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 Премијерка Ана Брнабић изјавила је да је седница Кризног штаба за борбу против
коронавируса планирана у 16 часова и да ће видети да ли је могуће "још мало
релаксирати мере".

  Она је за ТВ Пинк рекла да ће претходно имати консултације са са стручним делом
штаба.   

„Саслушаћу лекаре, да још једном нађемо баланс, трудићу се колико год можемо још
мало да релаксирамо мере“, рекла је Брнабић.

  

Она је навела да Београд предњачи у вакцинацији и да је ту благ пад заражавања.

  

Како је још рекла, председник државе Александар Вучић вакцинисаће се у уторак у
Рудној Глави, и тако отворити други круг вакцинације.

  

Премијерка Србије је изјавила да је циљ да до краја априла 40 одсто пунолетне
популације у Србији буде вакцинисано бар првом дозом и најавила да ће у земљу до
понедељка стићи више од 660.000 вакцина.
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Брнабић је казала да вечерас у Србију стиже 57.600 доза вакцина Астразенека из
Ковакс програма, док се у понедељак очекује да стигне 106.470 доза вакцине Фајзер и
пола милиона вакцина Синофарм.

  

„Дуго смо чекали (на Ковакс систем), али добро. Добро је што смо се ми организовали и
били озбиљни да имамо билатерално склопљене споразуме с произвођачима и да
дођемо до скоро 2,5 милиона вакцинација“, рекла је она.

  

Навела је да је до сада у Србији обе дозе вакцине примило 1.039.000 особа.

  

Брнабић је казала да Србија донирала 20.000 прве дозе вакцине „Спутњик В“ Северној
Македонији, а да ће још толико послати у ту земљу за другу дозу.

  

„Задовољна сам како тече процес имунизације у Србији, а пресрећна и поносна што
Србија може да помогне градјанима региона којима су потребне вакцине“, додала је она.

  

Брнабић је негирала неке наводе да су страни држављани вакцинисани вакцинама
којима је истекао рок трајања.

  

О привођењу противника вакцина

  

Премијерка Ана Брнабић изјавила је, поводом привођења појединих противника вакцина,
да људи не смеју да се играју са вакцинацијом и да шире лажи којима би могли да угрозе
степен имунизације у Србији.

  

„То је нешто што може да кошта неке грађане и живота. Ако је само једна особа, која је
размишљала да ли да се вакцинише, чула те лажи, одустала од тога, заразила се и
преминула, то је кривично дело“, рекла је Брнабић за телевизију Пинк.
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Она је додала да је то и пар екселанс безбедносна тема.

  

У Зајечару и Пожаревцу јача вакцинација донела бољу заштиту

  

Она је показала утицај имунизације на број новозаражених на поређењу градова
Смедерево и Пожаревац, односно Бора и Зајечара, по чему је јасно да је у градовима у
којима је знатно више вакцинисаних мање нових случајева корона вируса.

  

Гостујући на ТВ Пинк, она је на основу тронедељеног праћења издвојила поређење
Пожаревца и Зајечара, где је више вакцинисаних и знатно мање нових случајева ковида,
него у градовима исте величине Смедереву, односно Бору где је мање имунизованих до
сада.

  

"Градови Пожаревац и Смедерево су сличне величине али се јасно види да Пожаревац
где број стагнира штити вакцинација која је тамо успешнија", рекла је премијерка.

  

Додала је да је број новозаражених у Зајечару у односу на Бор доказ утицаја боље
имунизације у Зајечару.

  

"Сада видимо јасан тренд у односу на број новозаражених, и утицај вакцинације. Још
једном молба грађанима да се вакцинишу", рекла је Ана Брнабић.

  

 Стефановић нови херој опозиције, а до скора га називали „Слином“

  

Премијерка Србије Ана Брнабић оценила је данас да је нови херој опозиције
потпредседник Владе Србије и министар одбране Небојшта Стефановић, којег су до
скора називали "Слином", а сада су га "узели у заштиту".
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Они му дали надимак Слина, а данас кажу – Стефановића многи потцењују. Он ништа
није згрешио, он је министар у мојој влади. Ако јесте, надлежни органи ће о томе
одлучивати, али невероватно да они који су га звали Слина, сада га уздижу у небеса,
констатовала је она на ТВ Пинк.

  

Каже новинар Вукашин Обрадовић, у младости су га звали Слина. Не, него сте га ви
прозвали Слина и тад вам је био Слина кад је лојалан, када мислите да није лојалан
Вучићу, онда је феноменалан, рекла је Брнабић.

  

Брнабић је рекла и да се предвиђало да Србија има пад БДП од 1,3 одсто у првом
кварталу, али ће он бити само око 0,5 одсто.

  

Када је реч о понуди за Удружење радника на интернету, фриленсерима, Брнабић је
рекла да су дате огромне погодности, које нису предвиђене законом, због чега се мора
ићи у процедуру пред парламент.

  

Предсендик Александар Вучић је разумео у колико су тешкој ситуацији неки од њих, па
је у три наврата говорио да седнемо поново са тим људима, објаснила је премијерка.

  

Брнабић је рекла да је неопорезиви део подигнут на ниво минималца, да се сума до
673.000 годишње не опорезује, до 500 евра ко зарађује месећно се не плаћа ништа да
порез у протеклих пет година.

  

За оне који зарађују од 600 евра биће отписана камата, а понуђен је и репрограм од 10
година, па би месечна рата износила око 20 евра, рекла је Брнабић.

  (Агенције)  
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