
Драгољуб Бакић: „Београд на води“ ће тек имати метастазе на цео град; Метро је апсолутно неисплатив, бесмислен - поготово ова промена трасе због „Београда на води“
среда, 26 фебруар 2020 21:41

Архитекта Драгољуб Бакић оценио је у Дану уживо да је Београд већ неповратно
измењен. "Београд на води ће тек имати метастазе на цео град. Једна од првих је овај
метро, сви видимо колико је лоше када се метро прилагођава једном пројекту. Београд је
изгубио свој идентитет, насилна градска власт је променила град", каже Бакић.

  

  

Према његовим речима, "то све са метроом је једна велика фарса".

  

"Мислим да од тог посла нема ништа, то је један бесмислен пројекат, који је мислим
дошао у актуелност јер долазе избори. Мислим да се исто дешава када су били
београдски избори, тада се исто причало о метроу, возили су се, махали картама, то је
била једна изборна манипулација", каже Бакић.
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Каже да "би волео да не мора да куди, него да може да похвали нешто у Београду".

  

"Метро је апсолутно неисплатив, бесмислен. Првих пола милијарде да потрошите на 4,5
км где пролазите кроз кукурузе... Нисмо ми толико богати да можемо да правимо неки
метро који решава будуће развојне пројекте, ми морамо да решавамо проблем саобраћаја
у Београду, Београд ће да стане", каже он.

  

Истиче да се о метроу прича 70 година.

  

"Од 1950. године када је донет план и кад се озбиљно почела прича о потреби за
метроом па до данас, има 70 година, 15 различитих пројеката и студија је урађени, све
се мењало, али су трасе биле константа, главна окосница свих тих метроа је била тзв.
гребенска траса, на којој имате 19 факултета и средњих школа, 50 хотела, има 2,5 пута
више корисника него овде где се сад предлаже. Све је испројектовано, онда је дошла
нова власт која је дала политички налог. Слушањем неуке градске власти, сада имамо
овај резултат, који је никакав, не решава саобраћајни проблем Београда", каже он.

  

Како је рекао, то се ради због Београда на води.

  

"А ја мислим да се људи који тамо буду купили стан за неколико хиљада евра по
квадрату неће возити метроом. Да ли се то ради зато што хоће да подигну вредност још
више, шта раде не знам, али узмите само да се не секу линије метроа у центру ргада,
него се секу на Савском тргу, дге се прави напамет један пешачки трг, где нема пешака.
Да не причамо о томе да ће се то рушити ако се буде градио метро, после ће доћи и до
Трга, из тога видим да им не пада на памет метро, да је то само једна изборна прича",
сматра Бакић.

  

"Београд је отет град"

  

Говорећи о згради Железничке станице, каже да ту није требало потпуно дизати пругу.
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"То је требало да остане бар два колосека БГ воза, нажалост, направили су пустињу
тамо, исто ће урадити и са аутобуском станицом. Испод садашњег Прокопа се налази
комплетна метро станица, одвојен простор са два тунела, са по два колосека метроа, а
ту не пролази метро. Само то је довољно да покаже бесмисао ових траса. Они омашују
четири железничке станице београдске, не спајају клиничке центре, болничке центре,
трасе су потпуни бесмисао. Ја се надам да од тога неће бити ништа", каже он.

  

Станари Ваљевске улице на Бановом брду протестују месецима због изградње објекта у
локалном паркићу, док из компаније "Нива билдинг" тврде да спорно земљиште никада
није била јавна или зелена површина нити урбани градски парк, већ приватно, градско
грађевинско земљиште које су купили "исправно и по закону".

  

Према Бакићевим речима, "Београд је отет град, отет је од својих грађана".

  

"Тај корпус тих грађана и предузимача, уништавају Београд. Наравно да су највећи
кривци они који издају дозволе. Грађани с правом протестују, грађани не могу да буду
криви ни за шта, мислим да треба да се буне, јер кад је терор и тиранија каква јесте у
Београду, онда је грађанска дужност да се буне", рекао је он.

  

Додао је да мисли да је уз помоћ грађанске непослушности и активности недавно
одбрањено много ствари.

  

"Спречили смо да се од Парка Војводе Вука направи сквер, него да остане парк, да се не
затвори саобраћај преко Трга, јер 60.000 возила прође туда у току дана, да се не
затвори Васина, то су неки учинци. Као што верујем да смо успели да спречимо ту
успињачу на Калемегдану. Грађани и те како њима лупају под прозором, само што је то
бахата, осиона градска власт, која не ради и јавном интересу, јер за њих ништа не значе
грађани", каже он.

  

"Слоган СзС да буде 'У бојкот, да сутра сви будемо Шабац'"

  

Говорећи о бојкоту избора, рекао је да је то посебна прича.
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"Ја јесам за бојкот наравно, јер законодавну власт треба бојкотовати, какав ми
парламент имамо, то није достојно и то треба бојкотовати. СзС је погрешио што од самог
почетка нису инсистирали да се раздвоје избори, то је била суштина. Сигуран сам да би
у томе успели уз помоћ европарламентараца, да су били упорни. Сада ти заговорници
бојкота дрвље и камење на Зеленовића и на Шабац, уместо да се захвале Богу што им је
богомдан Шабац и Параћин где имају апсолутно на делу како може када се не лаже и не
краде да се уреди један град. Преселимо главни град у Шабац, направимо центар
опозиције у Шапцу, помозимо Зеленовићу да добије Шабац", каже Бакић.

  

Према његовом мишљењу, слоган СзС би требало да буде "У бојкот, да сутра сви будемо
Шабац".

  

"Не разумем да они не разумеју то. Идите у Шабац, па доведите Европу у Шабац, правите
привремену Владу у Шапцу, крените, направите слободну зону. Ја им то саветујем,
мислим да има два месеца још увек пуно да се уради. Ја им саветујем да сви помогну
Зеленовићу и Шапцу, они се сад утркују ко ће више да га нагрди. То је потпуно погрешно,
ја не знам да ли су они били у Шапцу, кад људи сретну свог градоначелника тамо они се
грле и љубе с њим, а овде кад га сретну, они га јуре да га бију", рекао је Бакић.

  

  

Што се тиче измена Београда, Бакић каже да је град већ неповратно измењен.

  

"Ми смо '72 кад смо доносили генерални план, пет година радили припреме за тај план.
Он је поштован, а план из 2003. године је нова власт кад је дошла '14 у Београд, одмах
променила. Београд на води ће тек имати метастазе на цео град. Једна од првих је овај
метро, сви видимо колико је лоше када се метро прилагођава једном пројекту. Београд је
изгубио свој идентитет, насилна градска власт је променила град", каже Бакић.

  

(Н1)
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