
Александар Шапић: Проблем загађења ваздуха у Београду се злоупотребљава у политичке сврхе, што није фер. Индивидуална ложишта су највећи загађивачи
понедељак, 28 новембар 2022 14:22

Градоначелник Београда Александар Шапић изјавио је да није фер да се проблем
загађања ваздуха у Београду злоупотребаљава у дневно политичке сврхе. "То не може
да се реши у 15-20 дана, то је озбиљна тема, радимо на томе свакодневно", рекао је
Шапић за ТВ Хепи.

  

  

Он је навео да је „набављено сто нових аутобуса на гас, настојаћемо да променимо
возила у јавном саобраћају, мењамо начин грејања у вртићима и школама које то чине на
нееколошки начин, постављаћемо филтере“.

  

„Али, оценили смо да су индивидуална ложишта највећи загађивачи у Београду,
чак пре електрана, око 200.000 људи се не греје на топлане или гас, већ тако.
Замислите кад би неко донео радикалну меру да свако ко има могућност да се
прикачи на гас мора то да учини или да буде кажњен, то би изазвало социјалне
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немире“, рекао је Шапић.

  

Како је навео, „морамо да покушавамо да полако дамо могућност људима да се са
подизањем стандарда прикаче на гас, да им евентулно дамо неке субвенције, да
буде и мањи број аутомобила са старим моторима који се не возе у Европи“.

  

Говорећи о старом савском мосту, он је навео да се „деценијама чека да буде замењен
новим функционалним који неће угрожавати развој града и заустављати саобраћај“.

  

„Зашто се то користи у политичке сврхе, то је питање за оне који сматрају да могу на
свему да профитирају, нису баш ни превише интилигенти ни политички мудри“, навео је
Шапић.

  

Он је рекао да је „јако ружно што се злоупоребљава херојски чин човека који је сачувао
мост, али није то урадио да кочи развој Београда“.

  

„Покушаћемо да кад кренемо у реализацију пројекта новог савског моста то урадимо што
брже, то је један од најважнијих пројеката у задњих тридесет година“, рекао је Шапић.

  

(Бета, ТВ Хепи, Н1) 
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