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недеља, 22 септембар 2019 15:52

 Функционер Странке слободе и правде и председник општине Стари град Марко
Бастаћ поручио је заменику градоначелника Горану Весићу да му грађани Београда
обећавају да неће градити жичару на Калемегдану. "Јер не постоји нормална особа која
би ушла да се вози на тој жичари када знамо да су коцке које си набавио на Тргу
Републике имале рок трајања десет дана, када знамо да си поплавио један део града",
навео је Бастаћ.

  Подсетимо, Весић је изјавио да ће на Калемегдану у Београду, "упркос хистерији
агресивне мањине", бити изграђена гондола. "Београд ће добити гондолу која ће
повезивати Калемгдански парк и Ушће, као што гондолу имају Јерусалим, Њујорк,
Салцбург, Кобленц и многи други градови", казао је Весић у интервјуу за "Блиц".   

Бастаћ је упутио питања заменику градоначелника Београда Горану Весићу и нагласио
да би "најбоље било да одговоре на та питања почне да вежба одмах", јер ће, како је
казао, истражни органи "прво тебе питати".

  

"Када ћеш да покажеш све књиге надзора које штите све ове твоје бесмислене, прескупе
и штетне радове у Београду? Када ћеш да нам кажеш чија је фирма преко које си
набавио коцке на Тргу Републике? И када ћеш да поднесеш оставку и спасиш све ове
грађане у Београду које малтретираш већ месецима?", упитао је Бастаћ
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Бастаћ је на конференцији за новинаре у Улици Краљице Марије, казао да је у тој и у
околним улицама "већ месецима пакао за све људе" који ту живе овде.

  

"Домаћинства немају воду, не постоје тротоари, предузетници размишљају да направе
своје објекте. Све то, јер је само десетак метара одавде пукла цев која је потопила један
део града", нагласио је он.

  

Бастаћ је рекао да су функционери те странке данас пре подне однели са Трга
Републике 28 коцки и оставили их испред зграде председништва, како је казао,
председнику Србије Александру Вучићу са поруком "Горан ти је лопов". Додао је да су
још 28 коцки однели Весићу.

  

Видети још:

  

Горан Весић: На Калемегдану биће изграђена гондола упркос хистерији агресивне
мањине

  

(Н1)
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