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Представници изборне листе "Да ослободимо Београд - ДС, Нова, СДС, ЗЕП Зелени"
представили су "Црну књигу власти СНС-а у Београду", интернет сајт на којем, како је
речено, сви грађани Београда који то желе могу да прочитају скраћени списак свега
"лошег, негативног и коруптивног што је та власт урадила".

  

  

Кандидат те листе за одборника Скупштине Београда Зоран Алимпић рекао је
новинарима испред Скупштине града да то није "црна кампања", јер је све што је на сајту
објављено тачно, доказиво, проверљиво и истинито, а да је "црно зато што су они на
такав начин водили град" и да је "толико тога да није могло да стане у књигу, па је
објављено на интернет сајту "crnaknjigasns.wordpress.com" .

  

"Ту има ствари које су општепознате и које сви знају као што је Београд на води,
Савамала, али то су заправо ситнице, највећа пљачка и највеће афере су непознате
јавности због медијске блокаде која је невероватна", истакао је Алимпић. 
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Он је додао да је о свему што пише на том сајту дискутовано у Скупштини Београда. 

  

"Вођена је дискусија и када је у питању депонија, издавање градских ресурса попут
монопола на рекламне паное у центру града, приватни превозници су на пример добили
концесију на 10 година, а по закону могу само на пет, а припрема се и концесија за
четири гараже у центру града, уместо да град изгради гаражу и да се сама исплаћује",
казао је Алимпић. 

  

Према његовим речима, када је СНС "дошла на власт, имала је белу књигу својих
обећања, од тога нису спровели ништа и сада је више не спомињу, али су зато попунили
црну књигу погрешних коруптивних и лоших одлука за Београд". 

  

"Грађани Београда, немојте да дозволите да необавештени изађете на изборе и
необавештени дочекате изборе, погледајте списак и објашњења, документацију и
детаље и онда одлучите како ћете гласати 4. марта", рекао је Алимпић. 

  

Упитан зашто нису урадили "црну књигу о Драгану Ђиласу", одговорио је да нису зато
што "црну књигу о садашњој опозицији воде медији и да се та црна кампања води
годинама". 

  

"Показало се на суду да доказа нема и да су то све биле празне приче. Суђења до којих
ће доћи после промене власти 4. марта биће са доказима и биће много озбиљнија по оне
који буду оптужени, а то су они који сада седе у овој згради (Скупштини града)", истакао
је Алимпић.

  

Прва на листи "Да ослободимо Београд" Весна Ракић Водинелић рекла је да за све
проблеме који су наведени на сајту постоји тенденција злоупотребе јавних набавки. 

  

"Проблем је сада што све те ствари које су повезане са садашњим функционерима,
треба да контролише Агенција за борбу против корупције коју, опет преко свог човека,
за кога се претоставило да је лагао када је рекао да није члан СНС контролише та
странка", казала је Ракић Водинелић. 
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Она је додала да се "ради се о директору те агенције, Сикимићу који је у време када је
водио разговор и био кандидат за ту функцију рекао да није члан СНС а био је члан те
странке". 

  

"Ми смо направили предлог Агенцији за борбу против корупције и та петиција се
потписује и очекујемо да Одбор Агенције озбиљно размотри тај наш захтев", истакла је
Ракић Водинелић.

  

(Бета)
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