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 Премијерка Србије Ана Брнабић поновила је данас да ће се ускоро знати ко ће бити
нови директор Електропривреде Србије.

  „Биће познато ускоро, систем функционише и ради“, рекла је Брнабић гостујући на
телевизји Прва.   

Додала је да постоји ужи круг људи који би могли да буду на овој функцији, али није
желела да открије ко су они.

  

  

"Постоји ужи круг, биће познато за неколико дана", рекла је Брнабић.

  

Брнабић о случају Новака Ђоковића: Тужно и бизарно

  

БЕОГРАД - Премијерка Србије Ана Брнабић прокоментарисала је данас оно сто је
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најбољи тенисер света Новак Ђоковић доживео у Аустралији као тужно и бизарно.

  

Она је, гостујући на телевизији Прва, рекла да влада Аустралије није тражила никакве
додатне гаранције за Новака.

  

"Нису нам тражили никакве додатне гаранције. Моје је било да их позовем, имали смо
директну комуникацију са званичницима Аустралије, учинили смо све за Новака", рекла
је Брнабић.

  

Навела је да ће данас имати интервју за CNN у којем ће, каже, говорити и о овом случају.

  

"Новак је позван, добио је визу, медицинско изузеће. Прелетите пола света и онда вам
кажу немате визу, мени је то бесмислено", рекла је Брнабић.

  

Најбољи тенисер света Новак Ђоковић стигао је јуче у Београд након што је у недељу
депортован из Аустралије, пре почетка првог грен слем турнира у години.

  

Ђоковић је претходно изгубио судски спор, на којем му је поништена виза.

  

Данашњи број новозаражених ће бити катастрофалан, биће оборен рекорд

  

Број новозаражених данас ће бити највећи икада забележен у Србији, рекла је
премијерка Србије Ана Брнабић.

  

Ана Брнабић је навела да ће према подацима од јутрос бити оборен досадашњи рекорд.
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„Број ће бити катастрофалан и очекујемо да ћемо данас оборити неславни рекорд“,
рекла је Брнабић за ТВ Прва.

  

Брнабић је истакла да Србија има добре епидемиолошке мере, те да је потребно да се
људи истих придржавају.

  

„Људи треба само да се придржавају прописаних мера“, рекла је премијерка Србије и
додала да наша земља има „и вакцине и лекове“.

  

Бранбић је истакла да ће данас вероватно бити донета одлука о настави на састанку
Министарства просвете и Кризног штаба,  те да ће она за децу у основним школама бити
вероватно непосредна, а за средњошколце онлајн.

  

Излазност на референдуму је изузетно добра

  

Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да је излазност на референдуму о
уставним променама од више од 30 одсто изузетно добра и додала да је референдум,
између осталог, показао да ће се ујединити сви, и крајна десница и левица и
евроскептици и еврофанатици, у покушају да ослабе председника Србије Александра
Вучића.

  

Гостујући на телевизији Прва, Брнабић је рекла да је референдум показао и каква је
Србија била 2009. године, а каква је данас.

  

С тим у вези, навела је да је о томе да ли је судство било независно најбоље говори
реформа правосуђа из 2009. године, када је на власти била Демократска странка, када
смо, додала је, у једном дану изгубили 837 судуија.

  

"Они су заменили 837 судија у једном даном под плаштом реформе правосуђа, а уствари
је то била политичка чистка у правосуђу", оценила је Брнабић.
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Навела је да смо као последицу тога имали три самоубиства судија који су се, додала је,
убили јер су проглашени као недостојни и завршили без посла, у немаштини.

  

"То је Србија 2009. године и политички утицај на правосуђе. Србија 2022. године -
промена Устава на начин да се гарантује независност судства, самосталност
тужилаштва, да судије својом већином у Високом савету судства бирају судије што ће
гарантовати и већу одговорност и ефикасније правосуђе", рекла је Брнабић.

  

Премијерка је навела да је задовољна излазношћу, као и резултатом, али и додала да
Вучић није задовољан резултатом. Грађани Србије су се на републичком референдуму
16. јануара изјашњавали о промени Устава у делу који се односи на правосуђе.

  

"Он није викао као што се појавило у медијима, био је потпуно миран. Задовољан је што
смо успели да изгурамо овакву важну реформу,

  

али није задовољан резултатма, односно да је значајн део из наше странке гласао 'не' и
позивао да се гласа за 'не'. Напустио је просторије странке

  

и рекао: 'Ево ви сте паметни, узмите сада, па водите странку' и отишао је човек", навела
је она и истакла да Вучић одбија да се кандидује за председника СНС-а.

  (Танјуг-Нова.рс-Б92)  
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