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19:59 Завршено данашње заседање, наставак сутра

  

  

Председница Скупштина Маја Гојковић је након излагања шефа посланичке групе СНС
Александра Мартиновића који је мандатарки Ани Брнабић пожелео срећу закључила
данашње заседање и најавила наставак за сутра. Она се извинила следећем
пријављеном, лидеру ЛСВ Ненаду Чанку, наводећи да се "сви слажу да смо се уморили".

  

19:30 - Мартиновић: Уведен нови стил у политички живот

  

Шеф посланичке групе СНС Александар Мартиновић рекао је да је Ана Брнабић
кандидат СНС за председницу Владе и да је тим предлогом СНС унела нови стил у
политички живот Србије, "да држава не треба да се посматра искључиво страначким
наочарима", а да је њен програм "апсолутно у складу са програмом СНС".

  

18:50 - Радуловић (ДЈБ): Експозе има добрих делова, али је и даље списак обећања

  

- Грађани у Србији тешко живе, али слушајући експозе, не изгледа као да мандатарка то
разуме. Има добрих места у експозеу, али су то обећања која се понављају већ
годинама, а никада се не испуне. Слажемо се са модернизацијом јавне управе, слажемо
се да печати и папири треба да оду у историју - казао је Радуловић.
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18:29 - "Најмања стопа незапослености у последњих 20 година"

  

  

- Имамо најмању стопу незапослености у последњих 20 година. Да ли је било боље?
Можда пре 20 година. А до тога је довео Закон о раду који је храбро усвојила Влада, па
Скупшина Србије, а све захваљујући иницијативи министра Александра Вулина и хвала
им на томе - рекла је Ана Брнабић, а ове речи дочекане су аплаузом у сали. Цео одговор
посланицима ДС можете прочитати овде.

  

18:20 - "Министар просвете урадио је велики посао"

  

Министар просвете, господин Шарчевић, у последњих девет месеци је завршио велики
посао да се информационе технологије уведу као предмет у школе. Супер идеја, само је
требало неко да је реализује, и ми смо је реализовали, рекла је мандатарка Ана
Брнабић.

  

18:00 - Брнабић: Не брани влада геј параду, већ права грађана

  

Мандатарка Ана Брнабић изјавила је да Влада Србије не брани геј параду, већ брани и
увек ће бранити уставом загарантована права свих грађана.
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Она је, током расправе у Скупштини Србије, рекла да влада и чланови владе,
поједниначно и заједно, не улазе у то и не кажу да ли воле или не воле геј параду, да ли
им се свиђа или не свиђаа, већ су они ту и бране Уставом загарантована права свих
грађана.

  

- �Имали смо једну, а сад имамо две кратке лекције о Уставу Србије, прву да је Косово
саставни део Србије и другу да сви грађани у Србији имају једнака права� - рекла је
Брнабић.

  

17:25 - Обрадовићу две опомене

  

Председник Двери Бошко Обрадовић добио је две опомене након што су посланици СНС
указали на повреду Пословника о раду због његовог излагања током којег је упутио низ
критика и питања Ани Брнабић, а највише функционере је назвао издајницима.
Посланик Маријан Ристичевић рекао је Обрадовићу да је Ана Брнабић "више мушко него
што је он икада био и икада ће бити".

  

17:20 - Обрадовић: Вучић, Дачић, Николић, Вулин издајници

  

Шеф посланичке групе Двери Бошко Обрадовић изјавио је да је председнику Србије
Александру Вучичу било битно да цео свет пренесе да су Срби за премијера по први пут
добили жену, Хрватицу и лезбејку, а током излагања је Вучића, Ивицу Дачића,
Томислава Николића и Александра Вулина назвао издајницима. Он је казао и да нема
ништа против жена на челу државе и да жене нису те које су издале земљу и Косово и
Метохију већ Александар Вучић, Ивица Дачић, Томислав Николић и Александар Вулин.

  

17:10 Мартиновић: Обрадовић је потпуна незналица

  

Шеф посланичке групе СНС Александар Мартиновић оштро је реаговао на излагање
Бошка Обрадовића, председника Двери, и назвао га "потпуном незналицом". Због две
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пријаве повреде Пословника после говора Обрадовића, Маја Гојковић је изрекла Бошку
Обрадовићу опомену.

