
Александар Шапић: Нећу улазити ни у какву коалицију пре избора, па ни са Ђиласом - после избора може сарадња са свима,  и са СНС
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Председник општине Нови Београд Александар Шапић је рекао да жели да буде
градоначелник Београда, а да пре избора неће улазити ни у какву коалицију, па ни са
Драганом Ђиласом, уколико он одлучи да уђе у изборну трку. После избора, каже,
могућа је сарадња са свима, и са СНС.

  

  

Шапић каже да ће се кандидовати испред групе грађана на чијем је челу. "Практично
сам себе ћу кандидовати, изаћи ћу без предизборне коалиције", рекао је гостујући у
Новом дану.

  

Каже да није разговарао ни са представницима опозиције или позиције о некаквој
коалицији пре избора. После избора спреман је, каже, да разговара са свима. "Мислим
да је фер да након изборних резултата седнемо и разговарамо у ком правцу идемо",
наводи и додаје да не види проблем да се разговара с било ким.
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Сматра да је наш изборни закон погрешан и сматра да би добро било да Београђани
директно бирају градоначелника, а не Скупштина. Додаје да је мишљења да треба да се
зна унапред ко ће бити човек који ће да води град, јер он преузима највећу одговорности
и одређује правац којим ће се престоница кретати.

  

Желим да будем градоначелник Београда и то сам јасно рекао и нећу да будем
секундант било чији, да тргујем с функцијама, навео је.

  

Шапић наводи да ће се, уколико не добије подршку грађана престонице, вратити на Нови
Београд где ће завршити мандат, и истиче да не жели да буде неки градски менаџер
или да обавља неке друге функције у Граду.

  

Упитан о сарадњи после избора са СНС, каже да она зависи од те странке.

  

Уколико је неко спреман да развија Београд на начин на који ја то чиним - ко прихвата
моју локалну политику, добродошао је, каже Шапић.

  

Ипак, наводи да у свакој странци постоје људи "с којима ни цвеће не би садио", и да са
њима не жели да разговара: "Може СНС, ДС и Доста је било, али не могу многи
појединци".

  

"Весић ме напада јер сам му конкурент"

  

Упитан о спорењу са градским менаџером Гораном Весићем, а у вези са објектима на
Савском насипу, каже да је вероватно разлог "напада градског менаџера" то што ће му
бити конкуренција на изборима. Сматра логичним да Весић, који је у градској власти,
буде носилац листе СНС на београдским изборима.

  

"Нећу да дозволим да неко напада Нови Београд и мене, па нека то сто пута буде Горан
Весић", навео је.
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Подсетимо, општина Нови Београд саставила је списак приоритета када су нелегални
објекти у питању, а међу њима је 205 објеката на јавним површинама и 125 на Савском
насипу. Сви ти објекти су у процесу легализације, а Шапић каже да је Општина од Града
тражила да се донесу решења о легализацији како би се знало да ли ће бити рушени или
не.

  

"У петак је Општина Нови Београд извршила уклањање објеката за које имамо законски
основ... То су они који нису у процесу легализације. Уклонили смо их и позвали Град да
убрза своју одлуку о објектима на Савском насипу, да кажу да ли могу да се озаконе те
куће, викендице, или не могу... Уколико не могу да донесу правоснажна решења, дају
нам новац, ми ћемо уклањати", навео је.

  

Каже да "као и сви грађани жели да се реши случај Савамала". Наводи да се раније о
томе није оглашавао, јер га новинари о томе нису ни питали, а да је сада рекао да неће
да руши ноћу, јер није фантом из Савамале, јер га је Весић директно прозвао. Додаје да
не жели да буде "коментатор", већ да ради.

  

"Уколико бих се претворио у неког ко коментарише да ли је неко нешто добро и лоше
нешто урадио, само то бих радио", навео је.

  

Коментаришући потезе актуелне власти у граду, замерио је што "све радимо због
туриста". Треба да правимо Нову годину не због Бугара већ због наших грађана, додао
је.

  

Говорећи о приоритетима које би он поставио на месту градоначелника, каже да би од
новца из буџета за шест месеци очешљао, очистио и комунално средио град.

  

Упитан о фонтани на Славији, каже да сматра да је цена превелика, и да он никада не
би дао толики новац за то.
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Међутим, како наводи, градска управа има право да постави фонтану где жели: "Ја тако
не бих то урадио, мени се то не допада".

  

Додаје да никад не би затворио центар града и отворио пешачку зону. "Мислим да ће то
да изазове проблеме у саобраћају... Или расвета шест месеци, због туриста, као да неко
кад одлучи негде да иде куца у Гуглу - новогодишња расвета" наводи. Ипак, закон није
прекршен, то је одлучила ова Градска управа, истиче.

  

Што се тиче сарадње Општине Нови Београд са Градом, каже да није било неких
опструкција, али ни икакве помоћи, "ни динар из Резерви".

  

Реплика Теразија: Новац за то није био оправдан

  

Када је Шапић био помоћник градоначелника Београда Драгана Ђиласа (од 2009. до
2012. године) "приоритет" је тада била изградња реплике "Теразија" на Новом Београду,
која је коштала 60 милиона динара. У међувремену реплика је постала ругло, па је пре
две године и срушена.

  

Упитан о томе, Шапић каже да је он предложио да се сруши и наводи да се није питао
ништа у вези са тим, да се, као помоћник бавио другим питањима, и био техничко лице.
Навео је да је он предложио се та реплика демонтира и да се искористе делови за дечја
игралишта, што је и учињено.

  

Каже да се није од почетка слагао са идејом реплике, а да је, када је дошао на чело
Општине Нови Београд, затражио да се управљање њоме пребаци на Град, баш због
тога.

  

Сматра да није оправдано то што је за њу (реплику) утрошено 60 милиона динара, а
додаје и да многе друге ствари те градске власти нису биле оправдане, и да не мисли да
је она била савршена. Ипак, мишљења је да је та управа Града боље водила Београд
него ова данашња. Додао је да мисли да је тај град био чистији.
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На питање да ли ће можда ући у коалицију са Драганом Ђиласом, уколико одлучи да се
поново врати и политику и кандидује за градоначелника, каже: "Пре избора ни са ким,
па не ни са господином Ђиласом".

  

О  будућем премијеру, нападу на новинаре и грађане...

  

У Прелиставању штампе, осврнуо се и на избор премијера: "Не знам кога да очекујем
нити сам пуно о томе размишљао... Премијер ће бити неко ког ће изабрати владајућа
коалиција и председник СНС, нек му је са срећом", навео је.

  

Осврћући се на напад на новинарку листа Данас и учесника "Протеста против
диктатуре" на дан заклетве председника Вучића, каже да је то недопустиво, па чак и да
су се непоримерено понашали њих не могу да малтретирају и склањају неки људи у
цивилу, већ полиција.

  

(Н1)
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