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Листу кандидата на београдским изборима "Александар Вучић - Зато што волимо
Београд" подржало је својим потписима 1.158 “угледних” јавних личности из свих
области друштвеног живота, академици, професори, уметници, спортисти, доктори...

  

  

Међу потписницама су академици Владо Стругар, Миодраг Остојић, Драган Хаџи Ђокић,
Светомир Арсић Басара, Владимир Кањух...

  
  

1000+ Jaвне личности које подржавају листу - 
  1. Александар Вучић - #ZatoStoVolimoBeograd ! pic.twitter.com/P6j7kYIfwq

  — СНС СРБИЈА (@sns_srbija) February 27, 2018
  

- Зато што видимо да Београд сваким даном све више постаје светска метропола.
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https://twitter.com/hashtag/ZatoStoVolimoBeograd?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/P6j7kYIfwq
https://twitter.com/sns_srbija/status/968434585213251584?ref_src=twsrc%5Etfw
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- Зато што коначно видимо обале својих река, уживамо у Савској променади и гледамо
Београд на води који расте.

  

- Зато што Београд морају да воде они који су показали да то знају и они који га воле.

  

- Зато што не желимо да новац намењен за школе и вртиће оде у руке онима који
Београд желе да искористе за лично богаћење.

  

- Зато што желимо да иза нас остане нешто генерацијама које долазе.

  

- Зато што волимо Београд.

  

- Зато подржавамо листу.

    

Из света спорта потписом су листу "Александар Вучић - Зато што волимо Београд"
подржали Денис Шефик, Данило Икодиновић, Давор Штефанек, Мирослав Мута
Николић, Драган Џајић, Владимир Петровић Пижон, Бобан Марјановић, Павле
Комненовић...

  

Уметници Јован Колунџија, Константин Костјуков, Оливер Њего, Милан Циле
Маринковић...такође су пружили подршку као и професори универзитета Бранко
Ковачевић, Радан Џодић, Драган Симеуновић, Мома Јаковљевић, Жика Бујуклић...

  

Своје потписе су ставили и признате и познате личности са јавне сцене и медија,
Светлана Цеца Ражњатовић, Аца Лукас, Жељко Самарџић, Звонко Михајловски, Мирко
Алвировић...
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- Сви ми, долепотписани, који смо у различитим професијама, у различитим временима,
остварили професионалне успехе, имамо једну заједничку жељу: да град у коме живимо
постане још бољи и зато подржавамо листу за коју верујемо да ће Београд учинити
најлепшим местом за живот - стоји у тексту који је потписало 1158 људи.

  

(Танјуг)
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