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 Најновија повереница за Београд Српске напредне странке и актуелна премијерка Ана
Брнабић спомиње се као могућ избор власти за нову градоначелницу Београда. Поред
фришког напредњака Александра Шапића и дугогодишњег заменика градоначелника
Горана Весића. За Брнабић се може рећи да је релативно кратко у политици, али је у
њој свакако оставила трага.

  

Оно што се зна јесте да је особа у коју председник Србије Александар Вучић има највише
поверења. Два пута, ничим изазвано, постављана је на чело српске Владе, а недавно је
у своје руке преузела и најважнији, градски одбор СНС, након што је странка изгласала
неповерење министру Небојши Стефановићу.

  

Може се рећи да је “израсла” из афере, односно да је тада постала препознатљива
широј јавности.

  

Континентал винд и сукоб са Вучићем
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У октобру 2015. Године током афере “Лидија Удовички”, када је сајт “Телепромтер”
објавио транскрипт телефонског разговора Бојана Пајтића и Лидије Удовички, сестре
тадашње министарке државне управе Кори Удовички. Лидија Удовички је наводно рекла
да је кум тадашњег премијера, а сада председника државе Никола Петровић покушао да
наплати рекет од два милиона евра од америчке фирме “Континентал винд партнерс”,
не би ли ветропарк у Србији прикључили на електромрежу. Брнабић је у том тренутку
директорка “Континентал винд партнерс”.

  

Вучић је на то одговорио оптужбама на рачун фирме коју је водила Брнабић, тврдећи да
је управо ЦWП у САД излобирала да пет конгресмена потпише писмо Џозефу Бајдену у
којем су Вучићев брат Андреј и његов кум Никола Петровић означени као центар
корупције у Србији.

  

Брнабић је, затим, на конференцији за новинаре заједно са тадашњим министром
енергетике Александром Антићем одбацила наводе о било каквом покушају рекетирања.

  

И ту је кренуо узлет Ане Брнабић.

  

У августу 2016. године изабрана је за министарку државне управе и локалне
самоуправе, а у јуну 2017. Вучић ју је предложио за мандатара нове Владе.

  

А да у том тренутку није била члан СНС.

  

Постала је премијерка, на том месту остала је и након прошлогодишњих избора, у
међувремену је изабрана за повереницу Градског одбора СНС у Београду, уместо
Небојше Стефановића.

  

Сада, како је Нова.рс писала, уз Шапића и Весића спомиње се као могућ избор за нова
градоначелницу Београда.
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Афера Асеко и Брнабићкин брат

  

У жижу јавност Брнабић је поново доспела због још једне афере – “Асеко”.

  

Наиме, на месту директора ове компаније за Србију дуго се налазио премијеркин брат
Игор Брнабић. Затим су у јавности почели да испливавају вишемилионски уговори које је
ова фирма потписивала са министраствима и државним институцијама, а које је
објављивала потпредседница Странке слободе и правде Мариника Тепић. На листи оних
са којима је Брнабић послова су ЕПС, Министарство правде и Канцеларија за ИТ, ПИО
фонд, Министарство за рад, борачка и социјална питања, Министарство државне
управе и локалне самоуправе, Министарство финансија… Вредност ових уговора
износила је укупно, како је тврдила Тепић око 4,1 милиона евра.

  

Брнабић је рекла да ту није било никакве корупције.

  

“Нико ништа није покушао да сакрије и све је јавно, а да медији који желе да инсинуирају
да је неко покушао нешто да намести и украде свесно прећуткују чињенице. Знам шта је
истина, није било сукоба интереса и корупције“, рекла је Брнабић и додала да није ушла
у политику да би остварила неку материјалну корист за себе или своју породицу већ да
би урадила нешто добро за Србију.

  

Ипак, Игор Брнабић накнадно је поднео оставко на место директора, а да ни данас није
истражено до краја да ли је овде било корупције.

  

У међувремену Брнабић је постала и стручњак за одбрану СНС, Александра и Андреја
Вучића, али и обрачун са независним медијима.

  

Идеалне предиспозиције за градоначелника.

  

(Нова.рс)
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