
Александар Вучић: Предлажем Ану Брнабић за премијера
четвртак, 15 јун 2017 18:09

Мандатар за састав нове Владе Србије је Ана Брнабић, саопштио је данас
председник Србије Александар Вучић.

  

  

“Предлажем Народној Скупштини Републике Србије Ану Брнабић за председника Владе
Републике Србије. Уверен сам да ће да ради вредно, да ће показати поштовање према
политичким странкама од којих очекује подршку и да ће радити ка бољитку. Пред нама је
много проблема, али данас завршавамо са 15 милијарди суфицита”, рекао је Вучић.

  

Вучић је рекао да није било лако донети ту одлуку, те да то није пораз за СНС, нити за
било кога другог, већ идеја да се пронађе најбоље решење, а да ће СПС, иако је СНС
доминантнија на основу повререња грађана на изборима, имати значајнију углогу у
влади.

  

Брнабић га је, како је казао, обавестила да може да обезбеди већину посланика у
парламенту за избор владе коју предлаже и да је вредна и да поседује стручне и личне
квалитете за ту позицију.
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  Вучић је казао да ће костур нове владе остати исти, али да ће бити одређених промена.    Брнабић ће, како је рекао Вучић, водити економски део, преговоре са ММФ, као ипроцес даље дигитализације, а да ће суштински политички део владе водити ИвицаДачић.  - У Дачића имам огромно огромно поверење, као и у све друге коалиционе партнере,Кркобабића, Љајића, Вулина, и верујем да ће наставити да раде исто као до сада - казаоје Вучић.  На питање шта му је Брнабић рекла када је сазнала да ће бити премијер, рекао је да јето било хвала, односно нешто куртоазно, али да су озбиљно разговарали о задацимакоји је чекају.  Навео је да ће у новој влади бити једно илио два министарства више, али да ће то битидоговорено током викенда.  Неопходно је сачувати пуну дисциплину у трошењу новца, а повећањем плата у јавномсектору и пензија показаће се досадашњи успеси, рекао је Вучић и навео да премијермора да се бави даљим смањјењем стопе незапослености, а циљ је да буде испод 10одсто.  Неопходно је да се обезбеди континуитет у политици Владе Србије, рекао је Вучић.  Брнабић је 15. мандатар по реду од 1990. године када је у Србији уведеновишестраначје.  Мандатар у наредним данима треба да саопшти ко су чланови његовог кабинета, апредседница парламента треба да сазове седницу на којој ће бити изабрана нова влада,а нови премијер треба да поднесе експозе у коме ће изнети циљеве и програм владе.НОва влада требало би да буде изабрана до 23. јуна за када је заказана инаугурацијапредседника Вучића.  За избор владе треба да гласа већина од укупног броја народних посланика. Наконизбора председник владе и њени чланови полажу заклетву пред посланицима, чимепочиње да тече њихов мандат.  Уколико буде измена у броју и називима ресора, биће неопходно да скупштина донесе инове законе о министарствима и о Влади Србије.  Владу чине председник владе, један или више потпредседника и министри. Председниквладе води и усмерава рад владе, стара се о уједначеном политичком деловању владе,усклађује рад чланова владе и представља владу. Министри су за свој рад и за стање уобластима из делокруга министарстава одговорни председнику владе, влади иСкупштини Србије.  Према Уставу и законима Србије, Влада Србије је носилац извршне власти у земљи.  Надлежности владе су да утврђује и води политику, извршава законе и друге опште актеСкупштине Србије, доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона,предлаже Скупштини законе и друге опште акте и даје мишљење када их поднесе другипредлагач, усмерава и усклађује рад органа државне управе...   (НСПМ, Блиц)   Погледајте још:  Јутарњи лист: Хрватске везе и корени најпознатије српске геј политичарке и мождабудуће премијерке  
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