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Чедомир Јовановић је шокирао све изјавом да ће се замонашити. „Пустио сам браду
управо са том намером. Мој монашки живот ћу провести у манастиру Црна река, мој крст
биће лопата, а моје монашко име Чисторуки, пошто је моја савест прљава, али су ми руке
чисте. Волим бело пошто је то симбол чистоће, али овом мојом одлуком доказујем да
волим и црно. Придружиће ми се Биљана Србљановић којој брада није видљива и Вук
Драшковић. То ће бити најзнјачајнији преокрет у нашим животима“, саопштио је лидер
ЛДП.

Соња Бисерко је тим поводом оштро осудила СПЦ изјавивши да иза одлуке Чедомира
Јовановића , Биљане Србљановић и Вука Драшковића стоје клерофашистичке снаге које
су све снажније уместо да буду слабије. „Тражићу од папе да поништи ову одлуку СПЦ, а
док се то не деси, у знак протеста подвргнућу се најстрожијем посту“ , била је јасна
Бисерко.

Министар пољопривреде Душан Петровић је као крунски доказ скорог пријема Србије у
ЕУ навео податак да је у Србији поморанџа дупло јефтинија од јабуке.“Поморанџе су као
што сви знамо медитеранско воће, а њихова приступачна цена доказује да Србија има
веома повољне природне услове за гајење тог воћа, што опет доказује да је Србија
медитеранска земља. Медитеранске земље су такође Шпанија, Француска и Италија које
су чланице ЕУ, што значи да Србија испуњава и оне најбитније, географске услове за
пријем у европску породицу народа. Као што се сви могу да увере јабуке, крушке,шљиве
– воће које се до сада трациционално гајило у Србије је по ценама сада истоветно са
ценом банана. Министарство пољопривреде је досадашњим мерама, а и убудућео
безбедити услове за узгајање поморанџи, лимунова, мандарина и банана, нарочито
банана које ће бити главни државни производ. Банане ће бити бренд Србије. Климатски
и географски услови као и ова власт су јемци да ће то тако бити и остати“, гарантовао је
Петровић.

Расим Љајић, министар за социјална . хуманитарна и доживотна питања је обавестио
јавност да је Влада Србије затражила од суда у Хагу да се Војислав Шешељ пусти из
притвора одмах по издржавању доживотне казне.“Наш најважнији стратешки партнер хашки трибунал је са задовољством прихватио захтев који смо им упутили, што је још
један доказ колико цене мој рад и рад ове Владе. Такође бих хтео да нагласим да сам
веома поносан што је за време док ја управљам овим министарством значајно повећан
број народних кухиња, као и корисника тих кухиња.То је доказ колико је ова Влада
социјално одговорна. Ми испуњавамо оно што смо обећали. Све ћу учинити да тако

1/3

Другоаприлске вести
Пише: Љубиша Спасојевић
среда, 04 април 2012 08:02

остане и убудуће“, обећао је Расим Љајић.

Снежана Маловић је на конференцији за медије најавила да ће правосуђе бити
деформисано по највишим европским стандардима и стандардима међународне
заједнице. „То деформисање подразумева да ће притвор по потреби трајати доживотно,
да ће адвокати оптужених бити бирани искључиво од тужилаца, а такође и судије.
Судско веће ће бити састављено од тако изабраних адвоката, судија и тужилаца.
Адвокатске коморе ће због тога бити укинуте, као и судови, пошто ће се суђења одвијати
у тужилаштву. При осмишљавању ове реформе, као узор ми је служио суд у Хагу, чији
је рад круна права међународне заједнице. Због тога ће ово министарство проширити
капацитете и модернизовати постојеће сигурне куће у Забели, Сремској Митровици и
Централну у Београду. Такође ћемо изградити нове. Овај заједнички удружени
подухват спроводимо са међународном заједницом и посвећен је искључиво
Србима.Узор нам је сигурна кућа у Шевенингену у којој Срби чине убедљиву већину. У
остварњу овог пројекта имам велику подршку и помоћ мог колеге Расима Љајића. То је
такође заједнички удруженни подухват наша два министарства “, изјавила је Снежана
Маловић.

Министар просвете Жарко Обрадовић упознао је јавност са предстојећом реформом
школског система. „Сви предмети ће се предавати на енглеском језику, осим српског,
који ће се предавати на литванском. Тиме ћемо показати да је Србији место у европској
језичкој породици народа и да поштујемо право на различитости. Сигуран сам да ће овај
драгуљ реформе образовања својим сјајем далеко надмашити реформу по Болоњи, која
је сада круна тог образовања. Не видим бољи начин да образовање у Србији напредује
осим преко Болоње, енглеског и литванског језика.Нови уџбеници ће са као и до сада
штампати у Хрватској. То ће уједно бити најбољи доказ који може да пружи ово
министарство, ова Влада и ова власт о томе како води бригу о чувању националног
индентитета и интереса Србије“, рекао је министар Обрадовић.

Ивица Дачић, Борис Тадић и Борко Стефановић су се на конференцији за новинаре
појавили са фантомкама на глави. Борис Тадфић је носио и кече. Том приликом су
изјавили да је то доказ њихове борбе против фантомске државе Косово. „Када год буде
потребно, послаћу жандарме и друге специјалне снаге које ће такође носити фантомке
да бране територијални интегритет државе Косово.У знак солидарности и ја носим
фантомку.Пошто је Косово део Србије, тиме уједно бранимо и територијални интегритет
Србије. Срушићемо немилосрдно и убудуће сваку барикаду на путу који нема
алтернативу“, рекао је Ивица Дачић. „Приликом преговора са Приштином од сада ћу
увек носити фантомку. То ће бити најчвршћи доказ да никада, никада, никада нећемо
признати државу Косово. Регионално престављање те државе подразумева да ће моћи
да отвара диполоматска представништва само у регионима Србије, али не и у држави
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Србији“, био је одлучан Борко Стефановић.“Носим ову фантомку јер отворено и без
стида могу да погледам народу Србије у очи. Ја немам шта да кријем. Носим и кече иако
ми је под њим и фантомком врућина, па се топи пудер, а то је и доказ да браним
интересе наше заједничке државе. Тријумф политике коју водим је осетио сваки
грађанин Србије, укључујући ту и оне који живе на селу. Наставићу ту политику да водим
свим средствима, пардон свим демократским средствима. Статус кандидата је најбоља
потврда да пут без алтернативе нема алтернативу“, закључио је своје излагање Борис
Тадић
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