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 Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је да су првих 100 дана рада њеног
кабинета обележили нестабилност на Косову и Метохији, стални инциденти и покушај
владе да уз помоћ председника Србије Александра Вучића сачува мир и одржи
стабилност. Упитана о односима између СНС и коалиционог партнера СПС, Брнабић је
рекла да нема шта да дода на оно што је рекао председник Александар Вучић.

  

Одговарајући на питања новинара после посете Научно-технолошком парку (НТП) у
Нишу премијерка је рекла да ће више о првих 100 дана рада Владе говорити на
централном догађају обележавања у Лебану, у петак.

  

„Драго ми је што смо донели одлуку да у Лебану обележимо сто дана рада Владе.
Министри ће бити на јужном делу централне Србије читав тај дан, обилазићемо пројекте
у које улажемо, ствари које смо завршили, ствари које ћемо тек радити. Мислим да је то
показатељ колико ће у овом мандату бити важан југ централне Србије“, рекла је
премијерка.
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Како је раније најављено, Влада Србије обележиће у петак у Лебану првих 100 дана
рада и представити резултате.

  

Упитана о односима између СНС и СПС и да ли може да изнесе детаље са састанка на
коме су били Вучић и она са министрима из редова СНС, премијерка је кретко рекла да
не би данас да одговара на та питања.

  

„Председник је о томе говорио јуче доста есктензивно. Не бих имала шта о томе да
додам на оно што ј е он рекао“, казала је Брнабић.

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је синоћ да су односи СНС и СПС значајно
нарушени, али да не мисли да су у овом тренутку избори добро решење за Србију. Он се
данас састао са председником СПС Ивицом Дачићем, а лидер социјалиста је после
састанка рекао да је договорен наставак коалиционе сарадње.

  

(Танјуг-Н1)
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