
Никола Јовановић: Нови Закон о главном граду скриван од одборника, градска управа више не одговара Скупштини Београда, већ само градском већу - којем командује Весић
среда, 22 мај 2019 18:01

Шеф одборничке групе “Савеза за Србију” у Скупштини Београда Никола Јовановић
изјавио је данас да доношење новог Закона о главном граду без јавне расправе, без
знања одборника и по хитној процедури, најбоље показује “презир градске власти према
демократским процедурама и својим суграђанима”.

  

  

“Зашто је заменик градоначелника Горан Весић крио текст закона и лишио грађане и
њихове одборнике могућности да га учине бољим, можемо само да наслутимо”, навео је
у писаној изјави Јовановић, који је и потпредседник Народне странке.

  

Јовановић је додао да Весић није хтео да јавност буде упозната са чињеницом да овим
предлогом закона Београђани губе могућност да сами бирају своје представнике у
савету месних заједница.
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“Мотив за сакривање текста закона од београдских одборника може да буде и то
што закон предвиђа да градска управа више не одговара изабраним
представницима грађана, то јест Скупштини Београда, већ само градском већу, у
којем Весић седи и командује”, истакао је Јовановић.

  

Такође, градоначелник и веће више нису у обавези да скупштини града подносе
извештаје на шест месеци, додао је Јовановић.

  

Скупштина Србије требало би данас да разматра измене и допуне Закона о главном
граду.

  

“Градска власт ће овај предлог закона представити као велики корак ка
децентрализацији, што је обична лаж”, навео је Јовановић.

  

“Нико није толико урушио градске општине и централизовао надлежности у граду
као СНС и Горан Весић од 2014. године. Градским општинама је одузета могућност
да издају пословни простор, чиме су им драматично смањени приходи. У овом
периоду су и Граду Београду одузимане надлежности, као што су право да има
свој јавни сервис и надлежност у области водопривреде”, додао је Јовановић.

  

Јовановић је истакао да усвајање новог закона кришом и са искључиво пропагандним
мотивима неће поправити ситуацију, већ је само погоршати и продубити политичку кризу
у Београду.
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  Марко Бастаћ: Свака наредна блокада радова биће изненађење за градску власт  Председник општине Стари град Марко Бастаћ изјавио је да неће најављивати нареднеакције блокирања радова у центру Београда заменику градоначелника Горану Весићу ида ће свака њихова наредна акција бити изненађење за градску власт.  Бастаћ који је одржао састанак са грађанима на Топличином венцу казао је новинаримада у наредном периоду неће најављивати блокаде радова из разлога што "заменикградоначелника Горан Весић покушава хулиганима да повреди људе који се боре даБеоград остане нормалан град".  

  "Грађани су свакодневно у контакту са нама. Нећемо само обавештавати више вечитогзаменика Горана Весића", навео је Бастаћ.  Он је рекао да је упознао грађане са "скандалозним закључком који је усвојен наиницијативу заменика градоначелника Весића да од сада град Београд може директнода тужи свакога ко блокира радове у граду".  Бастаћ је навео да су на данашањем састанку једногласно одлучили да наставе саблокадама радова, док се градоначелник или остали градски чиновници, али и грађанине изјасне како ће изгледати центар града.  "Једини циљ који они имају је да ископају што више улица, да центар Београда преселена другу локацију, у њихов имагинаријум који зову Београд на води, а доказ за све то једанашња изјава Весића да ће Савски трг бити највећи, најлепши и најзначајнијитрг уБеограду, све у циљу да својим инвеститорима подигну цену и профит и да казне свељуде који живе у центру града, јер не гласају за СНС", рекао је Бастаћ.  Говорећи о најављеном референдуму становника Старог рада о радовима на њиховојопштини, Бастаћ је рекао да је "највећи страх Српске напредне странке (СНС) да у овоммоменту грађани кажу шта желе".  "Потпуно је јасно да ће се грађани изјаснити да су против свих ових радова, а ако СНСили било која власт мисли да не треба да прихвати мишљење грађана, они шаљу врлојасну поруку шта њих занима и грађани ће то осудити на наредним изборима", рекао јеБастаћ и додао да ће тиме градска власт уколико одбију ту иницијативу доказати да је"бахата, нестручна и корумпирана".  Ђорђе Микетић из Инцијативе "Пешаци нису маратонци" казао је да неколико годинапокушава да "уразуме градску власт" и да је та иницијатива до сада сакупила 5.000потписа грађана који хоће да се изјасне о томе како ће им изгледати улице.  "Захтевамо већ неколико година да будемо питани", рекао је Микетић и додао да сурадови на Топличином венцу почели под паролом "замене водоводних цеви".  Он је навео да су проблеми око самих радова финансијске природе, јер како је рекао, типројекти су "ужасно скупи", као и то да станари тог дела града желе да знају које ћеулице бити проходне.  Он је рекао да та инцијатива захтева да се радови обуставе док се грађани не изјасне оњима, као и да нису против замене водоводне мреже и урбаних решења.  (Савез за Србију, Бета)  
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