Ана Брнабић: Поносна сам на тешку борбу која се води против коронавируса; Нећемо штедети нова
четвртак, 26 новембар 2020 18:20

Председница Владе Ана Брнабић изјавила је да је поносна на борбу која се води против
ковид вируса, а која и даље траје и биће сигурно тешка још неко време, док се не набаве
вакцине, а Србија ће их добити међу првим земљама и за то "неће штедети ресурсе,
новац, ни политичке везе".

Брнабић је, одговарајући на посланичка питања у поподневном делу седнице
Скупштине, истакла да су свако у Влади и сва ресорна министарства дали све од себе
да грађани буду збринути на најбољи могући начин и да је Србија била међу малобројним
земљама које су омогућили лекове за апсолутно све оболеле, као и довољно
респиратора.

Нико од нас ни у једном тренутку неће бежати од одговорности, рекла је Брнабић
одговарајући на питање потпредседника Скупштине Муамера Зукорлића када ће се
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утврдити кривци за оно што се у јулу дешавало на подручју Санџака, када је у три
општине умрло више од 300 људи од короне, и шта ће Влада учинити да се уврди
одговоорност, посебно руководилаца болнице у Новом Пазару.

Много је показатеља да је стање у Медицинском центру у Новом Пазару веома лоше,
иако су у том тренутку државни врх и Влада предузели све што је било могуће,
констатовао је Зукорлић, објашњавајући да се у последњих 15 година на челној
функцији у тој установи мењају два човека, из исте породице, "и такмиче се ко ће више
остварити личног интереса и профита", а да грађани очекују одговор шта се радило.

Брнабић је, понављајући да нико не бежи од личне одговорности, нити ће бежати,
указала и да о свемо туме треба расправљати кад ситуација са корона вирусом прође.
Кад из свега овога изађемо као победници - а знам да ћемо изаћи - да онда седнемо и
видимо одговорност сваког. Надлежни органи и институције нека раде свој посао.

А да о одговорности сваког појединачно разговарамо кад ово буде иза нас, нагласила је
она. Брнабић у одговору поменула и опозицију, наводећи како "они који су прекинули
аплаузе лекарима" , сада замерају држави што нема рестриктивније мере.

Свако је показао право лице - и колико су им важни животи људи у односу на јефтине
политичке поене, закључила је Брнабић.

Брнабић поносна на права која уживају националне мањине у Србији

Премијерка Ана Брнабић изјавила је да је поносна на права која уживају националне
мањине у Србији и да би била срећна да све то имају и представници Срба у другим
државама региона.

Брнабић је, одговарајући у Скупштини Србије на примедбе посланика Албанаца са југа
Србије Шаипа Камберија о употреби националних симбола, навела да у Србији има 11
језика националних мањина, који су званични у 42 локалне самоуправе и у 49 места, а
више од 40.000 ученика, или 5,4 одсто од укупног броја у земљи, похађају наставу на
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језицима мањина.

Само за национални савет албанске националне мањине, прецизирала је она, држава је
за шест година дала више од шест милиона евра, а плус све што је дато за ученике и
студенте, културу и информисање за подручје Прешева, Бујановца и Медвеђе, рекла је
она.

Брнабић је указала и да посредством Координационог тела за југ Србије Албанци у те
три општине добијају и додатну помоћ државе већу од два милиона евра.

Камбери је замерио властима што онемогућавају са се користи застава Албаније на том
подручју, јер је то њихова мањинска, као што, например, може да се истиче застава
Србије у српским срединама на Косову, и запитао да ли ће се мењати закон који то
регулише.

Он је на сто испред себе ставио и заставе Србије и Албаније, а председник Скупштине
Ивица Дачић је затражио да склони заставу друге државе, јер пословником парламента
није дозвољено истицање страначких или застава других земаља, а додао је и да то
"није застава албанске националне мањине у Србији".

Министарка за националне мањине и дијалог Гордана Чомић рекла је Камберију да ће
предлог измена закона о мањинским саветима бити разматран после састанка са
представницима свих савета, а први ће бити 15. децембра.

Тад ћемо да чујемо шта су захтеви, потребе и примедбе, са заједно да радимо на бољем
положају националних мањина у Србији, нагласила је она.

"Србија ће у наредном периоду бити посвећена јачању владавине права, и у првих
100 дана рада Владе видеће се напредак у тој области"
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Србија ће у наредном периоду бити посвећена јачању владавине права и у првих 100
дана рада Владе видеће се напредак у тој области, најавила је данас премијерка Ана
Брнабић.

Одговарајући на питања посланика Скупштине Србије, Брнабић је рекла да се нада и да
ће партнери из Европске уније то препознати и да ће доћи до отварања нових поглавља,
али да не зна да ли ће се то дестити до краја године.

Ми се трудимо, истакла је Брнабић, и додала да очекује да ће Влада 2021. годину
искористити на најбољи могући начин за додтано приближавање ЕУ.

Она је поновила да је ЕУ стратешки приоритет Србије која припада Европи и "место јој је
у тој породици европских народа", али да ће се чувати и поштовати традиционална
пријатељства са Кином, Русијом, Уједињеним Арапским Емиратима, Индијом и Турском,
као и да ће се трудити да даље јача односе са САД. Србија мора да усагласи спољну
политику са ставовима ЕУ, али то не значи да не сме да задржи традиционална
пријатељства и своју спољну политику, указала је Брнабић, уз констататацију да то неће
бити лако, али није ни немогуће.

(Фонет)
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