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Заменик градоначленика Београда Горан Весић рекао је да је у нередима током две
вечери у граду причињена материјална штета на јавној и приватној имовини од скоро
милион евра.

  

  

Весић је прецизирао да су уништени аутомобили, семафори, поломљена аутобуска
стајалишта, уништена калдрма.

  

Према његовим речима, штета само на јавном имовини Града Београда износи 30
милиона динара, односно 250.000 евра, не укључујући спаљене приватне аутомобиле,
демолиране баште угоститељских објеката, уништене излоге и другу штету на привантој
имовини.

  

"Какав је то политички циљ које ово хулиганство треба да оправда, шта желе да
постигну са овим. Никад се још није догодило да се Београд уништава од оних који су из
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Београда, од младих људи из Београда", рекао је Весић.

  

Он је навео да је Град Београд поднео две кривичне пријаве, од који једна на 14.735.000
динара за уништену јавну имовину прве вечери протеста, а друга је на 15.402.000 динара
за штету у другој вечери протеста.

  

"Тражимо од тужилаштва да ове бандите гоне не само кривично, него да плате сву
штету нанету Београду и приватним лицима. Ако су малолетни, имају маме и тате да то
плате. Време је да се зна ред и плати штета за оно што је учињено. Они који су ово
радили нису Београђани, него бандити и тако треба да буду третирани", рекао је Весић.

  

Ђиласов Владика Григорије је убица!

  

Горан Весић, заменик градоначелника Београда, оптужио је на свом Фејсбук пофилу
владику Григорија да је убица! Он је реаговао после речи владике диселдорфског и
целе Немачке: "Да сам ја организатор протеста у Београду, Горан Весић не би могао да
даје изјаве".

  

  

Горан Весић, заменик градоначелника, напао је (поново) владику Григорија и оптужио
га овога пута да је спреман и да убије!

  

- Што се тиче претњи које ми је упутио Ђиласов владика Григорије, који ће у историји
остати запамћен да је тражио да се не гради Храм Светог Саве, могу само да кажем да
се нисам уплашио, мада је овај владика моћан човек са везама међу људима са
различитих страна закона. Сада сам схватио да је овај владика спреман да убије и да се
тиме јавно хвали. Ја сам то добро разумео, а верујем да су и грађани Србије разумели да
је Ђиласов владика Григорије убица - рекао је Весић. 
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Подсетимо, владика Григорије је у интервјуу за Данас рекао да држава Србија треба да
улаже новац у болнице, које су оронуле, а не у цркве.  Јер тада ни људи неће бити у
црквама, на шта му је Весић одговорио да је он иницијатор протеста у Београду!

  

"Град Београд честита полицији на уздржаности и професионалности јер је без
употребе силе отерала хулигане, заштитила Народну скупштину и имовину града"

  

Београд -- Заменик градоначелника Београда Горан Весић осудио је насиље на улицама
Београда, за које је окривио Млађана Ђорђевића и Срђана Нога.

  Он је најавио тужбе против њих, називајући их "Ђиласовим фашистима".  

Весић је синоћ у објави на Фејсбуку истакао да Град Београд очекује да "криминалци и
хулигани који већ други дан заредом уништавају наш град" буду ухапшени и приведени
правди.
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Заменик градоначелника је најавио да ће данас бити поднете кривичне пријаве против
организатора демонстрација Ђога и Ђорђевића.

  

  

Оценио је да иза хаоса који се креира у Београду два дана "у којем руља уништава наш
град", па чак и нападају поједине лидере опозиције, стоји лично Драган Ðилас са
Млађаном Ђорђевићем и Срђаном Ногом.
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  "Град Београд честита полицији на уздржаности и професионалности јер је безупотребе силе отерала хулигане, заштитила Народну скупштину и имовину града.Захвални смо грађанкама и грађанима Београда који су остали код својих кућа, сачувалимир и нису насели на провокације хулигана", написао је Весић.  (Танјуг, Срна)  
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