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У кабинет Ане Брнабић стижу и нови људи: Боровчанин у игри за спорт, Маја Гојковић
министарка културе, Вулин министар полиције. За Министарство правде виђена Маја
Поповић, бивши шефица кабинета некадашњег директора БИА Ђорђевића
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Одлука најјаче странке да прави концентрациону владу значајно ће помешати карте у
странкама које су прихватиле да буду део нове владајуће већине. Листа с именима
будућих министара и даље је отворена, али је извесно да ће, поред рокаде министара у
појединим ресорима, у влади бити места за нова лица, али и својеврсне повратнике на
министарска места.

  

Лидер СНС и председник Србије Александар Вучић открио је да ће Небојша
Стефановић бити у систему безбедности, а претпоставља се да ће то бити сектор
одбране. Према сазнањима Курира, Александар Вулин и Небојша Стефановић
највероватније ће ротирати досадашње ресоре, па ће лидер Покрета социјалиста
преузети полицију, а потпредседник напредњака одбрану.

  

Генерални секретар Председништва Србије и бивши министар правде Никола
Селаковић ће се, како сазнајемо, вратити у Немањину 11, и то као министар спољних
послова, на место Ивице Дачића, коме је, на изненађење свих, припало место
председника Скупштине. Најозбиљнији кандидат за новог министра енергетике и
рударства је Зорана Михајловић, која је досад водила грађевинарство и
инфраструктуру, и ово би јој био заправо повратак у енергетски сектор.

  

Социјалисти на чекању

  

- Социјалисти засад имају сигурно једно, а врло могуће и два места у влади. Тешко да
могу да рачунају и на треће министарство. Још се вага који ресори ће им припасти, али је
извесно да ће их заузети Александар Антић, који је у игри за неколико ресора, и Бранко
Ружић, који би могао да остане на челу ресора државне управе и локалне самоуправе.
Разматра се и да се Александру Шапићу, односно његовој листи Спас, повери нови
ресор у влади, а то је брига о породици, деци и демографији. Међутим, за то место у
опцији је и др Дарија Кисић Тепавчевић, чланица кризног штаба. Сасвим ново име могло
би да дође и на дужност министра правде. У игри је Маја Поповић, бивши судија и
некадашња шефица кабинета Александра Ђорђевића док је био на челу БИА - открива
наш извор.

  

Шапић је јуче потврдио да неће бити министар, да остаје председник општине Нови
Београд, али није хтео да открива кога ће Спас да шаље у министарски кабинет. У
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сектору финансија нема изненађења - Синиша Мали јуче је открио да остаје на старој
позицији:

  

- Добио сам понуду која се не одбија, да наставим да водим ресор финансија. То је за
мене велика част и велика одговорност.

  

Четири недоумице

  

Лидер СДПС и досадашњи министар трговине, туризма и телекомуникација Расим
Љајић требало би да уступи своје место у влади Татјани Матић, која је до сада била
државна секретарка у том ресору. Маја Гојковић је најозбиљнији кандидат за место
министра културе, а Ненад Боровчанин за министра спорта.

  

- Не би било изненађење ни да Вања Удовичић остане. Готово је извесно да ће
Златибор Лончар наставити да води Министарство здравља, баш као и Бранислав
Недимовић пољопривреду. Још се тражи решење за нови ресор људских права,
равноправност полова и друштвени дијалог, који би могао бити поверен некој од
мањинских странака - каже наш извор. Он додаје да је у влади обезбеђено место и за
Ирену Вујовић, досадашњу председницу општине Савски венац, која је најозбиљнији
кандидат за ресор Заштите животне средине.

  

Мандатарка за састав нове владе Ана Брнабић јуче је рекла да заиста има још дилема о
саставу владе.

  

- У недељу пре подне ће бити састанак Председништва СНС, кад ће бити објављена сва
имена. Имамо засад дилему за три министарства. Тачније, за једно министарство се
двоумимо да ли ће га уопште бити, а за три до четири размишљамо кога ћемо поставити -
рекла је Брнабићева за ТВ Хепи.

  

Она није желела да коментарише наводе да ће Никола Селаковић постати министар.
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- Можда и дође до неких рокада већ добро познатих имена... Свакако, могу рећи да бих
Селаковића желела у свом тиму, а биће много нових имена - рекла је Брнабићева.

  

Бојан Клачар: СНС направио стратегију за следеће изборе

  

Расписивање ванредних парламентарних избора за годину и по дана није изненађење,
учешће Шапића у власти делимично јесте, а избор Ивице Дачића за председника
парламента је потпуно изненађење, сматра извршни директор Цесида Бојан Клачар:

  

- То је на неки начин назадовање лидера социјалиста у политичкој каријери. Са учешћем
Шапића у извршној власти, СНС је већ сада направио стратегију за следеће изборе.

  

Данас наставак конститутивне седнице скупштине, нова влада стартује 30. октобра

  

Друга влада Ане Брнабић званично ће почети с радом у петак, 30. октобра, ако се
испуни план који је представљен у седишту СНС након седнице Председништва.
Скупштина Србије данас ће наставити конститутивну седницу, на којој би посланици
требало да изаберу Ивицу Дачића за председника парламента. Парламент је 3. августа
потврдио мандате посланицима, а ова седница је заказана како би се изабрало
скупштинско руководство, односно бираће се председник и потпредседници
парламента, именовати генерални секретар и формирати радна тела парламента.
Најављено је да ће у петак Скупштини бити поднет Предлог закона о министарствима,
посланици ће га разматрати током викенда и о њему гласати у понедељак. До недеље
ће бити позната и сва имена чланова нове владе Србије, а очекује се да ће у среду, 28.
октобра, премијерка Ана Брнабић посланицима представити експозе, а након расправе,
која обично траје два дана, гласаће се о новој извршној власти.

  

(Курир)
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