  

17:00 - Брнабић: Статус Косова је решен Уставом Србије

  

Мандатарка Ана Брнабић истакла је, одговарајући на питања и критике шефа
посланичке групе Двери Бошка Обрадовића, да у експозеу није истицала у којој се
држави налази Косово због чињеница да је то неупитно, и да је Уставом утврђено да је
Косово део Србије. Такође је рекла да је за време бомбардовања 1999. године у
Лондону радила у српском информативном центру који је био смештен у српској
православној цркви. Она је тиме одговорила на оптужбе Обрадовића да је радила у
"страној агентури" за време бомбардовања.

  

16:55 - Хасани: Подршка Ани Брнабић, очекујемо реорганизацију Координационог
тела

  

Посланик Партије за демократско деловање (ПДД) Фатмир Хасани најавио је да ће
подржати избор премијера Ане Брнабић и да ће то бити наставак подршке ПДД
претходној Влади Србије .Хасани, који је и једини албански посланик у Скупштини
Србије, изјавио јеа ће подржати избор Брнабић зато што "нова Влада има скоро исти
циљ као и претходна", али и на основу ранијег договора са председником Србије
Александром Вучићем који се односи на реорганизацију Координационог тела за
општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, на проблеме у просвети и на решавање питања
основних судова.

  

16:40 - Рашковић-Ивић: Глас за страдање Србије

  

Образлажући зашто неће подржати нову владу и мандатарку Ану Брнабић, посланица
Санда Рашковић - Ивић рекла је да је данас Видовдан, празник који симболизује
страдање народа, а да је глас за нову владу, глас за страдање Србије.

  

16:30 - Брнабић: Поносна сам на тим
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Ана Брнабић изјавила је да би била поносна ако би се резултати досадашње владе
поновили за њеног мандата, уколико буде изабрана за премијерку.Одговарајући на
критике посланика опозиције о појединим кадровским решењима у новој влади, Брнабић
је рекла да није нарочито коректно да се вређају и прозивају, и лично и професионално,
кандидати за нове министар.

  

16:15 СДПС: За нови Устав 21. века 

  

Миодраг Мијатовић, посланик СДПС, поручио је да је најважније да је ово влада
континуитета за време чијег мандата ће бити донет нови Устав - Устав за 21. век, да
ћемо имати владавину права, широки концензус који ће допринети обезбеђивању
достојанственог живота за сваког грађанина и за социјалну државу.

  

  16:00 Милићевић (СПС): Одлучност за политиком континуитета  

Шеф посланичке групе Социјалистичке партије Србије (СПС) Ђорђе Милићевић изјавио
је да ће реформе и развој бити кључне речи у раду будуће Владе Србије и да је за
социјалисте најважније што је у експозеу манатарке Ане Брнабић потврђена јасна
одлучност за политику континуитета и политичке стабилности. Милићевић је казао и да
тај посланички клуб саветује владу да "у ери дневно-политичких дешавања и
свакодневних покушаја да се умање њени резултати, не губи време на то већ да остане
посвећена послу".

  

14:40 - Мартиновић: Имаћемо свог премијера
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СНС има пуно поверење у мандатарку Ану Брнабић и кандидате за министре у новој
влади, рекао је шеф посланичке групе Александар Маритновић закључивши: "СНС ће
имати свог председника владе који ће се звати Ана Брнабић".

  

14:50 - Палма: Немам ништа против ЛГБТ, али радите то у четири зида

  

Председник ЈС Драган Марковић Палма рекао је да његови посланици не могу да
гласају за избор Ане Брнабић, јер је њихово опредељење познато када је реч о геј
популацији, али је најавио да ће убудуће гласати за добре одлуке Владе Србије и да ће
се бавити тиме како да помогнемо министрима да што боље резултате имају.

  

  

- Немам ништа против ЛГБТ, али све што желите радите у своја четири зида. Не
потцењујемо никога, али ово је наше опредељење - рекао је Марковић и додао да је за
ЈС светиња то да мушкарац и жена склапају брак, да дете крсте у цркви и отац и мајка...

