
Директор Фактор плус Владимир Пејић: Претпостављам да је Вучић мислио на ССП, као замену за СПС у власти
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Директор агенције за истраживање јавног мњења "Фактор плус" Владимир Пејић
изјавио је вечерас да претпоставља да је председник Србије Александар Вучић
мислио на Странку слободе и правде (ССП) када је говорио о опозиционој странци
која би евентуално могла да замени Социјалистичку партију Србије (СПС) као
партнера у власти.

  

  

„Математички гледано, не вредносно, Вучић је очигледно мислио на странку Драгана
Ђиласа (ССП), или, што је мање вероватно, на коалицију Морамо, заједно са Не давимо
Београд“, рекао је Пејић за портал листа Данас.

  

Према његовим речима, Ђиласова странка је ближа томе, с обзиром да се они „у овој
целој причи најумереније понашају и у неким деловима, подржавају не толико Вучића
колико његову политику о Косову“.
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„С друге стране, сетимо се сусрета Ђиласа са Вучићем након априлских избора. То
значи да не причамо баш основа. Међутим, тврдити да ће они ући у коалицију било би
неозбиљно, о томе можемо само да нагађамо“, оценио је Пејић.

  

Упитан како би се такав исход одразио на рејтинг ССП, Пејић каже да је та партија већ
претпела одређену политичку штету самим сусретом Ђиласа и Вучића након избора у
априлу 2022. године.

  

Оценио је да би ССП вероватно изгубио неке бираче, али да би можда неке и добио, али
да све зависи од начина на који би то било представљено.

  

„Тешко је претпоставити реакције људи. Али, сигурно је да у опозиционом делу јавности
то не би наишло на одобравање, највећим делом. Али, није ни Ђилас баш наиван да тек
тако проспе какав такав политички капитал“, казао је Пејић.

  

(Нова.рс)
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