
Са 227 гласова "за" и пет "против", посланици изгласали нову Владу Србије; Премијерка и министри положили заклетву
среда, 28 октобар 2020 21:36

Са 227 гласова "за" и пет "против", посланици Скупштине Србије изгласали су нову
владу. Није било уздржаних, а одсутно је било 16 посланика.

  

  

Премијерка Ана Брнабић и чланови Владе положили су заклетву, чиме је званично почео
да им тече мандат.

  

"Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем да ћу бити
посвећен очувању Косова и Метохије унутар Републике Србије"

  

"Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем да ћу поштовати
Устав и закон, да ћу дужност члана Владе вршити савесно, одговорно и предано и бити
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посвећен очувању Косова и Метохије унутар Републике Србије", гласи текст заклетве.

  

Чланови нове Владе Србије потписали су текст заклетве и предали га председнику
Скупштине Ивици Дачићу. 

  

Потом је интонирана химна Србије "Боже правде", док је испред Скупштине Србије
постројена свечана гарда.

  

Једна од шест кључних тачака "заштита председника, који је објавио рат мафији"

  

Подсетимо, Ана Брнабић је у свом експозеу припремила програм на 50 страна, али
је пред посланицима изнела краћу форму, у којој је навела да ће будућа влада
имати програм од шест кључних тачака, укључујући борбу против коронавируса,
али и заштиту председника, који је, како наводи, најавио рат мафији.

  

Расправу је обележила и полемика владајуће већине са послаником Шаипом Камберијем,
који је поручио да ова влада, као ни претходна, неће урадити ништа на интеграцији
Албанаца који живе на југу Србије.

  

На министарским местима у Влади Србије коју ће предводити Ана Брнабић, биће:

  

- Министар финансија: Синиша Мали

  

- Министар привреде: Анђелка Атанасковић

  

- Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде: Бранислав Недимовић
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- Министар заштите животне средине: Ирена Вујовић

  

- Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: Томислав Момировић

  

- Министар рударства и енергетике: Зорана Михајловић

  

- Министар трговине, туризма и телекомуникација: Татјана Матић

  

- Министар правде: Маја Поповић

  

- Министар државне управе и локалне самоуправе: Марија Обрадовић

  

- Министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог: Гордана Чомић

  

- Министар унутрашњих послова: Александар Вулин

  

- Министар одбране: Небојша Стефановић

  

- Министар спољних послова: Никола Селаковић

  

- Министар за европске интеграције: Јадранка Јоксимовић

  

- Министар просвете, науке и технолошког развоја: Бранко Ружић
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- Министар здравља: Златибор Лончар

  

- Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: Дарија Кисић
Тепавчевић

  

- Министар за бригу о породици и демографију: Ратко Дмитровић

  

- Министар омладине и спорта: Вања Удовичич

  

- Министар културе и информисања: Маја Гојковић

  

- Министар за бригу о селу: Милан Кркобабић

  

- Министри без портфеља Новица Тончев и Ненад Поповић

  

(Н1)
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