  

14:25 - На личне увреде нећу да одговарам

  

- На личне увреде нећу да одговарам. Ових дана их има доста, од тога да ли сам
господин или госпођица јер се нисам родно определила, да сам султанија,
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хомопремијерка, фукус, икебана. Ми треба да радимо и сви можете да ме зовете како
хоћете али ја ћу први дан отићи на посао и покушати да променим макар једну малу
ствар. Али, бранићу владу и све чланове нашег тима - рекла је Брнабић.

  

Скупштина Србије почеће данас седницу о избору Владе Србије која ће са Аном
Брнабић на челу имати 22 члана. Мандатарка за састав нове владе ће на седници
представити свој експозе и састав кабинета.

  

13:25 - Ђукановић: Патриотски експозе

  

Посланик владајуће Српске напредне странке Владимир Ђукановић оценио је данас да
је експозе који је изнела кандидаткиња за председницу Владе Србије Ана Бранабић
"патриотски", као и да јее крајње време да се се образовање у Србији прилагоди
образовању савременог света.

  

13:20 - Јовановић (ЛДП): Нећу гласати за Ану
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Посланик и лидер Либерално демократске партије (ЛДП) Чедомир Јовановић изјавио је
данас да Влада Ане Брнабић неће добити његову подршку јер "не види политички курс
који је земљи потребан..

  

13.00 - Рашковић-Ивић: Она &#160; говори о дигитализацији, а пола Србије нема
канализацију

  

Шефица посланичке групе НС-Покрет за спас Србије Санда Рашковић Ивић каже да је
глас за нову владу - глас за уништење Србије. Она је додала да је та посланичка група
одслушала експозе Ане Брнабић и оценила да је он лишен сваке визије и да не говори о
ситуацији у земљи.

  

- Највећи део посветила је дигитализацији, а пола Србије нема канализацију - рекла је
Рашковић Ивић.

  

12:45 - ДСС: Бићемо против избора владе

  

Посланици ДСС гласаће у Скупштини Србије против избора нове владе, а посланик те
странке Дејан Шулкић каже да је забрињавајуће то што ће нова влада бити влада
континуитета. Он је новинарима у парламенту рекао да Ани Брнабић недостаје
политички ауторитет да води владу, а критиковао је и састав нове владе, за коју каже да
је иста као и претходна.

  

Навео је да је мандатаркин експозе �ужа верзија� експозеа из 2016. године, те да то
што је нова влада - влада континуитета значи да ће градјани и даље тешко живети.

  

12:20 - Ђорђевић: Министарство одбране остаје у добрим рукама

  

Кандидат за министра за рад и социјалну политику Зоран Ђорђевић изјавио је
новинарима у парламенту да то и Министарство одбране на којем је био до сада имају
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неких додирних тачака. На питање да ли му је жао што напушта то министарство,
Ђорђевић је рекао да треба увек бити спреман на померања, као и да одбрана остаје у
добрим рукама.

  

12.11 - Речима "Живела Србија" Ана Брнабић завршила излагање пред посланицима и
министрима у Скупштини Србије. Председница парламента одредила паузу од 60
минута.

  

12:05 - мандатарка Ана Брнабић представила је експозе посланицима и кандидате за
чланове будуће владе. Једини посланик владајуће коалиције Драган марковић Палма
није устао и аплаудирао.

  

12:00 - Ана Брнабић представља посланицима чланове свог кабинета. Најјачи аплауз
добио је кандидат за министра одбране Александар Вулин.

  

11: 59 - На велики празник Видовдан, желим да поручим да ће Србија спроводити
политику мира и сарадње у региону. Када је реч о Косову и Метохији, наставићемо
дијалог о свим суштинским питањима, захтевати хитно формирање Заједнице српских
општина, наставићемо економско оснаживање Срба, радићемо на укупном економском
развоју, рекла је Брнабић.

