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Београд -- У премијерску фотељу у новој Влади највероватније ће сести Ивица Дачић
или Ана Брнабић, сазнају Новости. Извори листа Данас међутим не искључују
изненађење.

  

  

Према сазнањима Вечерњих новости, актуелни премијер Александар Вучић сузио је
избор за своје наследнике и он се свео управо на та два имена, првог потпредседника
Владе и министарку државне управе и локалне самоуправе. Могући "адут из сенке"
могао би да буде Душан Вујовић, министар финансија, пишу Новости.

  

Као главни аргументи за избор Брнабићеве у круговима Владе се помињу њена
стручност, ангажованост и добри резултати у сектору који води, али и велика оданост
Вучићу иако није чланица СНС-а. Управо због тога Вучић има велико поверење у њу и
зато није изненађење што се њено име помиње као Вучићев највероватнији избор,
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додају Новости.

  

Дачићу, с друге стране, у прилог иду добри односи са Вучићем, који су на узлазној
путањи након што су социјалисти подржали кандидатуру Вучића за председника Србије.
Такође, ветар у леђа Дачићу даје и чињеница да је већ седео у Немањиној 11 као први
човек Владе, али и то што је као министар спољних послова остварио добре контакте
широм света.

  

Међутим, највећа кочница за избор Брнабићеве или Дачића на место премијера је став
напредњака који сматрају да први човек владе треба да дође из њихових редова. Ипак,
они су вишепута поновили да ће коначну одлуку ипак донети Вучић, подсећају Новости.

  

Данас наводи и да ће Вучић одмах по повратку из Кине, што је данас, својим
сарадницима саопштити ко га наслеђује у Немањиној 11.

  

С друге стране, саговорници листа Данас наводе да и даље највише шансе да се нађе на
премијерском месту има лидер социјалиста, али у статусу вршиоца дужности. То би
значило да Дачић као први потпредседник Владе обавља послове премијера, могуће и
шест месеци, а свакако док не прођу парламентарни избори у Немачкој у септембру.

  

Такође, лист још навопди да да се у политичким круговима у Београду, посебно страним,
предстојећи догађаји прате се са великом пажњом. Сматра се, наиме да ће Вучићева
одлука о будућем премијеру представљати јасан знак да ли ће он заузети јачи
проевропски и проатлантски курс, будући да му препрека за то више није Томислав
Николић.

  

Уколико се одлучи да место премијера повери личностима као што су Ана Брнабић или
Зорана Михајловић, он ће тиме послати јасну поруку да ће се преговори са Албанцима
под покровитељством наставити. Очекује се и да ће у том случају Вучић наставити да
"држи под контролом" Милорада Додика и да неће бити препрека евроинтеграцији
целовите Босне и Херцеговине.
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Стога, уколико Дачић не буде у в. д. стању, већ изабран у пуном капацитету, то ће се у
западним круговима сматрати знаком да Вучић руска врата и даље држи отвореним,
пише Данас.

  

Поједини извори Данаса очекују да ће Вучић све изненадити именом новог премијера и
тврде да ће то бити особа која сада није у Влади Србије. Међутим, они не откривају да
ли би то могао да буде Никола Селаковић, бивши министар правде. И Селаковићев, али
и избор Небојше Стефановића, садашњег министра полиције, на место премијера,
представљао би неку врсту средњег решења, али би опет сумње у Вучићев могући
заокрет и даље у западним круговима биле велике.

  

(Вечерње Новости, Данас) 
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