
Ана Брнабић: Србија је буквално спремна да се одмах врати за преговарачки сто и настави дијалог са Приштином; Макронова посета можда најјачи до сада сигнал да дијалог мора да се настави
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Житорађа -- Србија је буквално спремна да се одмах врати за преговарачки сто и
настави дијалог са Приштином, изјавила је данас премијерка Ана Брнабић.

  

  

Она је додала и да се нада да ће приштински политички лидери имати довољно
храбрости и одговорности да промене своје одлуке да би то могло да се догоди.

  

"Ми смо буквално спремни сваки дан да се вратимо за преговарачки сто и наставимо
дијалог. То је једини начин да имате стабилност на КиМ, да људи наставе да живе
мирно", рекла је Брнабић одговарајући на питања новинара у Житорађи.
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Навела је да је на територији КиМ рађено истраживање које је показало да 91 одсто
грађана на тој територији не желе замрзнут конфликт, не желе статус кво.

  

"Желе наставак дијалога и надам се да ће лидери у Приштини умети да саслушају све
грађане који живе на КиМ, да ће имати политичку храброст и одговорност да донесу
одлуку која је најбоља не само за Србе и Албанце већ за цео регион", рекла је Брнабић.

  

Оценила је да је посета председника Француске Емануела Макрона Србији била веома
важна за позиционирање Србије.

  

"Мислим да је та посета прошла боље него што је било ко од нас очекивао. Велика
захвалност за све што је председник Макрон рекао док је био у Србији, за све сигнале
подршке и за можда најјачи до сада сигнал да ништа није завршено и да дијалог мора да
се настави", закључила је Брнабић.

  

Ана Брнабић испунила жељу пензионерки из села Тмаве - добила пут до куће за
15-ак дана

  

Премијерка Србије Ана Брнабић је посетила село Тмава, између Куршумлије и Блаца, и
пензионерку Слободанку Михајловић која јој се пре месец дана у мејлу пожалила да
нема пута и до њене куће у селу не може да додје санитет.
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  "На моје велико изненађење, пут је направљен за само петнаестак дана. А још већеизненађење је посета премијерке. Дошла је да ме види и да види да ли је путнаправљен, заиста смо сви мештани срећни због овог геста", рекла јеМихајловић, која,како преноси Бета, живи сама.  Ана Брнабић је казала да је важно решити сваки проблем грађана и да је у Тмаву данасдошла да би показала колико је важно свако село и да су сви грађани исти.  "Ми морамо да слушамо грађане, јер смо ту да радимо у њиховом интересу. И захвалнасам мештанима Тмаве јер верују у своју Владу", казала је Брнабић за Бету.  Брнабић је рекла и да је Куршумлија стратешки важна због близине Косова и да ћеВлада Србије у новом инвестиционом циклусу издвојити средства за изградњу путева."Издвојићемо много више средстава за Куршумлију, али и за цео Топлички округ, како биљудима омогуићили услове да остају да живе у селима, да чувају ове крајеве и нашаслела. Захвална сам свима који су остали у својим селима", казала је премијерка.  

  Она је рекла да очекује нови позив за продају Куршумлијске бање и да та бања поновооживи. "Како смо оживели Пролом бању, тако ћемо и Куршумлијску. Куршумлија тозаслужује, јер има услове за развој туризма и она је једна од најлепших општина уСрбији", истакла је Ана Брнабић и додала да туризам ту "мора да цвета".  Председница Владе Србије Ана Брнабић и министар спорта Вања Удовичић посетили суградилиште "Аква парка" у Житорађи.  (Танјуг, Бета)  
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