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 Градоначелник Београда Синиша Мали гостовао је у Јутарњем програму ТВ Пинк и
говорио о резултатима актуелне градске владе, али и предстојећим београдским
изборима

  

  

 - Ја не обраћам пажњу на квоте, ово све није резулат рада једног човекла него тима
људи, потребан је добар тим људи који воле Београд и који раде у интересу града -
рекао је Мали и додао да на листи на београдским изборима неће бити људи који су
искључливо из политичког живота.

  

- На листи ће бити људи који нису у политици, велики број људи који су из медицине,
културе, спорта. Ти успешни људи су видели колико ми улажемо напора и енергије у
град и они су то препознали и заједно са нама ће показати како се воли Београд - рекао
је Мали.

  

Он је додао да није важно ко ће бити први и други на листи, да су то све људи који воле
Београд, који су урадили много у својим каријерама и желе да Београд буде боље место
за живот за нашу децу.

  

- Београд се у последње три и по године доста променио, доста се урадио а пуно тога
још има да се уради. На пример у следеће две године нам се указује прилика да градимо
метро.

  

Градоначелник истиче да је његов тим унео једну другачију енергију, позитивну енергију
и да је Београд наш дом и да морамо да водимо рачуна о њему.

  

- Драго ми је када видим сваку окречену фасаду. Када се борите за свако ново радно
место, када бринете о свим деловима Београда, и када волите овај град, резултати су
неминовни. Овде живимо и битно нам је да свуда у граду буде једнак квалитет живота.
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Грађанима Београда је најважније да их неко чује, и ми смо показали да умемо да
слушамо - рекао је Мали.

  

Мали је рекао да када дођете и кренете да сређујете оно што су други задужили, морате
да пролазите кроз веома тежак и напоран рад, решавате једно по једно и смањујете
непотребне трошкове.

  

- Ми смо 500 милиона евра успели да вратимо у претходном периоду. Имамо око 14
милијарди динара у каси. Без стабилности јавних финансија не можете да урадите
ништа. Сада београђани воде град а ми слушамо грађане и реализујемо оно што они
желе. Дошли смо до тога да имамо рекордно низак број незапослених. Не постоји већи
град а да нема Икеину продавницу, и зато је било важно да реализујемо ту инвестицију.
Јер једна инвестиција вуче другу. Планира се и изградња гондоле која ће повезивати
Калемегдан и парк Ушће.

  

Он је додао да су резултати које они имају видљиве резултате којима се поносимо,
Београд је све лепши и осветљенији. И постао је град са великом перспективом.

  

- Ми ћемо наставити да радимо као што смо радили и до сада, имамо конкретне планове
за сваку општину, следи нам реконструкција великих булевара у Београду, затим нови
километри путева, канализационе и водоводне мреже. Као и дом здравља у Борчи- а
круна пројеката је везана за метро, и сматрам да је он неопходан за наш град, све нам то
до сада урађено даје право да кажемо да ћемо имати и метро. 2020 ћемо кренути у
реализацију тог великог пројекта, и када упоредим ово све са оним што ради
конкуренција, са чиме опозиција излази пред грађане - рекао је Мали.

  

Градоначелник је додао и то да сви можемо да видимо шта је остали иза претходне
власти. И то да је Ђилас оставио 20 милиона дефицита.

  

- Што се тиче опозиције и Ђиласа, додаћу само да се сви сећамо пионирског града, он је
кроз своју компанију одузео део који је био намењен за децу, и направио у њему
ријалити. И након њега тамо је остла катастрофа. Направите две и по милијарде
оштетите, одузмете ексклузивну локацију и онда поново желите да се вратите и поново
желите да опљачкате градску касу - рекао је Мали.
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Он је додао да се нада да ће грађани гласати за будућност а не за прошлост, и да за
будућност градимо лепши, осветљенији град .

  

- Ми се сваки дан на терену боримо за нови и лепши Београд. Инвеситиције у нашој
земљи показују да се мења мишљење о граду , и не можете да привучете инвеститора а
да зна да ви ваше финансије нисте средили и да сте нестабилни. Управо то што имамо
највећи број градилишта и први пут смо добили кредитни рејтинг нам даје подстрек, и
сада имамо прилику да новац инвестирамо у инфраструктуру и бољи живот грађана
Београда и да наша деца своје снове остварују у Београду. Да деца остану овде и
градимо лепшу и бољу Србију - изјавио је Мали.

  

Синиша Мали рекао је да ће плате запослених у предшколским установама бити
повећане за 10 одсто и да ће тако одлука Владе Србије из децембра прошле године
бити испоштована.

  

- Ми смо из уштеда које смо направили успели да обезбедимо средства да се свим
запосленима у предшколским установама повећамо плате. Они раде веома тежак али и
захвалан посао и већ јануарске плате биће им повећане - рекао је Мали.

  

Он је додао да све чини како би се смањиле листе чекања у вртићима, да је Овча добила
нов вртић, а да се у априлу очекује отварање још једног у насељу Алтина.

  

- Ове године имаћемо нових 2.000 места у вртићима и до краја године настојацемо да
драстично смањимо листе чекања. То је обецање које смо дали граданима и даћемо све
од себе да га испунимо - рекао је градоначелник.

  

(Пинк)
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