
комуникацију, економско-трговинску сарадњу и наставак дијалога.

  

"На првом месту очекујем поштовање свих споразума које је Приштина потписала
претходних година, почев од ЦЕФТА споразума и споразума о стабилизацији и
придриживању са ЕУ и повлачење свих одлука које штете нашој сарадњи и које су
противне слободном протоку робе, људи, услуга и капитала", рекла је премијерка
новинарима у Научно-технолошком парку.

  

Упитана о томе што Приштина стално мења правила када је реч о преласку преко
административних прелаза, Брнабићева је рекла да јој нису јасне многе ствари које
Приштина ради, као што јој, како каже, није била јасна одлука од 21. новембра 2018.
године када су уведене таксе од 100 одсто.

  

Премијерка је казала да не разуме ни увођење нове мере која је, како је оценила, још
штетнија од таксе од 100 одсто.

  

"Под тим таксама су морали да увозе одређене прозиводе из централне Србије, а ово је
потпуно заустављање свих роба не само из централне Србије, већ и из свих земаља које
не признају независност Косова и не могу да декларишу своје производе на тај начин",
рекла је Брнабићева.

  

Изразила је наду да ће Приштина повући одлуке које су, каже, политичке и популистичке
и највише штете Албанацима који живе на КиМ.
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"Као резултат тих одлука скочиле су малопродајне цене, а трговински дефицит им је
највећи до сада. У сваком смислу погоршавају квалитет живота свих на КиМ, па и
Албанаца", навела је Брнабићева.

  

(Н1)
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