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Председник општине Стари град Марко Батаћ и група грађана почели су јутрос блокаду
радова у центру Београда, на Тргу републике, напомињући да су “штетни и да је
потребно омогућити грађанима који живе на том подручју да се о њима изјасне на
референдуму“. Он је навео „да ће блокада трајати 12 сати, као и да ће наредни пут бити
дужа, уколико градоначелник не прими незадовољне грађане на разговор”. Њима су
прилазили људи који се противе тој акцији, са појединима је дошло и до расправе.
Заменик градоначелника Горан Весић изјавио је да компанија која ради на
реконструкцији сваки пут када се зауставе радови фактурише Београду накнаду штете,
као и да ће због блокада цех платити грађани. 

  

  

"Блокада ће трајати 12 часова јер градоначелник (Београда Зоран Радојичић) још није
дошао да разговара са нама, још није обуставио штетне пројекте у Београду и разрешио
(заменика градоначелника Горана) Весића", каже за Н1 Бастаћ.

  

Тражимо референдум - да се грађани који живе у овом делу града изјасне да ли желе
ове радове или не, додао је.
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Грађани одбили да се легитимишу комуналној полицији и напусте градилиште,
наставља се дванаесточасовна блокада

  

Грађевинска инспекторка у пратњи две комуналне полицајке и представника унутрашње
контроле комуналне полиције покушали су да преговарају са грађанима који блокирају
радове на реконструкцији Трга републике и легитимишу их, али без успеха.

  

  

Грађани су одбили да дају личне карте комуналној полицији инсистирајући да само
званична полиција има право да их легитимише и рекли да се са градилишта неће
померити, а да инспекцију неће ометати да обавља свој посао.

  

Грађевинска инспекторка која је дошла да изврши надзор није желела да се представи,
рекла је да је легитмацију заборавила да понесе али да је може донети касније.
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Са инспекторком и полицајкама је разговарао Бранко Миљуш, члан већа општине Стари
град, који је нагласио да грађани исказују своје незадовољство на миран начин, да неће
угрожавати безбедност радника који су ионако изашли са градилишта и да ће водити
рачуна о имовини и материјалу који је купљен новцем свих грађана.

  

– Морате да будете свесни где сте дошли. Ви сте дошли на силовање Београда, да то
легитимизујете. До пре два дана су тако ваше колеге долазиле и код гондоле док суд
није рекао да се ти радови обуставе, навео је Миљуш, додајући да он ни грађани неће
ометати инспекцију да ради свој посао.

  

Миљуш је за Данас навео и да је, пре слања комуналне полиције, градска власт
покушала да застраши грађане који блокирају Трг тако што су послали групу грађана са
лопатама.
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  – Прво су послали батинаше са лопатама, онда су неки радници покушали да наставе сарадовима а када су видели да се нећемо померити послали су инспекцију и комуналце,али ми настављамо са акцијом, навео је он.  Весић је најављивао кривичне пријаве против Бастаћа, а на питање репортерке Н1 да лиму је нека и стигла, каже да није. "То су ствари које Весић сваког дана прича, једино нијеслагао како се зове. Он организује штетне радове и хушкаче који се појављују да изазовунеки инцидент", навео је Бастаћ, који је додао да се они реконструкцији противе намиран начин.  

  Док је трајао разговор репортерке Н1 и Бастаћа, пришао је један господин, очигледнонезадовољан акцијом општине Стари град, који је добацивао, али се удаљио наконминут.  Бастаћ је пришао радницима који управљају машинама, замолио их да их угасе, што суони мирно и урадили. У близини радова није примећена редовна као ни комуналнаполиција.  Према речима Бастаћа, блокада ће трајати данас 12 сати, али ће наредни пут бити дужауколико градоначелник не прими незадовољне грађане на разговор као и да је потребнода смени свог заменика Горана Весића.  Непосредно након што је почела блокада, са друге стране ограде постављене окопростора где су предвиђени радови, окупило се двадесетак грађана који супротестовали због блокаде, узвикујући "срамота", тако да је започела краћа расправа.  

