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Председник Социјалистичке партије Србије (СПС) Ивица Дачић изјавио је данас да је
уверен да ће та странка наставити да сарађује са Српском напредном странком (СНС)
на градском нивоу, али је одбацио могућност да нови градоначелник Београда буде из
редова СПС.

  

  

Дачић је рекао да је синоћ посетио штаб СНС и да је честитао Александру Вучићу на
изборној победи додајући да су се њих двојица састали и јутрос, али да нису
разговорали о формирању власти у Београду.

  

“Имали смо састанак о неким другим темама. Када је реч о конкретним решењима у
граду, чекаће се да се прогласе резултати, да се види да ли се неко жалио, да ли ће
бити понављања на неким бирачким местима... Тако да сачекајмо тих 50 дана које је
споменуо Вучић”, казао је Дачић новинарима у београдском насељу Овча где је
присуствовао уручењу кључева станова за избеглице из Хрватске и БиХ.
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Дачић је изричито одбацио могуцћност да први човек престонице буде члан СПС чак и
када би им, како каже, Вучић то понудио.

  

“Нисмо то заслужили. Они су победили и треба да имају свог градоначелника", нагласио
је Дачић.

  

Упитан кога би изабрао за градоначелника између Синише Малог, Горана Весића и
Ирене Вујовић, који се спомињу као главни кандидати, Дачић је одговорио да Вучић као
председник највеће странке која је победила треба да донесе ту одлуку.

  

На питање новинара да ли је задовољан изборним резултатима будући да је СПС у
односу на 2014.добио дупло мање гласова, Дачић је рекао да су београдски избори били
“чистилиште” за традиционалне партије истичући да је, уз СНС, партија на чијем је челу
једина које је преживела.
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Дачић сматра и да је опозиција нанела себи штету тиме што је, каже, Вучића "гурнула" у
градску кампању говорећи да су београдски избори за лидера СНС "бити или не бити'''' и
да ће га на њима срушити.

  

"Наша листа није била у жижи у овој кампањи и нормално је да се део бирача одлучује
за оне за које је сигурнији да ће победити. Вучић је стављен у први план, а ми смо имали
свог кандидата, нисам ја био у првом плану током кампање'''', навео је Дачић.

  

То што је СПС на локалним изборима у Београду 2016. имао око 65.000 гласова, а да
сада има око 50.000, Дачић је објаснио тиме да су кандидати група грађана у неким
општинама “узели” значајан део бирачког тела СПС.

  

Према његовим речима СПС из тога треба да извуче поуке и да таргетира с ким треба
да води политичку борбу у наредном периоду.

  

Говорећи о резултатима јучерашњих избора, Дачић је подсетио да је СПС у
Аранђеловцу освојио 12 одсто што је, каже, два одсто више него на парламентарним
изборима 2016., као и да је СПС у Бору и Севојну победила у коалицији са СНС.

  

Истакао је да је СПС у свим београдским општинама прешла цензус и да је најбољи
резултат остварила у Лазаревцу.

  

“Наши резултати су далеко бољи него што је овај у Београду. Али такви су је се у датом
политичком тренутку унапред знало ко ће победити. За СПС су гласало из најчвршћег
уверења без обзира што су гласачи знали да нећемо победити”, назначио је Дачић.

  

ПУПС ће имати четири одборника у Скупштини Београда
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Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) саопштила је да ће као коалициони
партнер Српске напредне странке у новом сазиву Скупштине Београда имати четири
одборника док ће у Аранђеловцу и Севојну, у којима су такође одржани локални избори,
имати два, односно једног одборника.

  

ПУПС је у саопштењу навео да ће преко одборничког клуба у Скупштини Београда
"упорно и доследно" наставити да се бори за "бољитак београдских пензионера и свих
оних којима је помоћ потребна".

  

"ПУПС је поуздан коалициони партнер, а наша снага и утицај су препознати од стране
СНС, што потврђује број одборничких мандата који нам припадају по коалиционом
споразуму", пише у саопштењу.

  

Локални избори јуче су одржани у Београду, Бор, Аранђеловцу и Севојну.

  

(Танјуг)
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