
ДЈБ позвао Прелетачевића, Двери и Не да(ви)мо Београд на разговоре о сарадњи на београдским изборима; Не да(ви)мо Београд: Хвала, али излазимо самостално; Бели: Нисам заинтересован
петак, 12 јануар 2018 20:37

Покрет Доста је било је позвао, како је навео, "истинске опозиционе политичке
организације" на разговор о сарадњи на београдским изборима - покрет Луке
Максимовића-Белог, Двери и Не давимо Београд.

  

  

"Иако постоје велике идеолошке разлике, често дијаметрално супротне позиције међу
овим политичким организацијама, иако се разликујемо по многим питањима, ДЈБ
препознаје да се ради о поштеним људима који желе истинску промену, демонтажу
партијске државе и изградњу уређеног друштва које ће радити у интересу свих
грађана", наводи овај покрет.

  

"Ствари око којих се слажемо су много важније од ствари око којих се не слажемо.
Избори у Београду не решавају спољнополитичке већ комуналне проблеме. Слажемо се
око потпуне транспрентности, укидања партијског запошљавања, намештених тендера
за фонтане, јарболе, новогодишњу расвету, Бус Плус, против смо бетонизације Града.
Слажемо се око децентрализације Београда и да се питају грађани за њихов град,
бесплатних уџбеника, смањења цена градског превоза, око подршке култури, око
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смањења пореза за грађане и повећања пореза на неизграђено грађевинско земљиште
за тајкуне и лопове, око укидања Београда на води и многих, многих других питања",
стоји у тексту објављеном на сајту покрета.

  

Навели су да између опозиције и позиције постоји "сива зона странака", да је то
"камуфлирана позиција" односно да није опозиција: "Између позиције и опозиције
постоји сива зона странака које више личе на позицију, које су биле на власти,
злоупотребљавали јавна овлашћења и јавне ресурсе, радили све ово што СНС ради
данас и својим неодговорним вршењем власти довеле СНС на власт. Оне су и даље на
власти у неколико општина у Србији и раде исто што ради и СНС. Шабац је најбољи
пример".

  
  

DJB pozvao @belisamojako , @nedavimobgd  i @SPDveri  na razgovor o saradnji. https://t.c
o/Uzyjcbdkk0

  — Dosta je bilo (@DostaJeBilo) January 12, 2018    

“Свесни смо тога и да ће многи покушати ово да нападну и изврну у причу о цензусу”,
кажу из Покрета и наводе да они знају да немају проблем са цензусом у Београду.

  

ДЈБ сматра да ниједна листа која не може да пређе цензус не би требало самостално да
излази на ове изборе.

  

Овај позив ДЈБ је "позив истинској, бескомпромисној опозицији", додају, и наводе да
ствари око којих се разликују нису предмет избора.

  

Схватајући озбиљност тренутка у коме се налазимо, као одговорна, државотворна
странка, ДЈБ је спреман да превазиђе разлике, и упркос њима удружи се са људима који
истински желе исто што и ми: уређену Србију у којој се лепо и радо живи и у њој Београд
по мери грађана, не партијских паразита, закључили су.

  

Бели: Фала на позиву стварно, али нисам заинтересован ни за какве преговоре и
разговоре о сарадњи

 2 / 4

https://twitter.com/belisamojako?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/nedavimobgd?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/SPDveri?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Uzyjcbdkk0
https://t.co/Uzyjcbdkk0
https://twitter.com/DostaJeBilo/status/951799810969030656?ref_src=twsrc%5Etfw


ДЈБ позвао Прелетачевића, Двери и Не да(ви)мо Београд на разговоре о сарадњи на београдским изборима; Не да(ви)мо Београд: Хвала, али излазимо самостално; Бели: Нисам заинтересован
петак, 12 јануар 2018 20:37

  

Покрет Бели Прелетачевић је на свом Фајсбук налогу објавио је да нису заинтересовани
за разговоре о сарадњи на београдским изборима, након позива који је упутио ДЈБ том
покрету, Дверима и Иницијативи Не давимо Београд.

  

  

Прелетачевић је захвалио на позиву.

  

Претходно се на свом Твитер налогу огласила и Инцијатива Не давимо Београд, која је
навела да ће, ипак, да наступи самостално на београдским изборима.

  
  

Hvala na pozivu. Građani i građanke zaslužuju mogućnost izbora drugačijih gradskih politika, da
podrže listu koja na izbore izlazi prvi put, sa programom u čijoj su izradi i sami učestvovali.
Nastavljamo saradnju na kontroli izbornih uslova. Na lokalne izbore izlazimo samostalno. https
://t.co/H5jvpAP3Cu

  — Ne davimo Beograd (@nedavimobgd) January 12, 2018    

Не давимо Београд: Хвала ДЈБ, али излазимо самостално

  

Иницијатива Не давимо Београд се на свом Твитер налогу захвалила Покрету Доста је
било на позиву за разговоре о сарадњи на београдским изборима и навела да ће
наступити самостално. Додали су да ће наставити сарадњу по питању контроле
изборних услова.

  

Покрет Доста је било је позвао, како је навео, "истинске опозиционе политичке
организације" - покрет Луке Максимовића-Белог, Двери и Не давимо Београд на
разговоре о београдским изборима.
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"Иако постоје велике идеолошке разлике, често дијаметрално супротне позиције међу
овим политичким организацијама, иако се разликујемо по многим питањима, ДЈБ
препознаје да се ради о поштеним људима који желе истинску промену, демонтажу
партијске државе и изградњу уређеног друштва које ће радити у интересу свих
грађана", навео је овај покрет.

  

"Грађани и грађанке заслужују могућност избора другачијих градских политика, да
подрже листу која на изборе излази први пут, са програмом у чијој су изради и сами
учествовали. Настављамо сарадњу на контроли изборних услова. На локалне изборе
излазимо самостално", наводи Иницијатива.

  

(Н1)
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