 4 / 5



Београд: Марко Бастаћ и грађани у акцији дванаесточасовне блокаде радова на Тргу Републике; Инспекција, комуналци и батинаши са лопатама покушали да зауставе блокаду; СНС: Бастаћ демолира град и спречава завршетак радова
среда, 24 април 2019 14:38

  Један од окупљених се издвојио и пљунуо према Батаћу, који је био на неколико метараод ограде, којој је пришао да би разговарао са противницима блокаде.  Главни говорник, из групе која се бунила због блокаде, рекао је Бастаћу да због њега неможе да стигне на посао, који му је одговорио да је "све помешао" јер то управо не можезбог радова, као и да је "очито" добио шта да каже.  "Саговорник" Бастаћа није желео да се представи, рекавиши да му је име и презимеграђанин Београда, али је Бастаћа оптужио да "ломи бандере" и да "руши", док је он,како је рекао, за "спорт и ненасиље".  Рекао је да је против пљувања и да не познаје човека који је пљунуо према Бастаћу, доксу присталице Бастаћа тврдиле да је неки час раније причао са њим.    BOTOVI PLJUJU I PRETE,A NEKI BOTOVI I BEZE OD KAMERE!    Zbog blokade gradilista na trgu botovi su pobesneli!  Oni pljuju i prete  "Pu jebem ti mamu. Ma ja cu s ovu lopatu glavu da ti razbijem!" pic.twitter.com/F5WHe7eUTH  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) April 24, 2019    Једна од грађанки која се противи блокади је рекла за Н1 да нико од њих "који субујунџије овде и опструирају рад, а то кошта" не жели да има леп град, поплочан, дабуде лепа пешачка зона као у свим метрополама, да имамо лепе фонтане и клупе, даљуди који долазе имају шта да виде.  Бастаћ је рекао новинарима да ће грађани, који су против наставка радова, ту бити насмену док ће он остати све док се данашња блокада не заврши.  Подсетимо, ово није прва оваква акција. Представници Савеза за Србију (СзС) су 4.априла &#160;уклонили ограде које су се налазиле у Коларчевој улици, због радова уцентру града,&#160; и однели их пред седиште Регулаторног тела заелектронске медије (РЕМ).  Бастаћ је, затим, 7. априла, заједно са активистима опозиционог Савеза за Србију уКоларчевој улици у Београду, учествовао  у разним спортским активностима  због, какоје навео, "ослобађања" центра Београда од "штетних" пројеката градске власти.  Он је с грађанима и  9. априла блокирао ово градилиште у центру Београда.  Грађани  су затим 18. априла блокирали радове на Тргу , а вођа те акције био је такођепредседник општине Стари град. Окупљени на Тргу тражили су обуставу радова,разговор с градоначелником и хитно разрешење заменика.  Весић: Због блокада радови неће бити завршени до 1. септембра  Заменик градоначелника Београда Горан Весић рекао је за ТВ Пинк да ће због блокадерадова од стране Марка Бастаћа цех платити сви грађани Београда.  

  - Управо због тога Трг републике неће моћи да буде завршен до 1. септембра, и нећебити пуштен за саобраћај. Ово је трећа блокада коју спроводе у последњих неколикодана - рекао је Весић.  Како каже, аустријска компанија која ради на овој реконструкцији, сваки пут када сезауставе радови фактурише Београду накнаду штете.  - До сада је фактурисано око 2 милиона динара, а данас ће фактурисати поново - рекаоје Весић.  Подсетимо, председник Општине Стари Град Марко Бастаћ неколико пута до садаорганизовао је блокаду радова на Тргу републике, одакле је у знак незадовољства сграђанима скидао заштитне ограде.  То су затим поновили и учесници протеста “Један од пет милиона”, који су током шетњиограду са градилишта однели до Скупштине Београда, због чега се касније огласиозаменик градоначелника Београда Горан Весић. Он је тада најавио и кривичне пријавепротив одговорних за штету од, како је навео, неколико десетина хиљада евра.  СНС: Бастаћ демолира град и спречава завршетак радова, срамота је да се новацБеограђана троши и расипа на такав начин  Градски одбор Српске напредне странке(СНС) осудио је данашњу блокаду радова уцентру града, коју је извео председник градске општине Стари Град Марко Бастаћ,наводећи да је "срамота да се новац Београђана троши и расипа" на такав начин.    Obustavljeni radovi! Trg je naš! pic.twitter.com/Ye2q866Ic4  — Čuvari grada (@Cuvari011) April 18, 2019    У саопштењу се тврди да је Бастаћ са собом у блокаду повео "запослене у општиниСтари град".  "Уместо да буду на услузи грађанима, свакодневно демолирају град и спречавајузавршетак радова", наведено је у саопштењу СНС.  (Агенције)  
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