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Премијерка Србије Ана Брнабић данас је на свом Инстаграм профилу објавила да је
постала је чланица Српске напредне странке. Ова одлука најављивана је већ извесно
време.

  

  

Почетком октобра Брнабић је најавила да да има намеру да се учлани у Српску напредну
странку (СНС).

  

„СНС је странка која се није плашила да се мења, да учи, даје људима шансу иако нису
њени чланови, док год то има смисла за напредак Србије. СНС је и мене подржао и дао
ми поверење када многи други не би. Данас могу да кажем да волим и поштујем ову
странку и да се надам да ће ме прихватити као свој део“, рекла је Брнабић за Блиц
почетком октобра.

  

Поједини медији су тада спекулисали да ће премијерка постати члан СНС у време када
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та странка буде славила годишњицу оснивања у другој половини октобра.

  

"То је нешто што ћете видети у будућности. Имам намеру да се учланим у СНС из многих
разлога. Објаснићу их у том тренутку", рекла је својевремено Брнабић.

  

Ипак, у данашњој објави на друштвеним мрежама није навела разлоге.

  

На најаве учлањења премијерке, Александар Вучић је својевремено за Блиц рекао да би
био радостан да се то деси, али и да не одлучује он, већ да о томе одлучује премијерка и
поручио "Добродошла је у СНС".

  

На најаву да би премијерка могла убудуће да буде и део странке, је реаговала и
министарка инфраструктуре и функционерка СНС Зорана Михајловић, која је у више
наврата имала јавне спорове с премијерком, оценом да би, ако приступи тој странци,
била велико појачање.
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  „Ако је тачна информација да ће Ана постати члан СНС, мислим да је то одлично, даконачно СНС добије такво појачање“, рекла је тада министарка Михајловић.  Ана Брнабић је на место премијерке дошла с позиције министарске за државну управу илокалну самоуправу у Влади Александра Вучића. У Вучићеву владу ушла је у августу2016. као стручњак.  За њу је је шира јавност чула у октобру 2015. када је објављен транскрипт телефонскогразговора између Бојана Пајтића и Лидије Удовички, сестре министарке државне управеКори Удовички. Лидија Удовички је наводно рекла да је кум премијера Србије и директорЕМС-а Никола Петровић покушао да наплати рекет од два милиона евра од споменутеамеричке фирме Континентал винд партнерс (ЦWП), не би ли ветропарк у Србијиприкључили на електромрежу.  Тадашњи премијер Вучић је на то одговорио оптужбама на рачун ЦWП тврдећи да јеуправо та фирма у САД излобирала да пет конгресмена потпише писмо Џозефу Бајденуу којем су премијеров брат Андреј и његов кум Никола Петровић означени као центаркорупције у Србији.  Ана Брнабић тада је као директорка Континентал Винд Србија заједно са директоромЕМС Николом Петровићем и министром енергетике Александром Антићем, наконференцији за медије у Влади Србије, одбацила наводе о било каквом покушајурекетирања.  Након тога Ана Брнабић помињана је особа која води "деливери јунит" у Влади Србије,али према писању медија "деливери јунити" нису никада заживели.  У августу 2016. постала је министарка у Влади Србије, да би 2017. стала на чело ВладеСрбије.  (Инсајдер, Блиц)  
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