
Ана Брнабић у „Хит твиту“: Неће се одустати од преговора са Приштином док је Александар Вучић председник Србије. Таблице нису суштина него стално малтретирање Срба, који ће бити приморани да напусте своје домове на КиМ
понедељак, 04 јул 2022 00:14

Председница Владе Србије Ана Брнабић оценила је вечерас да "да није вероватно" да
ће се одустати од преговора са Приштином у Бриселу "док је Александар Вучић
председник Србије".

  

  

Брнабић је за телевизију Пинк изјавила да „преговори на најбољи начин гарантују да су
Срби на Косову и Метохији безбедни“.

  

„Црвена линија је ново етничко чишћење како год неко покушао да га спроведе“, рекла је
премијерка.

  

Поводом одлуке Приштине да не признаје српске таблице са именима косовских
градова, и најаве да ће се таква возила одузимати после истека рока, Брнабићева је
рекла да „суштина нису таблице него да се наставља стално малтеретирање“ Срба.
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„Срби ће бити приморани да напусте своје домове на Косову и Метохији и то је суштина.
Ово је скандалозна одлука Приштине и реакције ЕУ“, казала је Брнабић.

  

Премијерка је рекла да се на преговорима у Бриселу претходно „дошло до енергетског
споразума који је изузетно важан зато што обезбеђује да и даље контролишемо
Газиводе“, али и да је предуслов за тај енергетски споразум био „да се оснује Заједница
српских општина, па да ЗСО онда региструје ‘Електросевер'“.

  

Одлука Стелантиса није била фер, али не могу да утичем на њу

  

Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је да је међу 492 радника Фијата из
Крагујевца који су добили отказе и отпремнине и 12 радника који су се били пријавили за
рад у иностранству, и да је на то скренута пажња Стелантису, компанији која ће
производити електричне аутомобиле и која преузима део Фијатових радника.

  

Брнабић је за телевизију Пинк оценила да „то није било фер, али да не може да утиче на
одлуку“ Стелантиса.

  

Навела је да и даље учествује у свим разговорима са представницима синдиката, „да све
протекне у реду и да су радници заштићени у складу са оним што су договорили са
председником републике“ Александром Вучићем.

  

Премијерка је додала да још 840 запослених у Фијату има рок да се изјасни да ли желе
рад у иностранству или отпремнине.

  

„Мислим да је сутра следећи састанак у преседништву. Људи из мог кабинета
разговарају са синдикатима, најважније је да људи знају на чему су и да добровољно
одлуче шта ће, и да их у томе подржимо“, рекла је Брнабић.
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Премијерка је подсетила да Стелантис планира почетак производње електричних
аутомобила у Крагујевцу у четвртом кварталу 2024. године, али да већ од првог
квартала те године креће „тестни модел“.

  

„Што више људи прихвати да оде у иностранство, то ће бити компактнији тим
Стелантиса“, казала је Брнабићева.

  

