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Др Ненад Поповић, лидер недавно основане Српске народне партије, доскорашњи
високи функционер Демократске странке Србије, у наредној реконструкцији Владе
Александра Вучића биће, највероватније, нови министар – привреде?!

  

Др Ненад Поповић је “Сведоку”, на директно питање - чујемо да улазите у власт, то,
истина, али и доста неубедљиво, демантовао, али...

  

Јер, јасно је, а то је и премијер Александар Вучић већ обелоданио, да ће током јануара
наредне године бити још једна реконструкција Владе Србије.

  

Тим пре, што је премијер незадовољан, како каже, “пролазним временима” појединих
министарстава, заправо министара...

  

Према сазнањима “Сведока”, после Нове године из Владе “сигурно лете”:
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  Никола Селаковић, министар правде и државне (због хаоса у свом ресору,несналажења у преговорима са адвокатима који су већ месецима у штрајку, због афереи бруке с нотарима..).  Срђан Вербић, министар просвете, науке и технолошког развоја Србије (због бројнихпроблема у сектору, на Универзитету и средњим школама, штрајкови упозорење претеда се радикализују).  Вељко Серић, министар привреде и Александар Вулин, министар за рад,запошљавање, борачка и социјална питања (због велике НВО афере око расподелесредстава, због исхитрених изјава око понашања ЕУ и САД...).  На “чекању су” Велимир Илић, министар без портфеља задужен за ванредне ситуације(стално га медији смењују, оптужују, махом без правог повода и “пакују му”), али онопстаје.  Иван Тасовац, министар културе и информисања (због здравствених проблема и хаосау медијима).  Душан Вујовић, министар финасија (замера му се наводно често изостајање с радногместа, због породичних обавеза...).  

  Иако није у Владу, али је на јако важном месту Гувернера народне банке Србије, нипозиција до скора неприкоснове Јогованке Табаковић, потпредседника СНС-а вишеније чврста.  Нестабилна монетарна политика, катастрофалан пад вредности динара и све чешћепомињање у таблоидима, пољуљали су позиције Јоргованке Табаковић.  Поменути др Ненад Поповић биће, према нашим сазнањима, ако се нешто драматично непромени ових дана, или министар привреде, или финасија, јер се и Вујовићу тресефотеља...  Опширније у новом броју "Сведока"  ( Сведок )  
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http://www.svedok.rs/

