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Ивица Дачић, председник Народне скупштине требало би 15. фебруара да
распише локалне изборе који се у поједним местима у Србији одржавају, а
председник Србије, Александар Вучић, треба тада на предлог Владе да распусти
Скупштину и распише ванредне парламентарне изборе. Дачић би 2. марта требало
да распише и председничке изборе. Избори су заказани за 3. април.

  

  

И пре тог 15. фебруара партије и власти и опозиције најављују да ће јавност имати све
информације о томе како и са ким излазе на изборе и ко су им кандидати за
председника или градоначелника.

  

Владајућа СНС 11. фебруара одржава седницу Председништва када би требало да буде
донета и дефинитивна одлуку о листама за парламентарне изборе и Београд.

  

Затим следи седница Главног одбора СНС, ће верификовати предложене кандидате за
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посланике и одборнике. Име лидера СНС Александра Вучића требало би да буде у
називу листа за републичке и београдске изборе, по последњи пут пренели су медији
сазнања са недавног састанка врха напредњака.

  

Одлука која се чека је и са ким ће напредњаци правити коалицију и да ли ће на исту
листу са социјалистима или не.

  

Како су медији пренели истраживања показују да би бољи резултат био ако би ишли на
одвојеним листама, те се таква одлука и очекује. Лидери две партије ће ових дана
разговарати о томе.

  

Када је реч о председничком кандидату, Вучић се и даље нећка и одуговлачи са
одлуком, али упућени сматрају да ће он ипак испунити највећу жељу наредњака и
трчати ту трку.

  

Своју кандидатуру за председника за Вучићеву жртвовао је Дачић, лидер СПС „јер
сматра да би то угрозило могућност победе актуелног председника Вучића у првом кругу
избора“.

  

А хоће ли се испунити и жеља Александра Шапића, који је свој СПАС утопио у СНС
зарад функције градоначелника, остаје да се види.

  

Њему је засад речено да ће бити први на листи СНС за београдске изборе, што не мора
да значи да ће бити и први избор СНС за градоначелника Београда.

  

Осим Шапића, остаје отворено питање каква ће бити улога актуелног заменика
градоначелника Београда Горана Весића, за кога се сматра да сада заправо води град
и гаји наде да би коначно могао да заседне у ту фотељу.

  

Поједини медији спекулишу да ће он бити померен са градске на парламентарну листу.
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„Уједињена“ опозиција „игра тимски“

  

Ни у блоку (ССП, НС, ДС, ПСГ, ПЗП и синдикат Слога) у којем доминатну улогу игра
ССП ништа чистија ситуација није. Ако је веровати последњим најавама током
предстојеће недеље биће познати кандидати за председника и градоначелника као и
изборне листе.

  

Како сада ствари стоје, кандидат за председника ове опције могао би да буде члан НС и
бивши начелник генералштаба Здравко Понош, којег је, чини се, наметнуо и од њега,
како је рекао, не одустаје председник ССП Драган Ђилас иако Народна странка Вука
Јеремића има резерве око тог избора.

  

Током викенда се очекује да Поноша подржи и ДС, што су већ учинили ПСГ и Слога.

  

А професор и дипломата Владета Јанковић је у пар дана од тога да буде кандидат за
председника, да буде на парламентраној листи дошао до тога да размишља о
прихватању кандидатуре за градоначелника.

  

Да ли о томе постоји сагласност и да ли ће то тако и бити још није извесно, јер се чака
да Јанковић обави консултације а Јеремић није хтео да коментарише вест да је
сагласност постигнута.

  

Јанковић је недавно рекао да је спреман да се нађе на посланичкој листи опозиције за
предстојеће изборе, а да би о кандидатури за градоначелника Београда морао добро да
размисли.

  

„Ја просто, не само због својих година, већ и стручне спреме, нисам квалификован да
управљам градом, али могу да окупим стручну и поштену екипу која би расчистила ове
гомиле ђубрета и наноса које остају после Весића“, казао је Јанковић.
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О Јановићевом тиму ће се по свему судећи опет побринути ССП будући да је Ђилас више
говорио о тиму који води Београд него о једном кандидату.

  

У „Морамо“ нема великих непознаница

  

Све о листама и кандидатима коалиције „Морамо“ (покрет Не давимо Београд, Еколошки
устанак, Акција) биће познато после 5. фебруара.

  

За сада су постигнути начелни договори о распореду и квотама на листама, нема
незадовољних, најбољи људи ће бити на позицијама са којих могу да дају највећи
допринос, а јавност ће о поједностима бити обавештена када све организације то
потврде на својим органима договорено.

  

Покрет „Не давимо Београд“ 5. фебруара има своју скупштину када се очекује и потврда
листа али и тога да ће члан Малог већа Добрица Веселиновић бити носилац листе за
београдске изборе и кандидат за градоначелника главног града.

  

Носилац листе за парламентарне изборе биће Небојша Зеленовић, лидер Акције, а први
на парламентарној листи биће Александар Јовановић Ћута, лидер Еколошког устанка.

  

Од „Морамо“ група око ССП очекује подршку за њиховог председничког кандидата, али
уколико договор о томе не буде постигнут у „Морамо“ не искључују могућност да имају
свог кандидата.

  

„НАДА“ још постоји

  

Међу првима кандидатуру за председника је најавио Милош Јовановић, председник
ДСС, којег ће предложити коалиција НАДА, коју чине ДСС, Покрет обнове краљевине
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Србије (ПОКС) и 28 удружења грађана.

  

Њихов кандидат за градоначелника биће Војислав Михаиловић, нови председник ПОКС.

  

Обрадовић „Срцем за Србију“

  

Покрет Двери у четвртак је и званично представио Бошка Обрадовића као
председничког кандидата, а озваничен је и почетак кампање под слоганом „Срцем за
Србију“.

  

Двери ће на парламентарне изборе изаћу у фронту под називом „Патриотски блок“ у
којем су Српска монархистичка странка „Српска слога“, Државотворни покрет, Усправна
Србија, Нова снага Србија, Пиротска нова снага, Глас народа и „Сви против Рио Тинта“.

  

СДС још вага

  

Са ким ће на изборе још увек вага СДС Бориса Тадића.

  

Њихови досадашњи партнери у политичком деловању ГДФ објавили су свој излазак на
београдске изборе, а Нова странка позива на договор.

  

Лидер СДС Борис Тадић рекао је да ће одлуку о кандидатури за председника донети у
најскорије време, јер чека да се јасно поставе сви параметри како би могао да донесе
исправну одлуку.

  

Тадић је за лист Нова рекао да кључни параметар, који мора да се узме у обзир, јесте
рејтинг који кандидати уопште могу да достигну или изгубе.
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„Што се тиче мог рејтинга, не бих сада да говорим о бројкама, али сам по тим
резултатима углавном у самом врху“, истакао је Тадић.

  

Председник СРС Војислав Шешељ изјавио је да ће та странка крајем јануара или
почетком фебруара одлучити о кандидату за председника Србије, а да би он „овог пута
избегао“ да се кандидује за ту функцију.

  

И новинар Срђан Шкоро најавио је своју председничку кандидатуру.

  

А Покрет Доста је било, странка Здрава Србија и Живим за Србију изаћи ће на
парламентарне изборе на заједничкој листи „Суверенисти“.

  

(Данас)
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