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 Београд -- Министарска државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић рекла је да
је била изненађена када је прочитала написе о кандидатури Томислава Николића.

  

  Брнабићева је гостујући на ТВ Прва навела да то “није очекивала“.  

“Изненађена сам лично. Била сам у Берлину, наша амбасада је тамо организовала
фантастичан догађај како би био обележен Дан државности. На повратку из Берлина
сам прочитала изјаву, нисам очекивала, али чини ми се да је ситуација јасна“, навела је
она.

  

Како каже, странка је уз председника владе.

  

Брнабићева се осврнула и на наводе појединих медија да се она може наћи на месту
новог премијера.

  

“Прочитала сам у медијима, са листом неких других имена. Стварно има толико пуно
посла да у овом тренутку не бих о томе размишљала. Част ми је што се моје име нашло
међу тим именима“, додала је Брнабићева.

  

Рекла је и да се нада да ће Вучић бити изабран за председника и да ће будућем
премијеру требати његова подршка.
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“Србија је кренула у озбиљне реформе, криза је у региону и ово ми је некако деловало
као логично-прагматичан корак, иако је мени лично јако жао што председник владе неће
више водити тим у којем сам ја“, додала је она.

  

Каже и да јој се чини да сви са порукама стају на лопту.

  

“Председник Владе није реаговао, да је био лично повређен или није – то не знам“,
навела је она.

  

“Све одлуке су донесене, зато сам и рекла да је за мене ситуација јасна, странка је стала
уз Вучића, грађани су рекли свој став на изборима“, рекла је Брнабићева.
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