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 Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је у Новом Саду да је свесна
проблема одласка младих из Србије, али је додала да постоје и млади који се враћају у
земљу.

  Премијерка је на првом дијалогу са младима у згради Ректората Универзитета у Новом
Саду казала да четири особе које су се вратиле из иностранства раде у њеном кабинету.
 

Додала је да је отворена за конкретну сарадњу са младима и обећала учесницима
дијалога да ће заједно с њима у наредном периоду посетити Ниш, Лозницу и Сомбор и на
тај начин покренути промену односа према младима и у осталим локалним самоуправама
у Србији.

  

Група од 30 младих, представника удружења и полазника Академије омладинске
политике из целе Србије разговарала је са премијерком у организацији Кровне
организације младих Србије (КОМС) и Омладинске престонице Европе 2019 (ОПЕНС).
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Учесници дијалога предложили су решења за смањење стопе незапослености,
обезбеђивање достојних услова за рад младих особа, инклузивне и стамбене политике
за младе, као и сигурне просторе и услуге у локалним заједницама.

  

Као један од великих проблема када је реч о запошљавању, учесници дијалога навели су
радно искуство које је неопходно приликом запослења, а млади људи у Србији углавном
га немају.

  

Млади су предложили и да се обрати више пажње на социјално предузетништво.

  

Млади морају бити брига свих министарстава, а пракса је показала да то не
функционише, казали су представници младих.

  

Они су затражили и оснивање омладинских клубова на локалу.

  

Како је речено, истраживања показују да млади немају поверења у институције, као и да
нису укључени у доношење одлука, а подаци говоре да шест од 10 младих људи одлази
из Србије.

  

Самедин Ровчанин, вршилац дужности председника Управног одбора КОМС-а рекао је
да позива, "тачније изазива" председницу владе Ану Брнабић да наставе дијалог и да
више комуницирају.

  

Дијалог је организован у склопу ОПЕНС пројекта "Премијерка отвара врата - млади на
Влади", у оквиру Свечане церемоније предаје титуле Омладинске престонице Европе.

  

Брнабић: Вучић прихватио моју молбу да максимално помери изборе
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Премијерка Србије Ана Бранабић изјавила је данас да је лично замолила председника
Србије Александра Вучића да се максимално помери датум одржавања избора, али у
складу са законом и Уставом. Брнабић је додала да је председник био против тога, али
да је прихватио њену молбу.

  

Она је на конференцији за новинаре рекла да је Вучић сматрао да је за Српску напредну
странку боље да избори буду што пре, да је то боље за грађане, али да су желели да
изађу у сусрет делу опозиције И захтевима европарламентараца.

  

"Могу само да претпоставим да ће опозиција која је тражила време да се додатно
рзамахне, да представи брилијантне идеје попут упада у РТС, превртања коцке, куцања
на Скупштину, и на најбољи начин искористи то време", рекла је Брнабић.

  

Брнабић је истакла да је расписивање избора ексклузивно право председника Србије и
да је она тражила померање да би показали добру вољу да се опозицији да додатно
време, али је додала да одлагање за девет месеци није по Уставу.

  

"Мени из мојих разговора са председником не делује да је он спреман да компромитује
Устав и законе. Не верујем да ће померања од девет месеци бити", рекла је Брнабић.

  

Она је истакла да верује да ће Вучић обавестити јавност када ће бити избори, а да она
није овлашћена да говори о томе.

  

Премијерка је рекла да је од почетка међустраначког дијалога уз посредство Европске
уније, Влада Србија радила све што су партнери тражили или опозиција.

  

Она је рекла да поправљање изборних услова нису празна обећања, већ да има 17
препорука из дијалога и да је више од 70 одсто препорука у потпуности урађено.

  

Брнабић је истакла да су данас изборни услови далеко бољи од услова 2012. године и да
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се говори о још транспарентнијим процесима. Према њеним речима, 2012. није било
медија који су подржавали опозицију у потпуности, а у које је поред Данаса, Крика,
Цинса и Бирна, убројала и Н1.

  

Председница Скупштине Маја Гојковић у петак је казала да избори неће бити одржани у
марту, већ да ће о датуму у крајњем законском року.

  

Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић, који је и шеф Владине Радне групе
за унапређене изборних услова, казао је да су за четири месеца постигнути озбиљни
резултати који су унапредили изборне услове.

  

"Волео бих да смо ми имали овакве услове 2012. године. Могао сам само да сањам да се
појавим на велиим телевизијама, и то на оним које су у то време финансиране од стране
грађана", казао је министар Небојша Стефановић.

  

Он је додао да ће по свећеност на унапређењу изборних услова остати И после избора,
уколико добију власт на њима.

  

(Бета-Н1)
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