Она је оценила да је део опозиције покушао да злоупотреби протест крагујевачких
радника у Београду али да у томе нису успели.
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  Пинк: Митровић о ТВ дуелу са Савом Манојловићем – „Не смета људима никакавријалити“  Верица Брадић је у вечерашњем последњем издању "Хит Твита" ове сезоне, угостилаЖељка Митровића, директора и власника "Пинк Медиа Гроуп". Такође, гости "ХитТвита" су били и премијерка Ана Брнабић, као и лидер Лиге социјадемократа ВојводинеНенад Чанак који су говорили о најактуелнијим темама у Србији.  Бесплатни ваучери за летовање у Србији  Брнабић је на самом почетку емисије прокоментарисаладоделу бесплатних ваучера залетовање, додајући да је у питању била идеја председника Србије.  - Рекла сам му да ће то планути одмах, и већ смо при крају поделе. Људи који сепријављују су пресрећни, али и наши угоститељи, власници бања, људи који се бавесеоским туризмом. То ће се вратити у наш буџет - рекла је премијерка.  Брнабић се дотакла и питања радника Стелантиса, додајући да се труди да у свакомтренутку радници буду заштићени, као и то да свако буде задовољан.  - Сећамо се и њиховог разговора са председником Србије, гледамо да све то испунимо.Њих 12 се пријавило да иду у иностранство, али су проглашени за технолошки вишак, мисмо одмах њих обавестили, и мислим да то није фер. Сада имамо 840 људи који имајуприлику да се изјасне, да ли желе отпремнине или да путују у иностранство - навела јеБрнабић.  Премијерка је истакла да, што више људи прихвати одлуку да оде у иностранство, самимтим ће и они бити компактнији, и Србија ће, како је додала, на тај начин пре почети дапроизводи електричне аутомобиле.  Опозиција која немам никакву идеју, осим да с еприкључи некоме ко се бори за некосвоје право које нема ниаккве везе са њима је злоупотреба људи, рекла је премијеркаповодом недавних протеста, додајући да су на тај начин покушавали да "ућаре" некипоен.  Митровић је проговорио о акцији бесплатног летовања која је по 15. пут организована уњеговој режији, додајући да је циљ сваке акције срећније детињство деце безродитељског старања.  
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  - Ја ту имам некакве личне побуде. Мој отац је растао у казнено поправном дому, и то једодатни мотив да деца имају боље и квалитетније детињство. Пубуду за сталнопроширење имам јер они емитују посебну врсту захвалности, и увек су испочетказахвални - рекао је Митровић.  Kако каже, деца после 15 година немају навику да је сваке године тако, већ су сталноиспочетка захвални, стално ми праве поклоне, пишу. и то је у мојој канцеларији, рекао јеон, додајући да му је то најзначајнији детаљ у истој.  - Сада их иде око 250, што је највећи број до сада. Имамо 6 установа из Србије, а осталесу из Београда, има их 14 укупно - додао је.  Митровић је овом приликом најавио два повећања за своје запослене, додајући да ћеповећања бити од по 5.000 динара, где ће једно бити у септембру, а друго у децембрумесецу.  Чанак се дотакао и најпопуларнијег српског фестивала "Еxит" који ускоро почиње,додајући да је он имао част да отвори први фестивал, додајући да је у питању биоевропски искорак.  Предлог број један, уједно и победничkи предлог: ''Tаблице су само повод''  Говорећи о недавној, како каже, најбруталнијој конференцији председника Србије,Брнабић каже да је у питању била сама срж истине, посебно питању Kосова и Метохије.Она додаје да САД у овом тренутку имају најконструктивнији и најфер приступ.  - Суштина нису таблице. Суштина је да се надставља притисак и терор над Србима наKиМ. У години која је почела тиме што су им одузели право гласа. И то за референдум, ионда, након што су гарантовали да се то неће поновоти 3. априла, они опет ништа нисумогли да ураде - навела је премијерка.  Kако каже, таблице су само још један вид притиска, а онда они хоће да одузму ивозила... Онда ће Срби бити приморани да напусте KиМ, а то они желе. Зато, додајеБрнабић, Вучић каже да неће дозволити ни бљесак ни олују.  Све што је Вучић причао на прес конференцији је Петар Стано потврдио на својој пресконференцији. Он није ни поменуо ЗСО, причао је о таблицама које нису у Бриселскомспоразуму. То је скандал и срамота!  Kако је додала, у питању је скандалозна одлука Приштине, али и реакција ЕвропскеУније.  

