
Драгољуб Жарковић: Не верујем да ће бити парламентарних избора, а и нисам сигуран да би се то Вучићу исплатило
четвртак, 11 јануар 2018 20:39

Не верујем да ће бити парламентарних избора с београдским, јер Вучић не може да нађе
јак разлог, нити мислим да би му то поправило ситуацију у Београду, сматра главни
уредник Времена Драгољуб Жарковић.

  

  

Жарковић сматра да и да ће кампања бити оштра.

  

"Ту ће Вучић да предњачи, има медијску моћ, ништа се ту није променио и највероватније
Вучић добија убедљиво у Београду. С ким ће он да комбинује видећемо, он је озбиљан
фаворит".

  

Он каже да је одлука СНС да се иде само на београдске изборе и у новембру деловала
уверљиво и додаје да је Вучићева изјава деловала "прејако", јер се, како каже, заклео и
рекао да то не би било добро за Србију, иако би било добро за странку.
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"Поткрепио је обећање националним интересом. Нико му не би замерио да је променио
мишљење, мислим да би се обрадовали у странци. Вучић је притиснут роковима, мора да
делује брзо, мора да уђе у нове преговоре с Косовом. Нема времена за губљење, а нови
избори поодрзумевају три месеца паузе, а нико нема толико времена и мислим да
нећемо имати парламентарне изборе, мада није немогуће, може да пронађе начин да
распише изборе. Има стабилну већину, не знам што би улазио у то, мада то не значи да
их неће бити до краја године", рекао је Жарковић.

  

На питање шта би променили ванредни парламентарни избори, Жарковић каже да не
сумња да Вучићу "иду на нерве" они који су, како каже, на мишиће прешли цензус, и да
би волео да их избаци из парламента.

  

"Међутим, настали су нови покрети, није немогуће да би они прижељкивали изборе.
Имате ПСГ, верујем да би прешао цензус, Јеремић чека прилику, дошло би само до
прекомпозиције и питање је да ли се то Вучићу исплати, добио би сличан резултат с
другим играчима".

  

  

Говорећи о новим именима која је Вучић најавио на листи СНС, Жарковић каже да га
таква најава не изненађује.

  

"Ако власт и држи нож и погачу, може да тражи да дођете на листу, иначе нећете
добијати тендере, ту је главна моћ Вучића, сви буџети су у његовим рукама, није му
проблем да нађе кандидате".

  

Жарковић сматра да је лидер СПС Ивица Дачић проценио да би му СРС у Београду
била негативна синергија и да би са радикалима на листи добио мање него што може
сам.
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"Они су у Мионици добро прошли, али СРС би их вукао наниже у Београду, у Београду
Дачићу не требају радикали. Зашто не иду заједно са СНС то је ствар математике,
постизборном коалицијом могу да добију више мандата, неко им је радио озбиљо
истраживање, СПС да пређе цензус и унесе у коалицију више мандата... Мислим да то
није крај љубави Вучића и Дачића, већ процена да ће имати више мандата у две колоне".

  

(Н1)
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