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Премијерка Србије Ана Брнабић рекла је гостујући у Упитнику РТС да је самостално, а то
чини и даље, доносила одлуке, додајући да се некад свакодневно саветује с
председником Србије Александром Вучићем јер "не зна никог са таквом визијом Србије,
као што је Вучићева, и никог ко тако зна народ у душу".

  

  

"Имам изузетно поштовање према Вучићу, не знам никога да је на такав начин имао
такву визију Србије - да је знао душу нашег народа, да је потпуно предан послу и да
сваки дан ради од јутра до сутра", рекла је премијерка.

  

Председница Владе каже да не зна никог ко је толико дао за Србију као председник.
Рекла је да нема проблем са тим што је називају Вучићевом продуженом руком

  

"Заиста немам проблем са тим, нисам сујетна особа, поносим се што сам у тиму са
Вучићем, што се сматрам за једног од његових сарадника", подвукла је Брнабићева.

 1 / 5



Ана Брнабић у „Упитнику“: Имамо инфлацију афера, јер опозиција води политику афера; Самостално доносим одлуке, некад се свакодневно саветујем са Вучићем; Не пада ми напамет да одговарам на глупости типа "Јовањице"
среда, 25 децембар 2019 00:50

  

Премијерка каже да је сама бирала министре у Влади, заједно са Вучићем, као и да се
консултовала са политичким факторима. 

  

"Моје је да радим у интересу грађана Србије, да испоручујем резултате, да заједно
дођемо до тога до краја мандата да Србија буде боље место за живот", рекла је
Брнабићева и додала да постоје различита мишљења, различита расположења,
расправе, али је најважније да се ради у интересу грађана Србије. 

  

"Највећа ми је част да сам у његовом тиму, он је мотор, намеће темпо рада и филозофију
да се све ради у интересу грађана", рекла је Брнабић гостујући на РТС-у, наводећи да би
се са њим саветовала и да није председник државе.

  

Сумирајући резултате рада Владе, премијерка Брнабић каже да је урађено много.

  

"Данас је Србија фундаментално другачија од 2014. године", указала је она, истичући да
је успостављена макорекономска стабилност, остварен суфицит, а незапосленост је
достигла једноцифрен број од 9,5 одсто.

  

Као резултате је навела то што се Србија пење на "Дуинг бизнис листи", тако да је
заједно са Израелом, Белгијом и Италијом, а да је пре била у рангу са Сиријом и
Еритрејом. 

  

Она је рекла да опозиција не може да се помири са успехом који Србија постиже и
нагласила да ће "смањење незапослености ући у анале и да незапосленост не пада зато
што људи одлазе из земље", а као успех истакла је и макроекономску стабилност.

  

Нисам ни судија, ни тужилац 
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Премијерка Брнабић оценила је да је њена законска и уставна обавеза да ради у
интересу грађана Србије, а не да одговара Савезу за Србију, Драгану Ђиласу, Бошку
Обрадовићу и Мариники Тепић на свакодневно измишљање афера.

  

На питање да ли је са министром полиције Небојшом Стефановићем разговарала о
наводима из афере да је његов отац умешан у трговину оружјем, Брнабићева је рекла да
није разговарала са њим, јер је, како каже, оставила надлежним органима да то раде.

  

"Нисам ни судија, ни тужилац. Очекујем да се тужилаштво изјасни", рекла је Брнабић.

  

"Да сваки дан одговарам на глупости типа "Јовањице" не пада ми напамет", рекла је
Брнабићева и нагласила да је власт спремна да на све евентуалне наводе одговори
надлежним органима.

  

Она је рекла да имамо "инфлацију афера", јер опозиција "води политику афера".

  

Говорећи о докторату Синише Малог, Брнабићева каже да је он као министар веома
добар, посвећен свом послу, брз, ефикасан и одговоран, а да је та одлука донета под
политичким притиском.

  

На питање да ли је погрешила што није затражила оставку министра финансија Синише
Малог због плагијата доктората, рекла је да није и да је Мали јако добар министар.

  

Она није желела да коментарише изјаву председника државе Александра Вучића да ће
Мали платити "политичку цену" због овог случаја наводећи да "нема шта да коментарише
изјаву Вучића".

  

Говорећи о раду Владе, она је навела да нису сви министри једнако добро радили, али
да су она и Вучић то надокнадили тако да Влада има велике успехе.
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"Често сам са осећала као млађи референт у Влади јер сам морала све сама да урадим",
рекла је Брнабић.

  

Поново премијерка? О том потом

  

Премијерка Србије изјавила је, на питање да ли би опет била на том месту ако би Српска
напредна странка победила, да је то још далека будућност и да се о томе може говорити
"о том потом".

  

"О том потом, имам још пуно посла да урадим до избора, са председником Вучићем
разговарам о стратешким стварима за будућу владу без обзира ко ће у њој бити", рекла
је Брнабић.

  

Она је рекла да је њен посао да ради у интересу грађана, јер је "њихов сервис".

  

"Онда су избори, онда...па ко добије изборе, онда тек формирање Владе, дакле то је за
мене далека, далека будућност, много је посла остало", рекла је Брнабић.

  

О бојкоту избора

  

На питање о бојкоту избора дела опозиције и да ли се та одлука може променити, она је
рекла да се "не може разговарати са онима који не желе да разговарају".

  

Каже да постоји део опозиције који се не слаже са Владом у многим стварима, али су
разумни и са њима може да се разговара.
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"Да ли да Ђилас дође код мене кући да разговарамо. Он би и у том случају бојковао
разговор", рекла је Брнабић, наводећи да је део опозиције одбио да учествује у
разговору на Факултету политичких наука као и у Парламенту.

  

Брнабићева је оценила да су направљени велики помаци када је еч о изборним условима
још 2016. године, када је сређен ирачки списак. 

  

"То није проблем само Србије, већ и свих земаља у региону и шире. Са друге стране, ми
ћемо увек имати проблем јер је демографска слика Европе таква да ће им требати све
више радне снаге. Због тога је потребно да ми имамо план", навела је Брнабићева.

  

О Медијској стратегији

  

Премијерка Ана Брнабић најавила је да ће Влада Србије у наредних неколико дана, а
најкасније до краја прве недеље јануара, усвојити Медијску стратегију.

  

Она је рекла да је у Радној групи за израду те стратегије било девет представника
новинарских и медијских удружења, осам представника власти и један представник
Министарства културе.

  

"Велике демократе што нас данас критикују, које су по извештају Верице Бараћ заробили
медије, 2011. године су дали једно место медијским удружењима, а Медијска стратегија
је усвојена у 11 сати ноћу на телефонској седници", истакла је премијерка.

  

(Агенције)
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