
Београд: Посебна седница Скупштине о избору нове Владе, Ана Брнабић у експозеу: Престали смо да будемо земља која бележи историјске поразе, на међународном плану Србија је постала земља која се поштује и уважава
среда, 28 октобар 2020 18:00

Посланици Скупштине Србије на Првој посебној седници бирају нову српску Владу.
Мандатарка за састав нове владе Ана Брнабић пред посланицима је изнела експозе са
планом рада будућих министара, после чега је уследила скупштинска расправа и
гласање о новом саставу владе Србије.

  

Посланици владајуће већине подржали орочену Владу и експозе мандатарке 

  

У расправи о приоритетима и саставу нове владе народни посланици владајуће већине
најавили су подршку премијерки Ани Брнабић и њеном кабинету, а отварали су и теме за
које они сматрају да су важне, пре свих корона.

  

Председник Скупштине Србије Ивица Дачић замолио је данас шефове посланичких
клубова да ограниче број говорника како би се испоштовала сатница и полагање
заклетве нових министара, које је предвиђено око 20 часова.

  

„Србија је данас много другачија земља него 2017. године и фундаментално другачија

 1 / 11



Београд: Посебна седница Скупштине о избору нове Владе, Ана Брнабић у експозеу: Престали смо да будемо земља која бележи историјске поразе, на међународном плану Србија је постала земља која се поштује и уважава
среда, 28 октобар 2020 18:00

него 2014. године, престала је да буде земља која ниже историјске поразе и постала
земља која побеђује. Почели смо да верујемо у себе и сопствени успех, уместо да
тражимо изговоре за неуспехе. Почели смо да радимо и престали да кукамо. На
међународном плану, Србија је постала земља која се поштује и уважава. Земља која
води независну и самосталну спољну политику, поуздан партнер за разговор, а не
земља пред коју се постављају услови и ултиматуми. Влада коју предлажем биће
проевропска и влада континуитета“, поручила је посланицима Скупштине Србије
мандатарка за састав нове владе Ана Брнабић, представљајући програм нове орочене,
концентрационе владе коју ће чинити све парламентарне странке, осим две мањинске.

  

Расправа о саставу нове владе протекла је у идиличној атмосфери, уз поруке подршке,
хвалоспеве и аплаузе, али је ту атмосферу на самом почетку успео да поквари Шаип
Камбери, један од свега шест опозиционих посланика који је навео да је тужно да
демократију у Србији брани свега шест посланика, од укупно 250 и да овакав парламент
није могао да произведе  ни Слободан Милошевић, али је то пошло за руком „Вучићу и
Дачићу“.

  

Пуна четири месеца било је потребно да се након убедљиве победе Српске напредне
странке са скоро 50 одсто освојених гласова формира нова влада.

  

Иако се дуго чекало на формирање, након консултација и калкулација најача странка у
владајућој коалицији и председник државе одлучили су да ће та влада трајати кратко,
до почетка априла 2022. и да ће имати 21 министра, два министра без портфеља и чак
пет потпредседника, првог потпредседника Бранка Ружића, Бранислава Недимовића,
Зорану Михајловић, Небојшу Стефановића и Мају Гојковић, једног више него у
претходној влади.

  

Од 23 министара, чак једанаест биће жене, а део владе биће нека потпуно нова лица.

  

18:38

  

Ристичевић предложио да седиште Министарства за село буде на селу
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Посланик на листи "Александар Вучић - За нашу децу" Марјан Ристичевић поручио је да
не би гласао "за" да се гласа само за нову министарку за дијалог Гордану Чомић, али
верује да је његов коалициони партнер боље проценио и зато му је обавеза да гласа за
сва кадровска решења. 

  

Кажу да говор мора бити као женска сукња - довољно дугачак да покрије тему, а кратак
да буде занимљив, па ћу пробати да се држим тога, рекао је Ристичевић за
скупштинском говорницом.

  

Поштујем коалиционе партнере, посебно њихову храброст, јер у политици не добијете
често само што ви желите, већ и они други, и разумем пар кадровских решења која се
некима од нас баш и не допадају, поручио је он.

  

Ако она успе, можда може да спречи догађаје попут оних испред Народне скупштине и
верујем да је мој коалициони партнер боље од мене проценио да таква особа може да
покрене тај дијалог, рекао је Ристичевић. 

  

Ристичевић је предложио да седиште Министарства за село буде на селу, рецимо у
Тополи.

  

16:53

  

Ђукановић: Надам се да је Чомић после напада видела с ким је седела у опозицији

  

У поподневном делу заседања Скупштине Србије посланици су наставили расправу о
будућој влади о којој би данас требало да се гласа, али и о значају парламента и
правима мањина.

