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 Све је извесније да ће Александар Шапић, лидер СПАС-а и председник општине Нови
Београд, бити кандидат СНС за градоначелника Београда, а Шапић би могао да преузме
и руковођење београдским одбором СНС од Небојше Стефановића, према незваничним
сазнањима Данаса из политичких кругова.

  

Уколико би Српски патриотски савез, који предводи Шапић, ишао на београдске изборе
на заједничкој листи у коалицији са садашњом влашћу коју чине СНС и СПС, што је за
сада најизвеснија опција, велике су вероватноће да ће председник СНС Александар
Вучић понудити Шапићу да и формално пређе у СНС и преузме руковођење београдским
одбором те странке, истичу наши извори.

  

– Да ли ће се Шапић учланити у СНС то зависи искључиво од Вучића. Шапић неће имати
ништа против да се учлани и да добије тај београдски одбор а Вучићу би то одговарало
да би ограничио моћ Шапића. Лакше ће га држати под контролом у својој партији него да
дозволи да Шапић са места градоначелника гради рејтинг своје партије па да СПАС
израсте у респектабилну странку на републичком нивоу. Тиме би Вучић једним потезом
решио два проблема – доводи као кандидата за градоначелника човека који је
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несумњиво популарнији од Весића, који има добар имиџ међу бирачима, и наставља се
развлашћивање Стефановића, који је поставио своје људе на најзначајнија места у
градским предузећима и секретаријатима. Постепено ће Шапић уводити своје људе на та
места, указују наши извори.

  

Овакав сценарио је за сада и најизгледнији за решавање кризе која је настала у Српској
напредној странци на нивоу Београда након сукоба између министра раније полиције, а
сад одбране Небојше Стефановића и председника државе Александра Вучића после
афера „Крушик“, „Прислушкивање“ и хапшења криминалног клана Вељка Беливука.

  

Небојша Стефановић и даље је председник београдског одбора СНС, али његов утицај и
подршка у странци нагло је почела да опада након овог сукоба. С друге стране, међу
функционерима СНС у Београду нема никога ко је довољно истакнут да би преузео
вођство престоничких напредњака. Један од потпредседника СНС ГО Београд је и
Милосав Миличковић, државни секретар МУП-а, који је, према писању прорежимских
таблоида, већ пуштен низ воду заједно са Стефановићем.

  

Високи функционери СНС у Београду који су познати широј јавности, а и даље уживају
поверење врха странке су и Александар Мирковић, председник одборничке групе СНС у
Скупштини града Београда, Владимир Орлић, потпреседник Народне скупштине који
поред ове функције држи и мандат одборника у парламенту Београда, као и Ирена
Вујовић, министарка за заштиту животне средине и најомиљенија личност у СНС у
Београду.

  
  

Рејтинг напредњака у престоници одувек је слабији него у остатку Србије и да је било
логично да ће се сада тражити нова решења, без обзира на кризу на релацији Вучић –
Стефановић

    

Ипак, како сви они већ обављају значајне функције, логично је да ће се за вођење
београдског одбора тражити ново лице.

  

Тешко је и замислити да би такву улогу могао да одигра сада најистакнутији напредњак
у Београду који је одан Вучићу – Горан Весић. И поред истакнуте улоге заменика
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градоначелника, Весићев рејтинг међу бирачима је слаб, слабији чак и од рејтинга СНС у
Београду.

  

На ово у разговору за Данас подсећа политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић, који
додаје да је рејтинг напредњака у престоници одувек слабији него у остатку Србије и да
је било логично да ће се сада тражити нова решења, без обзира на кризу на релацији
Вучић – Стефановић.

  

– Није спорно да је Београд „Ахилова пета“ и слаба тачка СНС и то из више разлога,
међу којима је и криза београдског одбора којим још увек формално руководи
Стефановић. Мислим да би независно од ових „трвења“ и „трзавица“ између Вучића и
Стефановића било неких промена. С друге стране, Шапић стоји врло добро у
престоници и он би могао да буде тај мотор или генератор који би СНС у Београду
поново пребацио преко границе апсолутне победе, закључује Вукадиновић. Он додаје да
се, независно од спекулација, Шапић намеће као логично решење.
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За Весића место у влади

  

– Доста је логично размишљање у врху СНС, а кад то кажем мислим у Вучићевој глави,
да одигра на Шапића. Не верујем да ће он формално приступити странци, али и то не
бих искључио као опцију. Са Шапићем као кандидатом, Вучић би могао да одигра на
сигурно и „убије“ две муве јединим ударцем, наводи Ђорђе Вукадиновић. Он додаје и да
је тешко да би Шапић дозволио да Горан Весић има улогу коју је имао до сада, али да се
„за Весића лако може наћи неко место у Влади“.

  

(Данас)
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