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Заменик градоначелника Београда Горан Весић дошао је својом покретном
канцеларијом рано јутрос у Барајево како би, како каже, попричао са мештанима о
проблемима које имају. Том приликом је за Нова.рс рекао да није у политичкој кампањи
већ "кампањи рада", те да се она не финансира из градског буџета јер обилази локална
приградска насиља. Додаје и да његове амбиције остају везане за Београд.  

  

  

На питање како објашњава тако велику разлику између начина живота у центру града и
приградских општина у Београду, с обзиром на то да је један од главних проблема који
су мештани изнели пред заменика градоначелника тај што немају текућу воду и
канализацију, Весић тврди да ради све што може како би побољшао живот становника
Барајева.

  

„Увек је постојала разлика између центра града и приградских насеља. Моја политика је
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посебно таква последњих година, да много више улажемо у приградске општине. Они
треба да надокнаде тај недостатак. Међутим, овде имате чист ваздух, а то немате у
центру града. Али, суштина је повезати Београд инфраструктурно, да можете да
живите у Барајеву, а радите у Београду…Важно је да Беорад буде добар за живот свих
људи. Знате и сами, не живе сви добро ни у центру града, зато морамо да радимо много
више. У праву сте потпуно, али ово је начин да смањимо ту разлику“, рекао је Весић за
Нова.рс.

  

С обзиром на то да смо данас овде, да ли то значи да сте кренули у изборну
кампању иако избори још увек нису расписани и ко финансира обиласке
приградских општина? 

  

„Из буџета се не финансира, а ако мислите на трошкове доласка и обиласка, ту нема
трошкова. Ови људи који су са мном су сви запослени и раде за плату. Овде је
председник општине који мора да прича са грађанима. Тако да, што се буџета тиче, ту
нема додатних трошкова. Што се тиче кампање, стално ми се поставља то питање, а ја
овако радим већ осам година. Мој посао је да разговарам са људима. Имамо нераднике и
у опозицији и у власти, који још нису устали јер нема још ни десет сати, а тек треба да
размишљају да ли ће пити кафу са или без млека, а ми смо до тада завршили важне
ствари. Да сам само један проблем решио, па је севап, а решио сам неколико. За све који
ми кажу да сам у кампањи имам једну поруку – устани ти у пет ујутру, дођи у Барајево и
реши проблем. Јесам у кампањи, али кампањи рада. Ово је мој посао. Знам да у Србији
није уобичајено да радите и викендом, али то је тако. Осим ако мислите на политичку
кампању, она ће бити када се распишу избори. Ово је кампања рада и у њој ћу бити
сигурно. Много волим када ми нерадници причају о томе да сам у кампањи … Јесте,
радим. Ја сутра идем у другу општину, не жалим се, нико ме није био по ушима да радим
овај посао. Највише волим када ми посланици кажу да им је тешко – па поднеси оставку.“
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  Када се буду расписали избори, да ли ћете претендовати на местоградоначелника Београда?   „Ја сам то више пута рекао. Од 2008. године немамо директан избор за градоначелникаБеограда. Тада је Ђилас мењао закон. Од 2008. године бирамо листу. Ово је политика закоју ће народ гласати. Народ ће гласати за оне који су добро радили. То је нормално.Када сте власт, грађани гледају ваш рад, када сте опозиција, слушају ваша обећања. Јасам сигуран да ће политика Александра Вучића победити, странка ће одлучити ко ћебити на власти у Београду, то није питање за мене, моје је да урадим посао како треба.“  Какве су Ваше жеље и амбиције?   „Моје су амбиције везане за Београд. Познајем свако село у Београду, волим Београд ипишем о њему. Не знам шта ће бити амбиција моје странке. Ја поштујем њихове одлуке.Прво морамо да распишемо изборе па ћемо видети, прво да победимо, живимо удемократији…“, каже Весић.  (Нова.рс)  
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