  

Посланик владајуће Српске напредне странке, Владимир Ђукановић, изјавио је да му је
жао појединих министара којима неће бити лако да се суоче с проблемима, а пре свега
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Александра Вулина, који преузима Министарство унутрашњих послова и Маје Поповић
која ће бити министарка правде.

  

Ђукановић је истакао да му је посебно драго што у владу улази Гордана Чомић и да се
нада да је после најновијих напада  "она сада свесна с ким је годинама седела у
опозиционим клупама".

  

16:28

  

Дачић замолио да се смањи број говорника

  

Председник Скупштине Србије Ивица Дачић замолио је данас шефпве посланичких
клиуба да ограниче број говорника како би се испоштовала сатница и полагање
заклетве нових министара, које је прдевиђено око 20 часова.

  

  

"Да бисмо до тога дошли треба обавити гласање на време и молим шефове посланичких
клуба редукују број пријављених говорника да бисмо стигли", рекао је Дачић у
парламенту.

  

14:46

  

Марковић: Скупштина да не престане са радом ако дође до разбуктавања
епидемије

  

Посланик Јединствене Србије Драган Марковић Палма затражио је да Скупштина
Србије не престане са радом уколико дође до разбуктавања пандемије и увођења нових

 4 / 11

http://rs.n1info.com/Vesti/a665838/Djukanovic-Nadam-se-da-je-Comic-posle-napada-videla-s-kim-je-sedela-u-opoziciji.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a665838/Djukanovic-Nadam-se-da-je-Comic-posle-napada-videla-s-kim-je-sedela-u-opoziciji.html


Београд: Посебна седница Скупштине о избору нове Владе, Ана Брнабић у експозеу: Престали смо да будемо земља која бележи историјске поразе, на међународном плану Србија је постала земља која се поштује и уважава
среда, 28 октобар 2020 18:00

ванредних мера, јер треба да буде пример привреди и грађанима да се не плаше короне.

  

Ако имамо политички имунитет, да сада не тражимо и неки здравствени имунитет и да
се обраћамо преко малих екрана, да радимо и баш овако седимо једни до других, да нас
грађани гледају да смо на радном месту, казао је Марковић у обраћању на седници
Скупштине, током расправе о избору нове Владе Србије.

  

Он је констатовао да је веома важно и како раде школе, јер су "деца светиња", и запитао
како то да деца иду у вртић, или у основне школе, са скраћеним часовима, а у средње
школе 15 дана иду, а 15 не иду.

  

"Много је теже мањој деци објаснити да носе маске, него овима који имају више од 16
година. Онлајн настава није ништа. Ако родитељи кажу да деца иду у школе то треба да
се дозволи", поручио је Марковић.

  

Говорећи о политичкој ситуацији у земљи, он је рекао да је током расправе о Закону о
министарствима пропустио да предложи амандман којим би министар за екологију морао
да се бави и "политичком депонијом", јер би тамо требала да оде "нека опозиција".

  

"Страшно ме је изнервирао и наљутио Александар Вучић кад је смањио цензус на три
одсто, а онда је дозволио да се потписи не оверавају код нотара, па је опозиција, која је
стално кукала да јој ништа не ваља, то могла да ради код матичара у општини. Па шта
више хоћете", упитао је Марковић.

  

14:18

  

Вучић: Камбери нема основа да се жали

  

Председник Србије Александар Вучић оценио је да шеф посланичке групе "Уједињена
долина - СДА Санџака" Шаип Камбери нема много основа да замера властима у Србији
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тоталитаризам и непоштовање права мањина јер у Бујановцу живи 42 одсто Срба, а
њихови представници су у потпуности избачени из власти.

  

"О угрожености мањинских заједница говори неко ко је из власти у Бујановцу избацио 42
одсто Срба. Они траже министарско место са 0,5 одсто становништва у централној
Србији и Војводини, а онима који имају 42 одсто не дају да учествују у власти. Толико о
тоталитаризму и непоштовању права мањина. Ми се нисмо жалили али нема превише
смисла да они некоме указују на те проблеме", рекао је Вучић на конференцији за
новинаре у Палати Србија.

  

Камбери је раније данас, у скупштинској расправи, власт у Србији назвао аутократском и
тоталитарном, а за стање у Србији рекао да у њој "ксенофобија цвета" и да се упућују
претње мањинама, које немају ниједно министарско место.

  

Вучић је рекао да је срећан што Албанци у Србији могу тако отворено да говоре о тим
проблемима, и то пред милионским аудиторијумом.

  

"А смеју ли неки други да то говоре у Приштини, Тирани или на другом месту? Они се
жале да нису добили министарско место. Ми смо нудили заменика, али изгледа да је
била добра процена да не заузме место министра неко ко тако говори о својој земљи",
рекао је Вучић.

