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Крагујевачки напредњаци још немају кандидата за градоначелника за будуће локалне
изборе, а један од функционера Српске напредне странке (СНС) у Крагујевцу сматра да
ће одлуку о томе донети председник странке Александар Вучић.  

  Владица Станојевић из руководства крагујевачких напредњака рекао је да се у овом
тренутку не зна ко ће бити кандидат СНС-а за градоначелника Крагујевца и да ће
највероватније о томе одлучити Вучић. "Пазите, ја немам тих амбиција али ако народ,
градјани то желе и ако председник Александар Вучић првенствено каже, господине
Станојевићу мораћете, или ви сте тај, ја сам ту да помогнем, али пре његовог суда, значи
никакву одлуку овде, што се мене тиче, ја нећу донети", рекао је Станојевић у Фејсбук
интервјуу за Глас Шумадије.     Истакао је да је у "фантастичним односима" са Вучићем
и да кад год затреба нешто да се заврши ту је као "војник странке".
 
 
Станојевић је рекао да је у веома добрим односима са актуелним градоначелником
Радомиром Николићем.
 
 
Рекао је да у СНС-у Крагујевца има превирања "као и у свакој странци". "За то су
очигледно криви неки људи који су око председника странке у Крагујевцу (Радомир
Николић) и то је на њему да се једном реши трутова и нерадних људи који не умеју и не
знају. Има у СНС-у добрих кадрова који знају и жељних да помогну", рекао је Станојевић.
 
 
Он није могао да прецизира да ли су "превирања" због личних интереса, идеолошких
сукоба или око концепције водјења града.
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Како је раније пренео портал "Глас Шумадије", посланик и шеф одборничке групе СНС-а
у градском парламенту Горан Ковачевић ових дана је у отвореном сукобу са партијским
колегом и директором Завода за збрињавање одраслих "Мале пчелице" Владицом
Станојевићем.
 

(Бета) 
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