
Никола Јовановић: Весић обмануо јавност тврдњом да ће „коцке на Тргу републике бити замењене о трошку извођача“, из градског буџета је издвојено додатних 34 милиона динара за радове
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Потпредседник Народне странке и шеф одборничке групе Савез за Србију (СзС) у
Скупштини Београда Никола Јовановић изјавио је да је заменик градоначелника Горан
Весић обмануо јавност тврдњом да ће коцке на Тргу републике бити замењене о трошку
извођача, јер је из градског буџета издвојено додатних 34 милиона динара за радове на
Тргу.

  

  

"Одборничка група СЗС месецима упозорава градску управу и јавност да су радови на
Тргу републике преплаћени, предуги и неадекватни. Јутрошња изјава Весића да су
утврђене мањкавости у вези за коцкама и да је потребно додати бициклистичку стазу и
остале елементе, показује да смо све време били у праву", рекао је Јовановић.

  

Реална вредност реконструкције Трга 4,2 - а не девет милиона евра

  

Он је на штанду Народне странке на Тргу републике, где је разговарао са грађанима,
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истакао да је одборничка група СЗС детаљно анализирала радове и израчунала да све
што је урађено на Тргу реално кошта 4,2 милиона евра, односно више него дупло мање
од девет милиона евра потрошених из буџета Београда.

  

"Зато тражимо од Државне ревизорске институције, тужилаштва и полиције да истраже
да ли постоје елементи кривичног дела у вези са радовима на Тргу републике", рекао је
Јовановић, пренела је Народна странка.

  

Заменик градоначелника Београда наложио је извођачу радова на Тргу Републике да у
року од 35 до 40 дана замени све коцке на коловозу око Трга о свом трошку и без
заустављања саобраћаја.

  

(Фонет)

  

Видети још:  Горан Весић: Наложио сам да се пресложи свака коцка на коловозу
око Трга републике - то неће коштати ни динар и неће бити обуставе саобраћаја
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