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 Како Директно.рс сазнаје, коалиција бившег председника Бориса Тадића, бившег
премијера Зорана Живковића и глумца Сергеја Трифуновића није успела да сакупи
довољан број потписа подршке Врачараца да преда ни трећину листе кандидата за
одборнике што је законски минимум.

  

  С обзиром на то да су рокови истекли у поноћ, како сазнајемо, Тадић, Живковић и
Трифуновић предали су јуче некомплетну листу Изборној комисији да би добили додатни
рок од 48 сати да је допуне неопходним бројем потписа. С обзиром на сцене забележене
у Новом Саду, странке које су у кампањи рушења бојкота и изласка из опозиционог
јединства постигнутог у марту, имају логистичку подршку Српске напредне странке у
прикупљању потписа за разне листе. Очигледно да то на Врачару за сада није био
случај, осим покушаја поражене струје у ДС да у последњим данима помогне листе
Сергеја Трифуновића на Врачару и Старом граду.   

Врачар је општина на којој је 2016. године једна листа целе опозиције победила Српску
напредну странку која је насиљем и уценама отела власт, што заговорници кампање
бојкота користе као један од аргумената да без договора о коренитим променама услова
у којима се одвија политички живот решења политичке кризе у Србији нема.

  

Занимљиви су и резулатати градских избора на Врачару одржаних 2018. Тада је листа
коју је предводио Драган Ђилас победила и освојила 10.226 гласова (32,58%),
Демократска странка имала је 1.553 (4,95%), Не давимо Београд 2.249 (7,17%),
Александар Шапић 2.343 (7,47%). СНС је добила 8.849 (28,19%), СПС 1.595 гласова
(5,08%) и укупно су поражени од опозиције са 19% разлике. Јасно је је да је Врачар
опозиционо настројена општина, али да и поред тога коалиција СДСб- НОВА - ПСГ није
успела да дође ни до 500 потписа.
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Врачар важи за демократску општину још из времена Милошевићеве ере и заговорници
изласка на наредне изборе су морали очекивати да ће подршка њима ту бити највећа.

  

Ако је Врачар рекао бојкот, поставља се и питање на који начин и где су прикупљени
потписи за републичке листе које су ових дана предате и потврђене одлукама
Републичке изборне комисије и како тих потписа подршке нема за листе на општинском
и покрајинском нивоу.

  

(Директно)
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