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Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је да Влада није разматрала
повећање цене струје, гаса и горива.
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Одговарајући на питање поводом писања медија о увођењу нових намета за унапређење
енергетске ефикасности, премијерка је истакла да држава мора да се бави тим
проблемом, јер је "изузетно енергетски неефикасна".

  

"Енергетска ефикасност је нешто што ћемо морати да појачамо", казала је председница
Владе новинарима и додала да ће јавност бити обавештена о тим наметима којима се
Влада Србије још није бавила.

  

По њеним рећима, енергетска ефикасност се у различитим земљама спроводи на
различите начине и за то морају да се издвоје значајна средства.

  

"Енергетска ефикасност је нешто што је једнако изградњи нових енергетских објеката.
Да ли сте један киловатчас уштедели или направили, једнака је ствар", рекла је
Брнабић.

  

То пшто је Србија "изузетно енергетски неефикасна земља", рекла је Брнабић,
"последица је тога што имамо најјефтинију електричну енергију у Европи, која је значајно
субвенционисана, па кроз историју нисмо морали да се учимо енергетској ефикасности".

  

Прича о чланству беспредметна, странка је већа и важнија од тога

  

Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да није важно да ли је чланица Српске
напредне странке (СНС) и истакла да је прича о њеном чланству у владајућој странци
беспредметна јер је „странка већа и важнија“ од ње и тога да ли ће постати њен члан.

  

„Чини ми се да није фер према људима који су у тој странци од оснивања и који су
прошли кроз фискалну консолидацију и тешке политичке одлуке, а да се прича само о
мени која нисам била ни у Влади ни у државној управи у то време… То је странка коју
желим на сваки начин да подржим. Мислим да толико дугујем СНС-у. Надам се и да ће
ме људи у СНС прихватити као део тима. Даље од тога не бих ишла“, рекла је
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премијерка новинарима у Народној банци Србије.

  

Она је навела да дугује СНС-у јер јој је та странка пружила подршку у време када многи
други не би и када је највећи број политичких партија само гледао ко је члан, а ко није.

  

„Мени су дали поверење као особи која није члан странке, а нико ми се никада није
мешао ни у избор тима ни у избор људи у кабинету“, рекла је она.

  

Премијерка је рекла да је за њу СНС показала да је странка која је вредна огромног
поштовања и која се није либила да у протеклих пет или шест година примени најтеже
реформе које су биле потребне још 2003. и 2004. године, али тада није било довољно
храбрих политичких лидера да то ураде, па је земља дошла на ивицу банкрота.

  

Додала је да је СНС, у тренутку када је било очигледно да неће добити политичке поене
због својих потеза, урадила оно што је било потребно Србији и што су грађани умели да
цене.

  

(Бета)
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