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- Први избор Народне странке за председничког кандидата наше коалиције је Мирослав
Алексић. На Здравку Поношу инсистира један од наших коалиционих партнера. Спремни
смо да размотримо његову потенцијалну кандидатуру ако истраживања покажу да је
управо Понош тај који би имао најбоље шансе да на изборима победи Вучића - каже у
писаном интервјуу за лист “Нова” Вук Јеремић, председник Народне странке. На
додатно питање да ли је Драган Ђилас коалициони партнер на кога мисли, нисмо
добили одговор.

  

  

Ко би, по вашем мишљењу, био најбољи кандидат опозиције за председника
Србије?

  

– Први избор Народне странке за заједничког председничког кандидата наше коалиције
је Мирослав Алексић. Срчан, храбар, паметан, честит, породичан човек из народа, који
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је у напону животне снаге. Никада није калкулисао нити своје личне интересе стављао у
први план. У животу нисам упознао много људи са таквом позитивном енергијом, што је
од велике важности у кампањи. Мислим да би он и Мариника Тепић, као председнички
кандидат и носилац парламентарне листе наше коалиције, били одличан тандем на
предстојећим изборима.

  

И сам Мирослав Алексић је потврдио да је потенцијални кандидат за
председника. Да ли сте мерили његов рејтинг и колики је?

  

- Јесмо, у новембру прошле године. То истраживање је за нас урадио Ђорђе
Вукадиновић. Испитивали смо ко би од истакнутих функционера Народне странке могао
да буде најуспешнији кандидат удружене опозиције. Ово истраживање је показало да од
свих убедљиво најбоље стоји Синиша Ковачевић, а после њега Санда Рашковић Ивић.
Нажалост, ниједно од њих двоје није из личних разлога у могућности да трчи
председничку трку. Трећи најбољи рејтинг имао је управо Мирослав Алексић, а четврти
Здравко Понош. Испитивали смо и неке кандидате који нису у Народној странци, а од
којих су се најбоље показали Мариника Тепић и Божа Прелевић.

  

Зашто сте тврдили да сте изненађени помињањем Здравка Поноша као могућег
кандидата за председника, када сте, како је потврдио и сам Понош, и у Народној
странци о томе разговарали?

  

- Зато што јесмо били изненађени. У Народној странци смо о томе разговарали тек након
што се у медијима - ако се не варам, прво баш у вашем листу - отворила прича о његовој
кандидатури. Након тога смо и одлучили да направимо поменуто истраживање.

  

Да ли је за вас сада прихватљиво и под којим условима да Понош буде кандидат
за председника Србије?

  

- На његовој кандидатури инсистира један од наших коалиционих партнера, иако је
познато да се Понош једнострано повукао са свих функција у Народној странци, свега
неколико месеци пред најважнију битку од њеног оснивања. Упркос томе, ми смо
спремни да у доброј вољи размотримо његову потенцијалну кандидатуру, уколико
најновија истраживања, која радимо у договору са нашим коалиционим партнерима,

 2 / 5



Вук Јеремић: Први избор Народне странке за заједничког председничког кандидата наше коалиције је Мирослав Алексић, али спремни смо да размотримо потенцијалну кандидатуру Здравка Поноша
понедељак, 24 јануар 2022 02:00

покажу да се ситуација у међувремену значајно променила, и да је управо Понош тај који
би имао најбоље шансе да на изборима победи Вучића.

  

Да ли би избор председничког кандидата могао да доведе у питање и саму
коалицију, будући да је јасно да потпуно различите ставове по том питању имате
са ССП-ом Драгана Ђиласа?

  

Мој став је да ништа не би смело да доведе у питање опстанак наше коалиције. Њен
распад два месеца пред изборе би имао катастрофалне последице за опозицију. Велики
број опозиционо настројених бирача би се разочарао и тог дана остао код куће. Управо
то би могло представљати разлику између победе и пораза у Београду, на пример.
Народна странка ће се у потпуности држати коалиционог споразума који смо потписали
са ССП, ДС, ПСГ, Покретом Слободна Србија, Демократском заједницом војвођанских
Мађара, Покретом за преокрет и другим политичким организацијама. Очекујем да нам се
ускоро званично придружи и Скупштина слободне Србије, као и неке угледне јавне
личности. Грађани од нас очекују да будемо јединствени, не смемо их изневерити.

  

Познато је да сте били у затегнутим односима са Драганом Ђиласом? Какви су
сада? Јесте успели да превазиђете сукобе?

  

- Уз све поштовање, то какви су Ђиласови и моји лични односи је у овој ситуацији
потпуно небитно. Обојица смо зрели и одговорни људи и предводимо две данас по много
чему најистакнутије опозиционе странке. Нећемо дозволити да било какво индивидуално
неслагање или неспоразум доведе до тога да овај режим у априлу не буде послат на
сметлиште историје.

  

Када сте се последњи пут срели?

  

- Прошле недеље.

  

Да ли знате ко ће бити кандидат за градоначелника Београда? Зашто је тако
тешко доћи до имена?
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- Знам, али у овом тренутку не могу да вам откријем име те особе. Објавићемо то
заједнички, као коалиција.

  

На референдуму о уставним променама забележен је низ неправилности - од
убацивања листића у име бирача који нису изашли на биралишта до гласања без
личне карте. Како ћете контролисати изборе?

  

- Народна странка се већ годину и по дана за то интензивно припрема. Наши одбори
широм Србије су у завршној фази обуке контролора. Имамо спремне и софтверске
апликације које ће нам омогућити брзу обраду резултата. Кренули смо да обједињујемо
ресурсе са нашим коалиционим партнерима и имаћемо заједничке изборне штабове у
свим општинама.

  

Шта ће бити највећи изазови за опозицију 3. априла?

  

- Да останемо јединствени и одлучни да заштитимо изборну вољу грађана. Не сумњам да
ће режим покушати крађу, као на референдуму. Али ако се добро организујемо и
пружимо отпор на бирачким местима и у изборним комисијама, ако покажемо спремност
да народну вољу бранимо, ако треба и на улици, Београд ће сигурно бити ослобођен, а
могуће је и више од тога.

  

“Немам амбиције да обављам било коју функцију”

  

Хоћете ли ви бити на листи за парламентарне изборе? Ако не, каква ће бити ваша
улога на наредним изборима и после њих?

  

- Више пута сам то јавно рекао – ја нећу бити кандидат, нити имам амбиције да обављам
било коју државну функцију после ових избора. У Народној странци је много
квалитетних људи који ће добити прилику да се покажу. Значајан број њих су млади,
образовани и први пут у политици. После избора, највише времена планирам да
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посветим даљем јачању Народне странке - кадровском и територијалном. То ће
захтевати мноштво појединачних разговора са људима и велики рад на терену, поготово
у унутрашњости. А ако мојим саборцима у београдским или републичким институцијама у
било ком тренутку будем затребао - бићу ту за њих.

  

(Нова.рс)
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