  Чанак је поменуо и његов разговор са Аљбином Kуртијем, када је имао прилику дапосети и Дечане, додајући да је из неког разлога избачен са конака.  - Лицемерја и свега има на свим странама. Ово што тврдим, био сам. Ова ствар окотаблица, када се испинује, имаћемо додатну кризу која нам не треба. Имаћете спин сасвих страна, зато треба много мудрости, и не знам да ли је има - каже Чанак.  Митровић је поновио да се не ради о таблицама, а да је провокација Приштине сасвимозбиљна. Kако је рекао, ако још једном дуге цеви уђу на Kосово, шанса за ескалацијомзасигурно могућа.  - Гледајући Вучићев говор и овај интервју, први пут сам се смрз'о! То обраћање седесило у паузи између два састанка, неспорно је потврђена свака његова сумња, а онесу ишле у том правцу да ће се наћи разлог за нови инцидент. Овде се ради обесконачном лицемерју тог дела међународне заједнице - рекао је Митровић.  Говорећи о дешавањима која се годинама за нама дешавају на простору KиМ, Митровићнаводи да је тако одувек било и да се, наспрам свега што је договорено, све остало исто.  Брнабић је, коментаришући речи Ненада Чанка истакла да у политици није све спин.  - То ради опозиција, да би се додворила, да ли истоку, или западу, али ту нико не мислио интересима Србије. Зато штп постоји толико политичара којима је све спин, зато смоданас овде где јесмо, у рату - коментарисала је Брнабић.  
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  Предлог број два  Kада је у питању недавна посета премијера Црне Горе Дритана Абазовића, премијеркаБрнабић је, говорећи о протоколу дочека, када се направи паралела са дочекомтадашњег премијера Здравка Kривокапића, истакла да ту нема разлике.  - Мени протокол, као политичару не значи толико. Ја се сећам, за Kривокапића је Вучићорганизовао вечеру, а сада је био спречен, па сам ја то организовала. За мене је овапосета била јако добра, осетила сам код Абазовића дозу прагматизма коју ја волим.прича се отворено, не прича се увијено, и постоји жеља да се те ствари реше. Ако менепитате, мој утисак је да је Сбазовић прагматичнији од Kривокапића. Деловао ми јеискрен у томе да кренемо да затварамо отворена питања и ресетујемо односе Србије иЦрне Горе - додала је премијерка.  Брнабић каже да би искрено желела да и Црна Гора приступи инцијативи "ОтворениБалкан" додајући да је и сам АСбазовић својим присуством, могао да се увери колико јета иницијатива добра по све земље региона.  Митровић је говорећи о иницијативи "Отворени Балкан" истакао да ће свака земља битиу плусу. Kако је додао, Дританов став и посета су били позотивни, а пре њега је сведеловало као "гледање у комшијско двориште".  - Он то гледа другачије. Јер, ако види да је нешто добро за Црну Гору, он ће се трудити.Ту је нова генерација политичара, наставиће да гледају шта је добро, и то је критеријум -каже власник Пинк Медиа Гроуп.  Говорећи о пословању телевизије Пинк у Црној Гори, Митровић истиче да је и тамотелевизија у самом врху по гледаности.  - Ми смо прешли са једног система на други, јер 90 одсто Црне Горе гледа кабловскутелевизију. Ми смо са 250 запослених остали на 5, што је допринело профитабилношћу -каже он.  Чанак је, говорећи о Абазовићу. подсетио на један свој сусрет са премијером, наводећида се треба окренути будућности, али да је то племенито у два смисла, и добро и лоше.Kако каже, неке ствари ће се решити, али ће нека питања остати отворена и нерешена.  

  - Црква Србије у ЦГ игра улогу која се показала као неинтегративна. Она је настала1921. године, државним указом, његовог пуномоћника... Дритан је империониранвлашћу. Видео сам да он не разуме о чему се суштински ради - изнео је чанак свој став.  Добра воља је лепа ствар, и потпуно недовољна, и то је оно о чему говорим. Свиђа ми сешто код њега постоји та амбиција, рекао је Чанак.  Предлог број три  Митровић је, говорећи о поменутом ТВ дуелу који је лично имао са Савом Манојловићем,истакао да је, сада када гледа снимке схватио да Милошевић, очигледно није имао снагеда се суочи са чињеницама какве је износио.  - Он се представља као правник, и то је једно на чему је инсистирао... Емисија је краткотрајала, ја сам се тек био загрејао. До ког нивоа ми имамо дилетантски приступ, занекога ко себе назива правним експертом. Он медијске законе није прочитао. Само јеједну ствар требао да спозна из закона. Институт конкурса каже да не постоји историја,то је апсолутни ресет. Могла је неком емитеру да буде одузета фреквенција, и они супоново могли да се кандидују, као и сви остали - прича Митровић.  Kако каже, сада је у дилеми, да ли је Манојловић незналица или лажов.  - Не смета људима никакав ријалити, или недостатак научно образовног програма, већгледаност телевизије Пинк. Политички се напада гледаност - додао је Митровић.  Kако је додао, целу ствар је покренуо Саво, након чега је обишао велики број телевизија,где њега, нико није позвао, како би дао свој суд о свему што је Манојловић изнео.  - Она прича "ко тебе каменом, ти њега хлебом" није тачна, јер да имам не знам коликупекару, мене би опет каменовали - додао је он.  Чанак се сложио са Митровићем, да иза свега стоје политичке амбиције.  Брнабић је, поводом предлога, у ком се налази и цитат покојног премијера ЗоранаЂинђића, говорила о питању ријалити програма, додајући да они који се највише бусају угруди, тиме подразумевају да они треба да се питају.  - Kао штп је Ђинђић рекао, ја немам право да укинем ријалити. Има оних који су ту, којису независни, који раде тај посао... - каже Брнабић.  Говорећи о поменутом дуелу, Брнабић указује на то да је код Манојловића присутанстепен површности, алудирајући на његово незнање колико закона постоји.  - Ви сваки дан протестујете против загађења, али сте моторни пушач. Ви протестујетепротив малих хидроелекртана, а десна рука вам је човек који није издавао дозволе за техидроелектране - навела је.  Чанак се присетио и притисцима на ТВ Пинк, после 5. октобра, истичући да су нападибили никад жешћи, присећајући се и њиховог личног сусрета.  - Чанак је ту једну дивну реченицу рекао, а то је да жечли да се дружи, јер мени послетражења свега и свачега ништа нису нашли - убацио се Митровић.  Kада смо се срели, Пинк није имао информативни програм, и ја сам гледао увек, послепоноћи после два филма, и сада, ја сам му тада рекао да ја не могу ништа да учиним каочлан председништва ДОС-а, и тада сам отпевао и одсвирао једну песму, због које ме идан данас прозивају, нашалио се Чанак.  - Kада ти дођеш у полицију, да покажеш свој приватан став, како ја могу да утичем,нешто предложим... Притисак да се Пинк угаси је био огроман, а ни један доказ нисуимали! - наводи Чанак.  
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Ана Брнабић у „Хит твиту“: Неће се одустати од преговора са Приштином док је Александар Вучић председник Србије. Таблице нису суштина него стално малтретирање Срба, који ће бити приморани да напусте своје домове на КиМ
понедељак, 04 јул 2022 00:14

