
Ана Брнабић на питање Инсајдера: Зашто ме питате за уговор са Блеровим институтом, а не занима вас повећање плата медицинским радницима?
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Питање како је могуће да Институт за глобалне промене Тонија Блера саветује највише
државне функционере Владе Србије без икаквог уговора, премијерка Ана Брнабић
назвала је „спиновањем“. Она је данас одговарајући на то питање Инсајдера рекла да га
поставимо Генералном секретаријату Владе Србије и упитала како је могуће да нас не
занима повећање плата медицинским радницима.

  

  

Још откако је објављена вест да Институт за глобалне промене Тонија Блера пружа
саветничке услуге Влади Србије и највишим државним функционерима, новинари
Инсајдера покушавају од Владе да дођу до уговора који ту сарадњу регулише. На
прошлој конференцији за новинаре премијерка Ана Брнабић упутила нас је на Генерални
секретаријат Владе, наводећи да претпоставља да они имају тај документ.

  

Међутим, у Генералном секретаријату Инсајдеру је речено да Влада нема никакав
уговор са Блеровим институтом или било којом његовом компанијом.
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На питање Инсајдера како је могуће да тај институт пружа саветничке услуге највишим
државним функционерима, а да Влада нема никакав уговор са њим, премијерка је данас
рекла да то питамо Генерални секретаријат.

  

„Ово се дешава енти пут. Имали смо у петак отварање седишта прве међународне
организације икада у Србији. Нисмо имали питање на ту тему. Ок, разумем. Није
довољно важно ваљда што је Секретаријат транспортне заједнице као међународне
организације у Србији. Ваљда то није показатељ довољног напретка Србије и тога да
идемо у правом правцу. Али зар данас када говоримо о позитивном ребалансу, када први
пут имамо приходе и повећање плата од 1. новембра, и ми се и даље враћамо на увек
исте теме“, рекла је премијерка на конференцији за новинаре на којој је најавила
повећање плата у јавном сектору.

  

На питање Инсајдера како је могуће да на наше питање одговори са „питајте Генерални
секретаријат“, Брнабић је навела да је то административно питање.

  

„Како је могуће да вас не занима повећања плата медицинским радницима“, рекла је она.

  

Премијерку смо подсетили да ни у некој фирми не би смело да се ради без уговора и
упитали како је могуће да у Влади Србије ради неко без икаквог уговора.

  

„Нећу да користим данашњи дан да спинујем на неке друге теме. Зато што је превише
важан, превише леп и ја сам превише поносна на наше резултате да спинујем на другу
страну“, рекла Брнабић.

  

  

Премијерка прећутала да уговора нема

  

Иако је Инсајдер у неколико наврата затражио од кабинета премијерке Ане Брнабић да
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нам достави уговор о сарадњи Владе и Блеровог института и на ту тему постављао
питања на конференцијама за новинаре, премијерка до данас није рекла да уговор не
постоји. На нашу молбу на конференцији за новинаре, која је одржана још у фебруару
ове године, да нам га достави, Брнабић је изјавила да прво мора да види како је та
сарадња регулисана.

  

На питање зашто нам њен кабинет није доставио Уговор, на прошлој конференцији,
премијерка је рекла да „не зна“.

  

„Нисам се тиме даље бавила. То су административне ствари. Нити мислим да треба ја да
се бавим њима, нити имам времена за то. Ја се тим стварима не бавим“, наводи Брнабић.

  

Институт за глобалне промене бившег британског премијера Тонија Блера почетком
децембра прошле године расписао је конкурс за два виша саветника Владе Србије.
Међутим, након интересовања медија, конкурс је уклоњен с њиховог сајта пре времена
иако је у њему писало да истиче 21. децембра.

  

Како су у Блеровом институту рекли за Инсајдер, понуде за посао су склоњене јер су
кандидати нађени. Такође су навели да ова два радна места не финансира Влада
Србије. На питање ко их плаћа, нису желели да одговоре.
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  „Понуде за посао су склоњене (са сајта) јер смо идентификовали кандидате. Овепозиције су повезане с пројектом Института у Србији који служи као подршка јачањујавних служби. Оне чине део ширег, непрофитног рада Института који служи каоподршка владама широм света и није коштала Владу Србије,“ рекао је за Инсајдерпортпарол Института Бенедикт Мејкон-Куни.  Премијерка Ани Брнабић претходно је изјавила да је ангажовање Блеровог института уформи „деливири јунита“ почело у време бившег премијера Александра Вучића, а да јеона само наставила ту праксу.  „Деливири јунит ради на најбољи могући начин. Помаже Влади и свим ресорнимминистарствима да би неке од најбољих пројеката испоручили. То не плаћају грађаниСрбије“, навела је Брнабић.  (Инсајдер )  
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https://insajder.net/sr/sajt/vazno/15577/Brnabi%C4%87-na-pitanje-Insajdera-%C5%A0to-me-pitate-za-ugovor-sa-Blerovim-institutom-a-ne-za-pove%C4%87anje-plata-(VIDEO).htm

