
Ивица Дачић:  Предлажем да 2022. владајућа коалиција има једног председничког кандидата
понедељак, 30 новембар 2020 23:13

 Предлажем да 2022. године владајућа коалиција има једног председничког кандидата,
изјавио је данас председник Скупштине Србије и лидер Социјалистичке партије Србије
(СПС) Ивица Дачић, наводећи да кад то каже уопште не полази од личног већ говори
стратешки.

  „Па је л’ неки мисле да треба да кажем, да имамо два кандидата? Ваљда је за све боље
да имамо једног“, оценио је у интервјуу за Спутњик Дачић поводом наговештаја како би
на председничке и парламентарне изборе актуелна власт могла и у више колона.   

Дачић је поручио да се „људи мало издигну изнад страначких интереса“ кад реагују на
оно што говори „о потреби стратешког размишљања за наредне изборе“.

  

„То говорим и за моје људе у СПС и за све друге, који веома често на прву лопту реагују
доста негативно на све оно што говорим, па испадне као да се плашим како ц́е СПС да
прође на изборима, па да зато то предлажем“, рекао је Дачић.

  

У изводима из интервјуа које преноси портал Спутњик, Дачић је рекао како се „у овим
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тренуцима опште конфузије“ не може разматрати да ли ће неко из опозиције
учествовати на изборима или не,  већ треба правити „пројекције на основу полазишта да
ц́е све странке учествовати“.

  

„То подразумева стратешко промишљање, да ли је потребно укрупњавање на политичкој
сцени владајуц́е коалиције, или ћемо сви ићи самостално“, рекао је Дачић.

  

Он наглашава како та стратегија подразумева једног заједничког председничког
кандидата, заједничку листу за градске и заједничку листу за парламентарне изборе.

  

На питање да ли се плаши да ц́е његово бирачко тело то одбити, Дачић је рекао да ће
бирачи „свакако прихватити“ стратешки догховор, ако ојн постоји.

  

„Шта значи стратешки договор? Да то није гласање за СНС или за Вучића, него је то део
опште политике коју води моја партија. И да је то гласање и за СПС и за Ивицу Дачића.
Ја то говорим управо због тога што сматрам да је ваљда битно да се сакупе сви гласови
на тој политичкој страни, а не да се они расипају“, оценио је предсдедник Скпштине
Србије и лидер СПС

  

Он је истакао да, у контексту избора најављених за 2022. годину, социјалисти заједно са
напредњацима морају „озбиљно да размотре све изазове“ који их чекају.

  

„Једно су изазови за државу и народ, а друго избори који нас очекују“, рекао је Дачић,
додајући да су председнички и градски избори сигурни, а највероватније и
парламентарни.

  

(Фонет)

  

 2 / 2