  

11:55 Улазак у ЕУ је стратешки циљ. ЕУ је место где Србија треба да буде. Очекујемо
бесповратну финансијску помоћ ЕУ у наредних неколико година у износу већем од једне
милијарде евра и од огромне је важности да се ова средства добро искористе, подвукла
је мандатарка.
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  11:54 - Уредићемо бирачки списак, он ће бити аутоматски ажуриран, а то ће увести реди разум у државну управу, поручила је Брнабић.  11:52 - Не можемо у 21. век с печатима, шалтерима и папирима, поручила је АнаБрнабић, најављујући промену низа прописа који ће то у најскорије време уредити онакокако је у развијеном свету.  11.48 - Ана Брнабић најављује наставак одлучне борбе против криминала и корупције,наставак сарадње у оквиру Партнерства за мир, али и наставак реформе правосуђа,растерећења судова, убрзању поступака и информисања грађана.   Брнабић је рекла да треба бити поносан на различитост и толеранцију српског друштвау којем живи 20 националних мањина и настава се одвија на 15 различитих језика.  11:47 - Веома сам поносна колико смо постигли у законодавном, стратешком иинституционалном смислу када је у питању заштита мањина, деца се школују на 15језика. Треба да будемо поносни на толеранцију и различитости који се негују, рекла јеБрнабић.  11:42 - Настављамо са реформом радног законодавства, да 60.000 запослених прекоагенција има иста права као и остали запослени, као и увођење у легалне токовесезонских радника, најавила је Ана Брнабић.  

  11:37 - Даћу све од себе да у мандату ове владе буду коначно завршени Народни музеји Музеј савремене уметности, поручила је мандатарка. Посебно је најавила да ћеобавеза свих културних институција бити програми за децу.  11:35 - Брнабић је рекла да је циљ да број туриста са 2,7 милиона у 2016. годиниповећа на 3,7 у 2020. години. Посебно је истакла важност развоја конгресног туризма,као и чињеницу да се страни филмови и серије снимају у Србији. Она је најавилаподстицаје за филмску индустрију.  11:30 - Мандатарка је оценила да Србија има шансу да надокнади заостајање и ухватиприкључак са развијеним светом. Промене су неминовне и незаустављиве. Самопобедничка друштва иду у сусрет променама, поручила је она.  11:25 - Мандатарка више од посла сата износи свој експозе након чега ће бити отворенарасправа о њеном програму и члановима кабинета. Да подсетимо, Александар Вучић јепрошле године свој експозе излагао шест сати, што је био рекорд од увођењавишестраначја.
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  11:17 - Ана Брнабић је подсетила да је Србија 2014. започела преговоре са ЕУ очлансту, у којима је отворила 10 преговарачких поглавља. �Стуб дијалога представљанационални конвент за ЕУ, који окупља више од 700 организација цивилног друштва, штопотврђује да је успостављен широки концензус друштва�, рекла је Брнабић.  11:15 - Мандатарка Брнабић указала је да је влада Александра Вучића успела дазаустави банкрот државе, од којег су нас делила свега три месеца, успела даконсолудије буџет и смањји дефицит са којима су се раније владе неуспешно бориле, ипоправљен је рејтинг на Дуинг бизнис листи, где смо на 47 од 190 земаља света.

  11:10 - 
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Државна каса је у добром стању, инфлација је у планираним границама,затичемо суфицит у буџету, имамо тренд смањења јавног дуга и дефицита платногбиланса. Ниједна влада у поселдњих 10 година није започела мандат са тако добримстањем у буџету - казала је мандатарка.  11:10 - Планирамо повећање плата у јавном сектору, али и да трошимо само оноликоколико имамо, поручила је Брбабић.  11:07 - Мандатарка Брнабић затражила је подршку свих у Србији "да заједно радимо намодернизацији земље".  11:05 - Наш циљ је да до 2019. године дефицит државе буде испод један одсто, а садаљим растом БДП планирамо да ниво јавног дуга спустимо испод 60 одсто БДП, што бистворило услове за повећање плата и пензија и превремено отплаћивање кредита,рекла је Брнабић.  11.00 - Част је служити Србији како би се она мењала на боље, казала је Брнабић. Она јерекла да ће подстицати конструктивну критику и да ће редовно обавештавати јавност освом раду. Такође је рекла да ће, упркос увредама које већ добија, поносно радити својпосао.

