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Председник странке Заједно за Србију и градоначелник Шапца Небојша Зеленовић
упитао је председника Србије шта он и заменик градоначелника Београда Горан Весић
раде са новцем грађана у Београду и како је само у пројектима које они раде, како
наводи, све скупље него што стварно јесте.

  

  

"Реконструкција централног трга у Шапцу коштала је 500.000 евра. Реконструкција Трга
Републике у Београду коштала је 10 милиона евра. Трг у Шапцу реконструисан је за 75
дана. Трг у Београду реконструисан је за 375 дана. У Шапцу нисмо имали ниједну
рекламацију на функционалност трга. У Београду после реконструкције трга фале две
коловозне траке у срцу града", навео је Зеленовић у отвореном писму Вучићу.

  

Он је подсетио да је Вучић рекао да је реч о најбољем пројекту, а сада не ваља. "Коцке
за које сте рекли да су камене, сад су ипак бетонске. Оно за шта сте тврдили да је
гранит, испоставља се да је пресвучени бетон. Оно за што сте рекли да је вечно,
потрајало је десет дана. Коцке за које сте гарантовали да су најбоље се ваде и окрећу
наопачке. Сада нас убедјујете да је најбоље, да то што је до јуче било најбоље, буде
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наопачке. На крају је саобраћај поново затворен за грађане, а Весић похваљен за добро
обављен посао", додао је он.

  

Зеленовић је подсетио да је Трг у Шапцу већи од Трга Републике, а да је био јефтинији
20 пута од трга у Београду.

  

"Докле ћете убеђивати грађане Србије да је домаћинска политика када платите 20 пута
скупље од реалне цене? Како је то само у пројектима које ви радите све скупље него што
јесте? Вама је скупљи и километар аутопута, и трг. Скупља вам је новогодишња јелка и
фонтана. Све чега се ви дотакнете је вишеструко скупље од уобичајене цене", додао је
он.

  

Градоначелник Шапца је оптужио Вучића да је код њега све вишеструко скупље од
нормалног и да то има везе са стилом живота који води.

  

"Ви носите исте патике као (Хашим) Тачи, које коштају 500 евра. Више од просечне
српске плате. Ви носите исти сако као (Реџеп Тајип) Ердоган, који кошта 4.359 евра.
Више од 10 просечних плата у Србији. Дакле, Вама је то нормално. То како Ви живите,
након што пет ваших плата потрошите на само један сако, је ваша ствар. Но, то како
живе грађани, након што се Ви разбацујете њиховим новцем није ваша ствар. Ствар је
грађана и закона", навео је Зеленовић.

  

(Бета)

  

Imate li obraza lopovi nesposobni? Vi ste sramota i za kriminal! pic.twitter.com/CB4qAkoAt0

— Stefani Alex Bird (@whitesnake1004) September 18, 2019    
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https://t.co/CB4qAkoAt0
https://twitter.com/whitesnake1004/status/1174293599288266752?ref_src=twsrc%5Etfw

