Марко Бастаћ: Након блокаде бесмислених радова на Тргу републике постали смо мета напредњачк
четвртак, 25 април 2019 15:53

Након 12 часова блокаде „бесмислених“ радова на Тргу републике у Београду, постали
смо мета „напредњачке медијске хистерије“, оценио је данас у писаној изјави председник
Општине Стари град Марко Бастаћ.

Оптужују нас за све и свашта они за које истина никада није била ограничавајући
фактор у обрачунавању са политичким неистомишљеницима, рекао је Бастаћ.
Он верује да у томе предњачи „вечити заменик Весић“, који на тај начин покушава да
скрене пажњу са чињеница да пројекте које је започео покушава да реализује без
консултације са стручњацима и грађанима, као и без ваљаног правног оквира, што
доказује и одлука Управног суда о жичари на Калемегдану. „Медијски спинови су једино
преостало оруђе којим Весић покушава да сакрије уништавање Београда које реализује
ова криминализована, неатручна и бахата власт“, сматра Бастаћ.

Он наводи да је „Весић у среду отишао и корак даље“, јер је послао људе запослене у
градским службама и активисте СНС који су „пљували и претили лопатама“ грађанима
који су блокирали радове, а са женским активистима разговарали у „Јуткином стилу“.

Весић је у среду отишао и корак даље“, јер је послао људе запослене у градским
службама и активисте СНС који су „пљували и претили лопатама“ грађанима који су
блокирали радове, а са женским активистима разговарали у „Јуткином стилу"

На интервенцију полиције, која их је назвала провокаторима и замолила нас да се
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померимо, спречен је већи инцидент. А све то зато што тражимо састанак са
градоначелником Београда на ком хоћемо да му објаснимо и уручимо наше захтеве који
су јасни, сматра Бастаћ. Он је поновио захтев да се обуставе сви радови на територији
Старог града док се Старограђани на референдуму не изјасне да ли пристају на
гетоизацију Старог града.

Други захтев је хитно разрешење „вечитог заменика“ Весића који „сада већ у
континуитету покушава да изазове инциденте злоупотребљавајући људе и хушкајући их
на нас“, навео је Бастаћ. „У тој вери данас смо градоначелнику однели поклон,
фотографију са манифестације „Јевремова – улица сусрета“ са пригодном посветом. А
за Весића смо спремили исте оне букагије којима он покушава да од остатка Београда
изолује Стари град“, закључио је Бастаћ.

(Фонет)
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