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Ана Брнабић потврдила је да је у најужем кругу за премијера Србије, и како је открила у
игри је још један напредњак, али није желела да каже ко. Како сазнаје Нова.рс. реч је о
градоначелнику Новог Сада Милошу Вучевићу, који од почетка изборне трке, поред Ане
Брнабић, важи за најизгледнијег Вучићевог кандидата.

  

  

“То је кандидат из наше странке, иза кога бих ја стала у сваком тренутку. То је одлична,
феноменлана особа, којој бих ја у сваком тренутку пружила подршку и то сам рекла и
председнику Вучићу”, рекла је Брнабић не откривајући његово име.

  

Међутим, извори Нова.рс блиски Влади Србије наводе да је реч о Милошу Вучевићу.
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Вучевић слови за човека од великог поверења Александра Вучића.

  

Своју лојалност странци показао у већ два градоначелничка мандата, али и врло
блиским односима са братом председника Андрејем Вучићем, који иначе незванично
слови за човека који заправо управља градом, али и целом покрајином.

  

Вучевић управља градом по принципу “Београд у малом”, преписујући идеје централе.
Тако се здушно залаже да, упркос упитне безбедности и противљењу стручњака,
изгради “Нови Сад на води” због ког би чак измештао ток Дунава.

  

Дозволио је и рушење споменика културе и зграда које су биле под заштитом, као и
старог јерменског гробља, како би се те локације уступиле компанији „Галенс“ за
изградњу луксузних стамбених блокова и хотела.

  

Упркос непопуларности код Новосађана, Вучевића позиција је “зацементирана” управо
захваљујући огромној послушности, чиме је показао да ни на евентуалној премијерској
функцији не би радио на своју руку и мимо Вучићеве воље.

  

Како сазнајемо, за Вучевића је резервисана фотеља у Немањиној 11 чак и  ако не стане
на чело Владе
.

  

Наследник у Новом Саду биће само фигура

  

У случају његовог аванзовања, на челу града би га, судећи по позивији на одборничкој
листи СНС али и спекулацијама по политичким кулоарима могао наследити такође
адвокат Милан Ђурић, градски секретар за управу и прописе.

  

Ђурић је рођен је 1977. године у Новом Саду, а након завршене гимназије дипломирао је
2002. године на Правном факултету. Од 2005. се, као и Вучевић, бавио адвокатуром, а
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по доласку СНС на власт, од 2012. постаје члан Градског већа за управу и прописе, где
се и данас налази.

  

Мада у Градској кући слови за вредног и способног човека, куриозитет је да је Ђурић
потпуно непознат широј новосадској јавности, као и међу адвокатима. И док са једне
стране Новосађани сматрају да је његова анонимност и неповезаност са било којом
афером предност, знатан број је оних који сматрају да ће Ђурић бити “истурен” само као
фигура градоначелника, док ће се градом заправо и даље руководити из централе СНС.

  

(Нова.рс)

  

Видети још:  Ана Брнабић: Вучић размишља о коалицији са Шапићем, тешко је
поднео подршку СПС протестима опозиције; Постоје два кандидата за премијера,
ја сам један од њих
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