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За скеле које на фасади Дома народне скупштине постављене у марту и стајаће ту до
децембра, порески обвезници ће морати да плате 187.000 евра, а можда и више ако
радови не буду завршени у предвиђеном року, речено је “Блицу” у парламенту.

  

На скелама, међутим, безмало половину тог времена није било мајстора у шта су могли
да се увере и сами грађани.

  

У наведену цену урачунато је коришћење скела током 267 дана по цени од око 700 евра
дневно, као и цена њиховог монтирања и демонтања. Уговор је склопљен са предузећем
“Омни сток” која изводи фасадне радове.

  

Надлежни у скупштини тврде да је до празног хода у радовима на фасади дошло јер су
откривена озбиљна оштећења на стубовима за чију санацију и армирање је морао да се
ради пројекатна документација.

  

- Било је предвиђено само да се фасада опере, испескира и уклоне мале пукотине зарад
постављања нове расвете. Већин делом је то и урађено, када су стручњаци са
Грађевинског факултета и из Завода за заштиту споманика уочили да постоје озбиљна
оштећења на стубовима. За санацију оштећења морао је да се ради пројекат. Наравно да
су за то опредељена нова средства. Скеле у том периоду нису могле бити склоњене јер
није практично да сваки част правимо од скупштине градилиште. Овакви радови се,
ипак, праве једном у сто годину - испричао је за “Блиц” саговорник из скупштине.

  

Остало је још да се на Дому Народне скупштине монтира нова расвета. У скупштини
нисмо могли да добијемо одговор да ли ће скеле бити уклоњене половином децембра,
како је планирано. Речено нам је да то зависи од тога да ли ће радови бити завршени у
предвиђеном року, половином децембра.
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