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 Премијерка Србије Ана Брнабић поручила је на скупу у Панчеву, у оквиру кампање
“Будућност Србије”, да се у Србији више не води политика од данас до сутра.

  Како је рекла, грађани више не живе од данас до сутра, а да су промене које су до тога
довеле почеле 2014. године, када је садашњи председник Србије Александар Вучић
постао премијер.   

Брнабић је подсетила да је кампања на иницијативу председника "Будућност Србије"
започела у Врању, где је на скупу грађанима Пчинског округа казала колико је до 2014.
године земља била девастирана и колико су је згазили они који су до тада били на
власти. 

  

"Сваки дан могу да наводим примере колико их ништа није занимало, колико их није
занимала, као ни грађани, колико их нису занимале болнице, школе, путеви, да ли млади
одлазе и да ли породице имају будућност. Све је то почело да се мења када је Вучић
постао премијер и када се видело да Србија може да побеђује и да се такмичи са
најбољи, као и да има потенцијал да побеђује најбоље", казала је премијерка. 
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Како је навела, постављењем камена темељца за изградњу јефтиних станова за
припаднике снага безбедности у Нишу и Врању, садашња власт покаказала је да
испуњава обећања. Брнабић је истакла да опозиција која се представља као
"алтернатива" садашњој власти у свом новом документу, који се зове "уговор са
народом", не каже шта ће бити са Србијом, да ли их интересује Европска унија, шта ће
бити са Косовом и Метохијом, нити како ће се Србија позиционирати у све
компликованијим међународним односима. 

  

Каже да један део њих је одувек само интересовалао да се баве светским проблемима, а
Србија је за њих била само једна станица и средство да дођу до свог циља, а Вучић им
тада није био диктатор, већ су тражили његову подршку. 

  

Други део те опозиције чине они које интересује само новац, којима је власт била полуга
да дођу до богатства, казала је Брнабић и додала да трећи део чине они који сами себе
називају љотићевцима, а који нису, нити знају шта је Србија. 

  

“То је лицемерје, бахатост, неодговорност”, истакла је Брнабић и додала да за садашњу
власт никада ниједна ствар која је требало да се уради није била мала, те да се и она и
председник Србије баве и најмањим стварима. 

  

Председник се лично бави препарцијализацијом земљишта у Панчеву да би што пре
дошли нови инвеститори и да би се обезбедило још барем једно радно место, навела је
премијерка. 

  

“Поносни смо што радимо за наше грађане, не постоји већа част од тога, желимо да
видимо Србију која побеђује. Будућност Србије није политика линча, вешала нису слика
Србије, увреде нису речника Србије, а претње нису манир. 

  

Будућност Србије је да радимо, стваримо, верујемо, побеђујемо, а то можемо само ако
наставимо као до сада да дајемо све од себе и да радимо заједно”, закључила је
Брнабић. 
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Председник Александар Вучић рекао је да је, обилазећи јужно банатски округ видео шта
је урађено, али и шта је још могло бити урађено.

  

(Б92)
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