
Покрет „Да се струка пита“: Срђан Шкоро кандидат за председника. Шкора подржали и др Дејан Жујевић и покрет "Буђење"
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"Срђан Шкоро ће бити кандидат за председника", рекао је Владимир Ковачевић из
покрета "Да се струка пита". Како каже, утемељење виде у истраживању које су
представили.

  

  

У истраживању које су спровели телефонским путем, око 58 одсто грађана им рекло да
желе нову политичку опцију. Како наводе, верују да има шансе онај кандидат који није
много медијски експониран.

  
  

Шкоро: Боримо се између нестанка и опстанка. Ако не гласамо за опстанак 3. априла,
нестаћемо као држава
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На конференцији за новинаре покрета „Да се струка пита“, Шкоро је изјавио да ће се
кандидовати за председника како би „честити и обесправљени људи“ имали за кога да
гласају.

  

Истакао је да се залаже да Србију воде стручни и компетентни људи без афера и да је
само они могу „извући из блата“.

  

"Боримо се између нестанка и опстанка. Ако не гласамо за опстанак 3. априла,
нестаћемо као држава", нагласио је он.

  

Најаву кандидатуре Срђана Шкора су на конференцији за новинаре подржали и лекар
Дејан Жујовић из покрета "За све моје људе", адвокат Владимир Терзић из шабачког
покрета "Буђење" и самостална одборница у Скупштини Београда Андјелка Жунић.

  

Оснивач покрета "Да се струка пита" Владимир Ковачевић изјавио је да је тај покрет
одлуку да подржи кандидатуру Шкора базирао на истраживањима јавног мњења, али и
на интуицији.

  
  

Ковачевић: Мислим да Шкоро има шансе да забележи значајан резултат

    

"Мислим да Шкоро има шансе да забележи значајан резултат", рекао је Ковачевић.

  

Ковачевић је нагласио да је свако добродошао да се прикључи том опозиционом блоку
како би "режим" председника Србије Александра Вучића у наредном периоду био
уздрман.

  

Додао је да ће покрет у наредном периоду представити свог кандидата за
градоначелника Београда, као и своју листу за парламентарне изборе.
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Према том истраживању, председник Србије Александар Вучић и даље је
најпопуларнији политичар, али је његов рад 31 одсто испитаника од 1.200 учесника у
анкети оценило најнижом оценом.

  

На питање за кога би гласали да су избори сад у недељу, 30,8 одсто грађана је
одговорило да би гласало за Српску напредну странку.

  

Ковачевић је нагласио да је 13,2 одсто испитаника рекло да би гласало против власти,
али да не би гласали ни за једну од познатих опозиционих странака.

  
  

Цепај! https://t.co/av3atnZbgZ

  — Марија Тодоровић (@Zlikiliki) January 21, 2022    

"То упућује да смо на правом путу и да народ очекује нову опцију у понуди", истакао је
он.

  

Подсећамо, новинар Срђан Шкоро најавио је на Н1 средином децембра да ће се
кандидовати за председника Србије на предстојећим изборима.

  

(Н1)
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