
Марко Бастаћ: Тужићу Весића, Ристичевића, Бакареца и друге хорске певаче СНС који лажу да сам повезан са нарко-клановима из Црне Горе
недеља, 16 јун 2019 17:02

 Председник општине Стари град Марко Бастаћ очекује да грађани на општинском
референдуму кажу јасно "не" на сва три питања о саобраћајним решењима у граду и
изградњи кабинске жичаре и тиме градским властима покажу да нису задовољни
реконструкцијама у овој београдској општини.

  

  "Потпуно сам сигуран да ће резултати референдума показати градској власти да мора
нешто да мења", нагласио је Бастаћ.   

Упитан о захтеву Општине упућеном Министарству културе да обустави радове на
Калемегдану, Бастаћ је ФоНету рекао да и министар Владан Вукосављевић, "као већина
функционера СНС" - ћути.

  

"Он је одговоран да штити културно историјско наслеђе. Уколико се не буде изјаснио, он
ће сносити материјалну, моралну, правну и кривичну одговорност", сматра Бастаћ.

  

Општина је и Министарству унутрашњих послова упитила захтев да одговори да ли је
Бастаћ или неко из општине Стари град повезан са криминалом, а тај одговор, према
речима председника Општине, још нису добили.

  

"Нисмо добили одговор од МУП и то је доказ да министар Стефановић ради искључиво
по диктату председника Србије и да се бави само питањима која се тичу СНС", тврди
Бастаћ.
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"Ниједног тренутка нико из МУП није рекао да су Марко Бастаћ и лица која раде у
Општини повезана са нарко-кланом", рекао је Бастаћ.

  

Он је најавио да ће тужити заменика градоначелника Београда Горана Весића због
свега што прича о њему, повезујући га са нарко-клановима из Црне Горе. Бастаћ указује
да се тиме угрожавају безбедност његове породице и сарадника и напомиње да ће
"тужити и Ристичевића, Бакареца и друге хорске певаче СНС".

  

Према Бастаћевим рећима, и Весић је њега тужио и тражио одштету од 500.000 динара
због тога што га назива "вечитим замеником", јер је рекао да ће градити кафану на
Калемегдану и оптужио га за екоцид.

  

"Пошто Весић стоји иза изградње гондоле, која је претходница за изградњу стамбеног
потеза на простору Бетон хале", Бастаћ је упитао заменика градоначелника "да ли је то
тачно".

  

Осврћући се на критике министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Зорана Михајловић на његов рачун, Бастаћ је узвратио да би било боље да она одговори
на жалбе које су јој упућене пре годину и по дана. У тим се жалбама, прецизирао је
Бастаћ, указује на изградњу нелегалног хотела у Чика Љубиној, на чијем је градилишту
недавно погинуо и један радник.

  

"Михајловић је тамо, уз дозволу за реконструкцију, омогућила Мирославу Мишковићу да
гради хотел, а извођач радова је фирма која је градила Београд на води", тврди Бастаћ.

  

"И није то једини случај повезаности Мишковића и ове власти", сматра председник
општине Стари град и помиње "пасарелу која води од никуда до нигде и која је
бесмислена и ненормалан трошак".

  

Поводом одласка у редакцију дневног листа Ало, Бастаћ је поновио да је желео да
преда демати и отишао до зграде у којој је редакција.
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Како објашњава, најавио се обезбеђењу, које је позвало редакцију, а потом га пустило да
уђе, да би, док је стајао поред врата, заменик главног уредника почео свађу са њим.

  

"Нико од нас није ништа насилно урадио. Само сам лично хтео да предам деманти. То
шта Ало ради, слика је и прилика свега о чему пишу Фридом Хаус, Репортери без
граница и Европска комисија", оценио је Бастаћ.

  

(Фонет)
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