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 Небојша Зеленовић, градоначелник Шапца и лидер странке Заједно за Србију, изјавио је
гостујући у Дану уживо да још увек није донета одлука о учешћу на локалним изборима у
Шапцу, као и да ће "бити донета убрзо", не прецизирајући када би то могло да се деси.

  

  "Моја позиција у Савезу за Србију је веома јасна. Одлука да изађемо у бојкот није била
уопште лака. Ја сам се од почетка борио за дијалог. Не зато што ми желимо да се нешто
деси, већ зато што нас Вучић гура у сукоб. То смо покушавали цело лето, дошли смо до
15. септембра, ништа се није променило, и ми смо донели одлуку о бојкоту. Морам да
појасним шта је бојкот. Бојкот је када не учествујете на лажним изборима и када не
признајете резултате тих избора", наводи Зеленовић.   

Додаје да су главни разлози због тога што предстојеће изборе сматрају лажним
чињеница да нема слободних медија, јер је ускраћено основно право да грађани буду
информисани. Он каже да се 63 одсто грађана Србије информише искључиво преко
РТС-а и Пинк-а, а тамо "не могу да добију ниједну поштену информацију".

  
  

У Шапцу имате три телевизије, и на њима се чују све информације, правовремено и
квалитетно. Имате и две новине које се дистрибуирају редовно и где грађани такође
могу да се информишу шта се догађа у граду. Имате и администрацију која може да
спроведе изборе

    

"Поред медија, други разлог за неизлазак на изборе је изборна администрација. Не
постоје институције које су способне да спроведу поштене изборе. Трећи разлог је
злоупотреба свих институција и невероватни притисци на бираче. У овом тренутку имамо
преко милион људи који су на различите начине на уговорима преко јавних предузећа и
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који су уцењени да ће остати без посла", наводи Зеленовић.

  

Градоначелник Шапца је упитао да ли постоји у Србији неко место у којем је могуће
спровести поштене изборе и медије које слободно извештавају, и наводи да је град на
чијем је челу изузетак.

  

"У Шапцу имате три телевизије, и на њима се чују све информације, правовремено и
квалитетно. Имате и две новине које се дистрибуирају редовно и где грађани такође
могу да се информишу шта се догађа у граду. Имате и администрацију која може да
спроведе изборе. Оно што је тема, са чим се грађани Шапца суочавају, и то је свејеврсна
драма, то је да ли ћемо ми да препустимо власт Милану Остојићу Сандокану. Мој посао
је јако озбиљан и комплексан и моја је дужност да радим као градоначелник и
разговарам са грађанима", рекао је Зеленовић потврдивши информацију да још није
одлучено да ли ће изаћи на локалне изборе у том граду.

  

"Одлука коју ћемо ми донети, биће убрзо, и биће добра. Ја разговарам са обичним
грађанима свакодневно, као и са угледним грађанима. Скоро се укључио у "Утисак
недеље", господин Кузмановић, који је професор из Шапца, који се никада није бавио
политиком, и који је рекао да морамо бранити град по сваку цену", навео је Зеленовић и
додао да постоје мишљења грађана који мисле да је "издаја препустити Шабац
Сандокану (Милану Остојићу, функционеру СНС-а).

  
  

Многи људи са којима разговарам мисле да је издаја предати град Шабац напредњацима
и Сандокану. За оне који не знају, Милан Остојић Сандокан је тежак разбојник. Шеф
криминалне групе која се зове "Шабачка група. Он је осуђен као шеф те групе за
петоструко убиство, за пљачке, за изнуде, трговину наркотицима на 20 година робије

    

Упитан да ли очекује било какве последице уколико донесе одлуку да изађе на изборе у
Шапцу, он није директно одговорио на то питање, додајући да је то веома деликатна
одлука поновивши да "многи људи са којима он разговара сваког дана мисле да је издаја
предати град Шабац напредњацима и Сандокану".

  

"За оне који не знају, Милан Остојић Сандокан је тежак разбојник. Шеф криминалне
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групе која се зове "Шабачка група". Он је осуђен као шеф те групе за петоструко
убиство, за пљачке, за изнуде, трговину наркотицима на 20 година робије. Сада је он
изашао из затвора, и он је шеф у СНС-у, командује, и имате драму код грађана, шта ће и
како ће. како је изашао из затвора - не знам", истиче Зеленовић.

  

"Моја је обавеза да разговарам са свим грађанима и донесем одлуку о изборима у
кратком року. Такође, моја је обавеза да донесемо добру одлуку која ће бити веома
важна за нашу будућу борбу", напомиње Зеленовић и наглашава да је слобода за сваког
човека за шта ће да гласа.
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