  

14:07

  

Посланици највише о подршци влади и коронавирусу

  

У расправи о приоритетима и саставу нове владе народни посланици владајуће већине
најавили су подршку премијерки Ани Брнабић и њеном кабинету, а отварали су и теме за
које они сматрају да су важне, пре свих корона.
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Лидер Јединствене Србије Драган Марковић Палма изјавио је да у наредном периоду
парламент не сме да престане да ради и да посланици треба да покажу да се не боје
короне.

  

"Ако имамо посланички имунитет, не треба да тражимо и здравствени имунитет већ
радници у фабрикама треба да нас гледају да седимо једни до других, школе треба да
раде", истакао је Марковић уз оцену да се не зна докле ће корона да траје и да са њом
треба живети.

  

Он је питао да му неки "стручњак из кризног штаба" објасни како се корона преноси и
набрајао ко је све поред њега био болестан и излечен од короне.

  

Када је реч о новој Влади, он је навео да су најважнији сектори војска која је ојачала,
полиција која је ефикаснија, просвета која је напредовала, судство које је ефикасније и
здравство.

  

У име Савеза војвођанских Мађара подршку новој влади најавио је и Балинт Пастор који
се посебно обратио Гордани Чомић и изразио наду да ће са њом добро сарадјивати
пошто, како је рекао, "зна да она има велики сензибилитет за проблеме мањина."

  

Посланик СПС-а Ђорђе Милићевић у добром делу говора обраћао се опозицији која није
присутна у парламенту и оценио да њих не интересује дијалог, већ да само прете
протестима и непослушношћу.

  

"Ова влада има огромно поверење градјана и то ће се видети вечерас када се посланици
буду изјашњавали о влади", рекао је Милићевић и поновио подршку за шест тачака које
је раније изнео председник Србије Александар Вучић као и да је СНС могла сама да
формира владу, али да је формирање коалиције "државнички потез".

  

Посланица покрета СПАС Марина Рагуш изјавила је да је данас најтежи дан за Србију
са 1.200 заражених и да је вирус зауставио планету.
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Она је рекла да нису у праву они који говоре да је ограничење кретања кршење људских
права и да су прописане мере једини начин борбе са вирусом, да здравствени систем не
може издржати оволики притисак и да је пред владом велики изазов у којем ће имати
потпуну подршку СПАС-а.

  

Подршку Влади најавили су и Бранимир Јовановић у име СДПС-а и Александар
Јовановић у име ПУПС-а.

  

14:02

  

Глишић: Нећу гласати за нову владу

  

Владан Глишић, самостални посланик и једина опозиција у Скупштини, не рачунајући
странке националних мањина,  неће гласати за нову владу , јер сматра да није добро
конципирана, као и да је Србији потребна влада националног и друштвеног јединства,
због чега је било потребно позвати у њу све политичке факторе, поготову оне који су
учествовали у бојкоту, а имају неку снагу.

  

12:24

  

Камбери: Тужан дан за демократију

  

За расправу у парламенту се први јавио шеф посланичке групе Уједињена долина - СДА
Санџака Шаип Камбери, који је власт у Србији назвао аутократском и тоталитарном, а за
стање у Србији рекао да у њој "ксенофобија цвета" и да се упућују претње мањинама,
које немају ниједно министарско место.

  

Србија је проблематична сама за себе, констатовао је он, указујући да је тешко било
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помислити да ће једина опозиција у парламенту бити шест посланика националних
мањина.

  

"Баш је тужно за демократију, овакав парламент није могао произвести ни Слободан
Милошевић. Александар Вучић и Дачић су се показали ефикаснији од својих политичких
очева", истакао је Камбери, уз оцену да је стање у Србији као у Белорусији, само што у
Минску има протеста на улицама.

  

Он је мандатарку Ану Брнабић позвао да посети места масовних гробница убијених
Албанаца у централној Србији, Батајницу и друге и тиме покаже "колективну
солидарност" са жртвама и осуди ратне злочине.

  

Камбери је констатовао да су Бујановац и Прешево под сталном полицијском опсадом, а
позвао је Вучића да дође и отвори неки индустријски погон тамо, јер су грађани, без
обзира на националност, сиромашни и без посла.

  

Он је поручио да због свега тога посланичка група коју представља неће гласати за
избор нове Владе.

  

Дачић је одбацио тврдње Камберија, тврдећи да су оне без основа и стварају лажну
слику и предрасуде да су мањине у Србији угрожене. Он је као пример навео чињеницу
да у Бујановицу, где Камберијева странка има власт, живи 50 одсто Срба, а ниједног
нема у органима власти.
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  Београд -- У Скупштини Србије мандатарка за састав нове владе Ана Брнабић започелаје са излагањем експозеа и представљањем чланова кабинета.  "Други пут имам огромну част да стојим пред вама и тражим подршку за програм радакоји предлажем за Владу Републике Србије у наредном периоду. Србија јефундаментално другачија земља него 2014", поручила је.  "Престали смо да будемо земља која бележи историјске поразе и постали земља којапобеђује. Почели смо да радимо, престали смо да кукамо", истиче.

