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Новинар Зоран Пановић каже да је логично да председник СНС буде носилац на свим
листама владајуће партије јер је она "апсолутно зависна од њега", он је "неприкосновени
лидер, највећи ауторитет у својој партији". Иако СНС данас на седници Главног одбора
није одлучила о председничком кандидату, Пановић наводи "да се зна да ће Вучић бити
кандидат", а што се евентуалног другог круга избора тиче, сматра да је то нешто што
"СНС не пројектује", јер жели да све буде готово у првом кругу. "Други круг би био
премија за опозицију, а психолошки врло лош за СНС", истиче Пановић.

  

  

„Због тога је било важно одсуство (лидера СПС Ивице) Дачића (као кандидата) за
председника, није се кандидовао ни (лидер Радикалне странке Војислав) Шешељ, тако
да Вучић има врло јасну ситуацију“, каже Пановић за Н1.

  

Он додаје да су главни магистрални правци кампање СНС за предстојеће председничке,
ванредне парламентарне и београдске изборе најпре слоган „Дела говоре“, за који каже
да је већ коришћен, „али СНС нема авангардне слогане, они иду на проверене ствари“,
потом њихова визија Србија 2030. која је надградња њихове кампање Србија 2025.
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проистекла из Будућности Србије, затим, врло важан део ће бити пропаганда против
опозиције и, на крају, рад на терену, „где ће машинерија снс радити пуном паром у свом
добро познатом маниру“.

  

Упитан како тумачи да је носилац листе за републичке изборе докторка Даница
Грујичић, каже да су лекари у политици "један феномен, било их је деведесетих, има их
и данас мнного".

  

"Она има неоспоран углед у делу јавности... Процена је да она има довољан углед за
просечну структуру гласача СНС", сматра Пановић.

  

А како гледа на то што СПС и СНС не иду на једној листи на парламентарне изборе,
каже да му је то логично.

  

"Мислим да је СПС отишла на заједничку парламентарну листу са СНС, не знам како би
се вратила после", оцењује Пановић и додаје да истраживања показују да ће СПС више
гласова узети ако изађе сама са коалиционим партнером Јединствена Србија.

  

Што се тиче председничких избора, каже да је још недоумица да ли ће се кандидовати
лидер социјалдемократа Борис Тадић, као и да ли ће зелено-лева коалиција "Морамо"
дати подршку Здравку Поношу, кандидату испред коалиције окупљене око Странке
слободе и правде.

  

А да ли мисли да ће први потпредседник СНС Александар Шапић бити нови
градоначелник Београда, Пановић оцењује да је он оно што је фалило СНС у главном
граду, али са друге стране, и ако буде градоначелник, питање је колико ће имати
одрешене руке у избору свог првог тима.

  

(Н1)
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