  Предлог број четири  Чанак је, поводом дешавања у Украјини истакао да је видљиво, колико се током ратамењала стратегија, као и циљеви обе стране.  - Сада, бомбардовање Одесе говори да је циљ да се Украјина одвоји од Црног Мора. УХаркову је велика офанзива, није кренула копнена инвазија, али мисли да ће и до тогадоћи. Уколико би Руска Федерација сада добила те неке њихове жеље,м да се Донбасприпоји Русији, то би значила награда за агресију, и то би било велико охрабрење зањих. Али, поставља се питање како би се то односило на Kину и тајван и остало...Уколико би се Русија потиснула на крајње границе, то би довело до унутрашњихпроблема у Русији, и извесно би било коришћење нуклеарног наоружања - каже Чанак.  Митровић је, говорећи о дешавањима у Украјини, истакао да је у питању један зборпоприлично људи који немају никаквих лидерских склоности.  - Америка је овим имала две муве једним ударцем, да уништи Русију и дестабилизујеЕвропу - каже он.  Бојим се да ће цела планета платити ову цену, али, занимљиво је како је Kисинџерподелио сценарије, каже Митровић.  Брнабић је навела да се тренутно свега, и сваког исхода прибојава, јер ништа не зависиод Србије. Ни енергетска ситуација, цене гаса, да ли ће га бити и шта ће се дешаватиако рат ескалира.  - Причали смо о Фијату, за кога ће да се производе аутомобили? 77 одсто инвестиција суиз ЕУ... Цене хране, доступност хране... какве то онда миграционе токове ствара? Имамонову мигранстску кризу, како се Турска поставља према томе? Поента је да будемосамоодрживи, и да са свима у рехиону учврстимо односе. Зато је важан ОтворениБалкан! - рекла је премијерка.  Митровић је додао да се ајкула не може савладати у великом мору што је случај саРусијом.  - Путин више неће у плићак, и питање је колико је више ова ствар у рукама Запада -наводи Митровић.  Гласање за предлоге: Чанак – „гласам за пад Донбаса!“  На самом крају емисије, гости Хит Твота, последњег за ову сезону, имали су прилику даиздвоје свог фаворита. Ненад Чанак је гласао за како је истакао "Пад Донбаса", док јеМитровић гласао за предлог број један, а то је ситуација на KиМ, као и најновијиједнострани напади Приштине.   Ја гласам за предлог број два. Ја желим да завршимо у оптимистичком тону. Ја мислимда то јесте иницијатива Отворени Балкан, и за то сма целом душом и срцем, и надам седа ће Црна Гора ући у ту иницијативу. Рама и Вучић су показали да морате да иматеозбиљне и одговорне, пре свега праве лидере који разумеју да постоје отворена питања,али једини начин да направите бољи живот за своје грађане је да се донесу неке важнеодлуке и да се крене другим питањима - казала је премијерка.  (Бета, Пинк)  
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