  Додаје да се наша држава, у међународним оквирима, поштује.  "На међународном плану, Србија је постала земља која се поштује и уважава. Земља којаводи независну и самосталну спољну политику, поуздан партнер за разговор, а неземља пред коју се постављају услови и ултиматуми", изјавила је.  Како каже, Србија је финансијски стабилна држава.  "Земља у којој је незапосленост на историјски ниском нивоу, земља где је просечнаплата више од 500 евра и где плате и пензије константно расту", каже мандатарка идодаје да сви треба да будемо поносни на то, као и да оно што је урађено у последњих 6до 7 година било све осим лако.  Шест циљева нове Владе  "Ова влада имаће шест циљева о којима ће посебно водити рачуна - борба противковида, Косово и Метохија, борба против организованог криминала и рат против мафије,независно одлучивање Србије, владавина права и убрзање реформи и даље економскојачање Србије", нагаласила је.  Додала је да ће нова влада у складу са потребама, изазовима са којима се суочавамо ирезултатима отворити нове теме које ће даље допринети снази наше земље и квалитетуживота у њој.  Додала је да ће нова влада у складу са потребама, изазовима са којима се суочавамо ирезултатима отворити нове теме које ће даље допринети снази наше земље и квалитетуживота у њој.  Као приоритетну истакла је борбу за здравље грађана Србије.  "Први приоритет пред овом Владом је заштита здравља људи и подршка здравственомсистему у борби против коронавируса. Пред нама су тешки дани и тешка зима и још једнатешка година у којој ћемо морати да наставимо ову борбу. Очекујемо да ће свет тек 2022.године моћи да се врати у некакву нормалност", каже Брнабићева и додаје да Србија усвему томе мора да напредује.  У експозеу пред посланицима, нагласила је да је неопходно да се гради даље напостигнутим резултатима, а свако од министара ће, у свом ресору, имати својеприоритете, док ће влада имати основне правце деловања.  У неким областима, према њеним речима, Србија је само у ове претходне три годинеотишла даље и мењала се брже него многе земље Европе.  "Од 2017. године, Информатика је обавезан предмет у основним школама од 5. разреда,када ученици почињу да уче блоковско програмирање, док од 6. разреда уче итекстуално програмирање, да би се у 8. разреду већ сусрели са елементима науке оподацима“, објаснила је она.  Брнабић је указала да је од ове школске године за прваке уведен предмет Дигиталнисвет кроз који од малих ногу уче да схватају свет у коме живе, и да буду спремнији,свестранији и са више самопоуздања него њихови вршњаци у другим деловима Европе исвета.  "У средњим школама скоро 2 одсто ученика иде у специјализована ИТ одељења.Обезбедили смо приступ интернету у свим основним школама и уложили смо додатних10 милиона евра у приступ брзом интернету за 1.000 школа. Данас имамо 10.000дигиталних учионица, а комплетна дигитализација школа мора да се заврши до 2022.",рекла је Брнабић. Говорила је и о борби против криминала.  На крају експозеа, Брнабић је навела имена министара које предлаже за будуће члановекабинета и поновила да ће будућа влада имати 21 ресор и два министра без портфеља.  "Изазовна времена су пред нама, али 2025. године Србија мора бити земља у којој супросечне плате 900 евра, а просечне пензије изнад 400 евра, земља у којој јенезапосленост на нивоу еврозоне, земља модерног образовања и инфраструктуре,добро повезана, лидер у напредним технологијама и дигитализацији, земља перспективеи земља победник у сваком смислу, а за то свако од нас мора да да све од себе свакидан", поручила је Брнабић новим министрима.  БЕОГРАД - Мандатарка за састав нове Владе Србије Ана Брнабић представићеданас на посебној седници Скупштине Србије свој експозе и чланове кабинета.  На дневном реду седнице је избор владе и полагање заклетве председника и члановавладе, чиме званично почиње да им тече мандат.   После расправе у парламенту, очекује се гласање и полагање заклетве која гласи:
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  "Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем да ћу поштоватиУстав и закон, да ћу дужност члана Владе вршити савесно, одговорно и предано и битипосвећен очувању Косова и Метохије унутар Републике Србије".  Влада Србије има 21 ресор, међу којима су три нова која се тичу бриге о селу, опородици и демографији и људским и мањинским правима и друштвеном дијалогу.  (Агенције)  
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