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 Одборник Савеза за Србију у Скупштини града Београда Драган Ђилас подсетио је да
је инвестициони део буџета Града у раздобљу од 2008. године до 2013. године био у
просеку 250 милиона евра, а да је прошле године износио свега 76 милиона, због чега се
не треба чудити зашто град не функционише.

  Ако улажете у град 76 милиона евра, а некад се улагало у просеку 250 милиона,
наравно да ствари не функционишу, рекао је Ђилас уочи седнице градске скупштине
која ће данас разматрати завршни рачун градског буџета.

  

"У овом завршном рачуну за популаризацију значаја заштите животне средине је
потрошено 327 милиона динара, скоро три милиона евра прошле године. Не знам је л'
неки од ваших медија у томе учествовао, али питам где су паре", рекао је Ђилас.

  

Он је рекао да је пола Новог Београда било поплављено, јер црпне станице Газела и
Галовица нису радиле.

  

"По тврдњама људи из града, оне нису радиле јер није било струје. За сваку станицу
постоје два одвојена система напајања, а агрегати су купљени у време кад сам ја био
градоначелник", рекао је Ђилас.
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У време док сам ја био градоначелник, изграђено је 91 километар водоводне мреже и
реконструисано 98 километара, а 58 километара канализационе мреже је изграђено

    

Није било разлога да не раде, оценио је Ђилас, осим ако се у њих није улагало, као ни у
остале комуналне системе, већ се завршни рачуни фингирају, а 85 одсто добити иде у
буџет, а предузећа пропадају.

  

"Јасно да нико нормалан неће речи да ово нису огромне кише, али великих киша је било
и раније, дешавале се поплаве и раније у деловима који су испод нивоа река, али на
Новом Београду ништа слично", констатовао је он.

  

Ђилас је рекао како је, у време док је он био градоначелник, изграђен 91 километар
водоводне мреже, реконструисано је 98 километара, док је изграђено 58 километара
канализационе мреже.

  

Јовановић: 42 одсто обећања СНС-а није реализовано

  

Шеф одборничке групе СзС Никола Јовановић рекао је да је са дневног реда седнице
скинута тачка дневног реда План детаљне регулације дела Бановог брда којим је било
предвиђено да се вртићу "Свети Сава" одузме пола дворишта и дечије игралиште и да
"урбанистичкој мафији".

  

Очигледно да у градској управи има нормалних људи, али захтевамо оставку градског
секретара Славног Гака којег смо критиковали због тога, а он нам рекао да не познајемо
закон и да нисмо нормални, рекао је Јовановић.

  

"Завршни рачун буџета показује да 12 милијарди динара планираних расхода нису
извршени у прошлој години. Не штеди се на реперезентацији, текућим трошковима, већ
искључиво на инвестицијама", оценио је Јовановић.
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Свега 58 одсто планираних инвестиција је реализовано што, како је рекао, значи да 42
одсто обећања Српске напредне странке није реализовано.

  

"Где је 313 милиона динара намењених за одржавање кишне канализације, у завршном
извештају се не види где је тај новац потрошен, јер нема извештаја ревизора, иако је то
законска обавеза", питао је Јовановић.

  

(Фонет)
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