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 Ако се лидер СНС Александар Вучићем буде руководио рејтингом при избору
кандидата за председничке изборе, вероватније је да ће на Сретење саопштити
јавности да ће управо он бити заједнички кандидат владајуће коалиције за председника
Србије. Последњи гафови Томислава Николића и скандалозни позиви у рат само би
могли да му олакшају доношење такве одлуке.

  

  За мање од месец дана кампања за председничке изборе и званично би могла да
почне. Након што буде објављено име кандидата напредњака, а вероватно и целе
владајуће коалиције, и остале партије на српској политичкој сцени откриће кога ће да
кандидују или подрже на изборима за председника Србије.   

Премијер Вучић је у свом новогодишњем обраћању обећао да ће око Сретења заједно са
актуелним председником Томиславом Николићем саопштити име кандидата и до данас
није искључио могућност да управо он уђе у председничку трку.

  

А чини се да све иде у том правцу.

  

Јеремић угрожава Николића

  

Лидер СНС је у више наврата поновио да ће поднети оставку на место председника
Владе уколико на председничким изборима буде победио опозициони кандидат. Шансе
да се то догоди, судећи по досадашњим истраживањима јавног мнења, су мале.
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- Имам утисак да Александар Вучић заиста нема жељу да буде председник Србије, али
мислим да неће имати избора. Истраживања показују да Николић има доста нижи
рејтинг у односу на њега и да сигурно не би победио у првом кругу, а у другом би се за
функцију председника борио са Вуком Јеремићем. Верујем да то утиче на одлуку Вучића
да буде кандидат за председника - сматра Бобан Стојановић, сарадник на ФПН.

  

По последњем истраживању Нове српске политичке мисли, које је рађено крајем
децембра на узорку од 1.350 испитаника, а које је објавио недељник "Време", актуелни
председник Србије би у првом кругу освојио 34,2 одсто гласова, док би Вук Јеремић
остварио други најбољи резултат са 15,2 одсто гласова.

  

Резултати првог круга уколико се кандидује Николић

  

Томислав Николић - 34,2 одсто

  

Вук Јеремић - 15,2 одсто

  

Ивица Дачић - 14,7 одсто

  

Војислав Шешељ - 9,4 одсто

  

Саша Јанковић - 8,3 одсто

  

Исто истраживање не прогнозира победу Вучића у првом кругу (49,3 одсто гласова), али
није ни далеко од ње. Бивши министар спољних послова би у случају да му противник
буде лидер напредњака освојио 11,6 одсто гласова.
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Резултати првог круга уколико се кандидује Вучић

  

Александар Вучић - 49,3 одсто

  

Вук Јеремић - 11,6 одсто

  

Ивица Дачић - 9,7 одсто

  

Војислав Шешељ - 8,6 одсто

  

Саша Јанковић - 7 одсто

  

Свестан подршке међу бирачима, Николић је последњих дана покуша да заигра на карту
национализма, па је због заустављања српског воза за Косовску Митровицу запретио и
слањем Војске и полиције на КиМ, уз напомену да ће и он кренути са њима. Овакву
изјаву, која је наишла на велику осуду у јавности, председник Србије дао је без
консултација са Вучићем, а недуго после тога уследио је Вучићев "вето" државним
службеницима и фунционерима на давање изјава о ситуацији у региону.

  

- Николић је последњих дана прибегавао јаким речима и лажно се представљао као
патриотски пандан Александру Вучићу. Прво је оспоравао Владину политику о Косову,
па се предомислио. Сви знамо да он данас једно говори, а сутра друго и тиме подсећа
јавност да није озбиљан кандидат. Ипак, Вучић, када буде доносио одлуку, руководиће
се рејтингом и верујем да је ближи одлуци да се он кандидује за председника - наводи
Драгомир Анђелковић, аналитичар близак СНС-у.

  

Подршка коалиционих партнера
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Већу подршку за кандидатуру Александар Вучић има и у врху СНС-а, али и од чланова
владајуће коалиције, а нарочито од Ивице Дачића. Иако поједини функционери СПС-а
сматрају да та партија треба да има свог кандидат за председника, из табора
социјалиста поручују да ће подржати заједничког кандидата власти уколико то буде
актуелни премијер.

  

Милутин Мркоњић, који уз Бранка Ружића сматра да његова партија на изборе треба да
изађе независно од напредњака, навео је недавно да ће Вучић добити подршку СПС-а
уколико се кандидује, док ће у случају кандидатуре Томислава Николића размислити.
Још неке партије у владајућој већини имају сличан став.

  

- Све зависи од тога да ли ће бити расписани и председнички избори. Не треба узимати
за озбиљно последње изјаве Николића и не верујем да ће оне одлучивати о кандидатури
- каже Ђорђе Вуковић из Цесида.

  

(Блиц)
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