
Представници покрета "1 од 5 милиона" у Скупштини предали Зорану Живковићу један примерак "Споразума са народом": Желимо да подсетимо Живковића, ПСГ и остале да су се обавезали на бојкот избора
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Удружење "Један од пет милиона" саопштило је да је у Скупштину Србије однело
примерак "Споразума са народом" лидеру Нове странке Зорану Живковићу и да му је
поручило да је ставио потпис на тај документ и да треба да се држи дате речи и поштује
споразум.

  

  

Како се наводи у саопштењу, испред врата парламента организаторка протеста и
студенткиња Теа Вукадин рекла је да су се на тачке споразума обавезале и странке које
још нису прогласиле бојкот наредних избора, односно Нова странка, Покрет слободних
грађана и Странка модерне Србије.

  

"Дошли смо да поново покуцамо на врата Скупштине и подсетимо Зорана Живковића да
поштује свих шест закључака и 42 тачке препоруке на које се обавезао овим уговором",
рекла је Вукадин.

  

Примерак Споразума са народом званично је предат на писарницу Дома Народне
скупштине.

  

"Подсећамо све оне који су се обавезали на Споразум са народом укључујући Нову
странку, Покрет слободних грађана и Странку слободне Србије да су се својим потписом
обавезали да поштују све тачке Споразума. Исто тако подсећамо на другу тачку која
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јасно каже: 'Обавезујемо се да, све док се не испуне тражени услови да изборни процес
буде слободан и поштен, на евентуалним изборима нећемо учествовати'", наводи се.

  

То удружење је додало да је упознато да се неки потписиници споразума спремају за
излазак на изборе. "Удружење '1 од 5 милиона' као гарант Споразума са народом
поручује још једном - потписали сте, држите своју реч, нећемо допустити да поверење
грађана буде изневерено, бранићемо сваки потпис на овом папиру", додаје се.

  

(Бета)
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