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 У свечаној сали месне заједнице “Липов Лад” одржан је састанак Градског одбора
Београд Српског сабора Заветници на којем су присуствовали представници општинских
одбора са територије града Београда.

  На почетку састанка председник Градског одбора, Милан Милошевић, поднео је
председнику и присутним члановима руководства покрета извештај о раду Градског
одбора током протекла три месеца. Он је известио председника покрета да је Градски
одбор у потпуности спреман да наступи на предстојећим редовним београдским
изборима.   

  

Он је присутне обавестио и о томе да су успешно формирани како општински тако и
велики број месних одбора и нагласио да је Градски одбор већ увелико ушао у фазу
логистичких припрема неопходних за излазак на предстојеће изборе.

  

“Чланови Градског одбора и сви чланови општинских одбора у потпуности су сагласни
да је веома важно да Заветници наступе на изборима јер је неопходно да грађани виде
да постоји права, суштинска алтернатива актуелној власти у Београду”, поручио је
Милошевић.

  

Он је истакао да су ресорни одбори већ припремили програм за Београд са конкретним
и темељним решењима. “Она се заснивају на директним разговорима са грађанима о
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свему ономе што они сматрају кључним проблемима у нашем граду као и на стручном
искуству чланова ресорних одбора”, навео је Милошевић.

  

Милан Милошевић је на крају свог излагања присутним члановима Градског и
општинских одбора предложио на усвајање одлуку о наступу на изборима која је
једногласно усвојена. “Овим одлуку о наступу на предстојећим изборима предлажем на
усвајање Председништву и Главном одбору покрета”, закључио је Милошевић.

  

Присутнима су се осим председника Градског одбора обратили и председници
општинских одбора Вождовац, Раковица, Лазаревац и Стари град као и председник
омладине Градског одбора. Они су поднели извештај о раду својих одбора и истакли да
је прилив нових чланова у протеклом периоду вишеструко порастао.

  

У свом обраћању присутним члановима председник Заветника, Стефан Стаменковски,
похвалио је рад Градског одбора и подржао иницијативу о изласку на градске изборе.
Он је нагласио да се од 1996. године па све до данас власт у Београду није променила
јер су кадрови остали исти, а многи од њих су учествовали у пљачкању и девастацији
града. Он је нагласио да је време да Заветници добију своје представнике у градским
органима. Стаменсковски се у свом говору такође осврнуо и на рад Заветника током
протеклих годину дана.
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