
Ана Брнабић на Пинку: Опозиција дестабилизује државу тиме што поново таргетира Данила Вучића и доводи га у везу с неким клановима; Заоштрили смо мере за викенд као подсетник грађанима да је потребно да се уозбиље
петак, 26 фебруар 2021 20:49

Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да су нове, оштрије мере против епидемије
корона вируса које ће важити за викенд "подсетник грађанима да је потребно да се
уозбиље".
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Брнабић је за телевизију Пинк изјавила да су нове мере усвојене због повећања броја
заражених корона вирусом, иако је до сада две дозе вакцине примило 510.000 људи.
Долазе нове вакцине, у понедељак добијамо 58.000 Фајзерових, 5. марта „симболично,
на рођендан председника Вучића“, још 500.000 доза кинеског Синофарма и онда се
дешава оно што се десило и у Израелу, људи се опусте, рекла је Брнабић и позвала све
„да се уозбиље“

  

Бићемо безбедни када будемо имали два милиона ревакцинисаних, истакла је
премијерка и оценила да је пооштравање мера за викенд нека врста подсетника за
грађане, које је позвала „на последњи напор да победимо вирус“.

  

  

Она је рекла да је "борба против корона вируса изузетно скупа", у односу на то колико
кошта један дан у болници, набавка иновативних лекова и респиратора.

  

Брнабић је навела да је Србија учинила све да помогне привреди током епидемије и
додала да је за три пакета економске помоћи привреди и грађанима током прошле
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године издвојено осам милијарди евра.

  

Према њеним речима Србима који живе на Косову и Метохији биће дато по 200 евра за
незапослене и по 100 евра за децу као "финансијски поклон, за то што живе у нимало
лаким околностима, што не одустају од тога, и што је њихово присуство гарант присуства
српске државе".

  

Опозиција не преза ни од чега - дестабилизује државу таргетирајући Данила
Вучића и доводећи га у везу с неким клановима

  

Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да "у јеку борбе против организованог
криминала и мафије", опозициони политичари "доводе у питање стабилност државе
тиме што поново таргетирају (сина председника Србије Александра Вучића) Данила
Вучића".
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Брнабић је за телевизију Пинк изјавила да „напади“ на Вучићеву породицу показују да
опозиција „не преза ни од чега“.

  

„Они сина председника Вучића доводе у везу са неким клановима са којим он нема
никакве везе. То су неке њихове конструкције у мозговима које не може озбиљан човек
да објасни“, казала је Брнабић поводом повезивања у медијима и јавности сина
председника Србије са ухапшеним Вељком Беливуком.

  

Брнабић је рекла и да неки опозициони лидери као „алтернативу дијалогу (за
побољшање изборних услова) помињу немире на улицама, али да не верује да неко ко
има два, три или четири посто подршке грађана има образ да прети немирима“.

  

„То је очај и немоћ припадника бившег режима“, казала је Брнабић и додала да је Србија,
под садашњим руководством Српске напредне странке, „престигла све у региону“ за
којима је „каскала у време бившег режима“.

  

(Бета)
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