  10:57 - Дигитализација ће фундаментално променити наше животе, а Србија је спремнада предводи цео регион напред у овој области, јер ће процес дигитализације побољшатистандард грађана, отворити нова радна места и унапредити развој, казала је Брнабић.Она је истакла да је њена мисија модернизација Србије у свим областима друштва, а даће дигитализација и образовање бити у врху њених приоритета.  10:53 - Дигитализација је један приоритета нове владе, рекла је мандатарка у свомекспозеу и истакла да је она прилика да зауставимо одлив мозгова и да чакпреокренемо тај процес.  10:50 - Сигурна сам да ће влада имати резултате о које ни они који су ме оспоравалинеће моћи да се оглуше - рекла је Брнабић.  10.49 - Са галерије седницу посматрају представници дипломатског кора, међу којима суи амбасадори САД Мајкл Скат и Немачке Аксел Дитман.  10:48 - Мандатарка Ана Брнабић почела је да излаже свој експозе наводећи да је важнода се утврде циљеви владе у наредном периоду, да се усагласе приоритети и направидруштвени договор да би Србија дошла у ред успешних земаља.

  10:45 - Шеф посланика СРС Војислав Шешељ саопштио је да је позлило министруАлексдандру Антићу.  10:42 - Скупштина није прихватила предлог шефа посланичке групе СДС МаркаЂуришића да се дуплира време расправе имајући у виду важност теме која је на дневномреду.  10:40 - Посланик СРС Немања Шаровић тражио је повреду пословника што је седницакаснила 23 минута, и што су посланици и дипломатски кор чекали, Маја Гојковић јеодговорила да је седница каснила јер је једном министру позлило, наводећи да може дасе гласа о повреди пословника, али да живот некада има и непредвидиве околности.  10:37 - Председница парламента Маја Гојковић почела је седницу, а у сали је на самомпочетку био 161 народни посланик.  10:30 - У Скупштину Србије стигли су и амбасадори више земаља, међу којима је иамерички Кајл Скот.  10:25 - Брнабић може сигурно да рачуна на подршку 129 посланика СНС, односно листе"Александар Вучић-Србија побеђује" као и на гласове коалиционих партнера, што јенајмање 156 посланика "за". Посланик ЈС Драган Марковић Палма једини је чланвладајуће коалиције који је најавио да неће гласати за Брнабић и њен кабинет.  10.18 - Чланови будуће владе стигли су у Скупштину Србије.  Међу првима су упарламент дошли министар просвете Младен Шарчевић и министар културе иинформисања Владан Вукосављевић, који ће и у новој влади задржати те ресоре.  У парламент је стигао и министар пољопривреде Бранислав Недимовић, као и министаррударства и енергетике Александар Антић, који ће и у новој влади предводити таминистарства, а затим и остали предложени за чланове кабинета Брнабић.  Десетак минутак пред почетак седнице дошао је и први потпредседник владе иминистар спољних послова Ивица Дачић и министар здравља Златибор Лончар.   09.48 - Репортерка Н1 из Скупштине јавља да експозе Ане Брнабић има 100 страна,али да ће она читати сиже експозеа, који има око 20 страна. Како је најавиламандатарка, експозе ће трајати сат времена.   
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  Брнабић је предложила 18 ресорних министара и три министра без портфеља. Међуњима су и четири потпредседника Владе.  Она је оставила 18 старих министара који су били део Владе Александра Вучића ипредложила три нова.  Нови су потпредседник Социјалистичке партије Србије Бранко Ружић, који је предложенза министра за државну управу и локалну самоуправу, београдски секретар за екологијуи члан СПС-а Горан Триван је предложен за министра заштите животне средине, апредседник Српске народне партије Ненад Поповић предложен је за министра безпортфеља задуженог за иновације.  Рок за избор владе је 30. јун у поноћ.  За избор нове Владе потребно је да гласа 126 посланика од 250 колико има СкупштинаСрбије.  (Агенције, Блиц)  
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