
УСС „Слога“: Изјава Ане Брнабић о „грађани немају осећај колико је струја у Србији јефтина“ - представља врхунац дрскости, бешчашћа и цинизма
понедељак, 23 мај 2022 21:25

Изјава премијерке Ане Брнабић да Србија може да победи кризу само ако градјани
покажу одговорност, тако што ће гасити сијалице за собом, уз опаску да немају осећај
колико је струја у Србији јефтина, представља врхунац дрскости, бешчашћа, цинизма и
понижавања сопственог народа са позиције политичке моћи, оценио је данас синдикат
"Слога".

  

  

„Ако неко треба да сноси одговорност, онда је то управо Ана Брнабић која од јуна 2017.
године показује пуну некомпетентност и нестручност на месту председнице Владе“,
навео је синдикат у саопштењу.

  

Оценио је „да је Брнабић била компетентна и да је радила свој посао, на време би
схватила да Електропривреда Србије (ЕПС) није ‘печењера крај друма’ и вероватно не
би било ни хаварије у Обреновцу због ложења блата уместо угља и низа других афера
које су потресале енергетски сектор“.
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LE GEN DO pic.twitter.com/gzzNRY1r0N

  — Sajam Ludaka (@BoraKonj) May 23, 2022    

У саопштењу "Слоге" је истакнуто да нема потреба да Брнабић подсећа градјане на
гашење сијалица приликом изласка из просторија, јер се "у Србији сијалице сваког дана
гасе и то на дуже време".

  

Kaže Brnabićka da je tako skromna, da je u Velikoj Britaniji zavrtala sijalicu. U Srbiji je ostala
jako skromna. Nije se bahato naselila u Beli dvor u kome je živeo Tito. Zadovoljila se
Jovankinom vilom, takoreći vilicom. Viličicom.

— Bojan Pajtić (@PajticBojan) May 23, 2022    

"Сваке године због партократије, корупције и сиромаштва државу напусти скоро 100.000
људи у нади за бољим животом, уз познату изреку ко изадје из Србије последњи, нек
угаси светло за собом", навео је синдикат.

  

(Бета)

  

Видети још:  Ана Брнабић: Србија се у политичком смислу јасно одредила према
сукобу у Украјини. Русија данас ради оно што су неке друге земље урадиле нама
1999. и 2008.
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