
Небојша Зеленовић: Немам намеру да се кандидујем за председника или градоначелника Београда
уторак, 06 април 2021 19:23

Бивши градоначелник Сапца Небојша Зеленовић изјавио је да нема намеру да се
кандидује за председника Србије или градоначелника Београда.

  

Зеленовић је на почетку свог ислагања, на конференцији „Отворени разговор: Разарање
и окупација Београда: Како га ослободити?“, коју је организовало Срце града,
прокоментарисао медијске наводе да ће бити кандидат за градоначелника, што је он
оштро демантовао.

  

  

„Ја живим у Шапцу, тамо имам адресу и никада нисам ни размишљао да се преселим у
Београд. То ми једноставно није план и волео бих да то људи избаце као мисао из својих
глава“, рекао је бивши градоначелник Шапца и нагласио да њему није циљ
политиканство, већ искључиво резултат који је видљив, преноси Нова.рс.
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Зеленовић је разговарао и о томе како би Београд требало да изгледа и напоменуо да
он може да функционише по моделу који је успостављен у Шапцу и насељима у оквиру
њега.

  

„Ми смо две године планирали како треба да буде уређено једно насеље, које је, на
пример, као Дорћол. Преко 3.000 људи се изјаснило о нашем плану и програму, и на
крају кад смо га извели, нико није имао нити једну замерку. Потрошили смо два милиона
евра у ново паркирање, тротоаре, зеленило, културни садржај, скулптуре. Прво смо
питали грађане, па смо онда радили“, наставио је Зеленовић.

  

Он је додао да је систем референдума, који је успостављен у Шапцу, уникатан на нивоу
целе Србије.

  

„Моји пријатељи из Иницијативе Не давимо Београд су ми рекли да погледам пример у
Бразилу како то функционише, а ја сам им одговорио да могу само 80 километара даље
да оду и да виде како се то ради. Ми смо радили референдумски партиципативно
буџетирање. Тог новца нема много, али они сами одлучују шта ће бити са тим новцем.
Све што се скупи од новца остаје у тој месној заједници одакле се прикупља. Након тога,
људи се најпре упознају колико новца уопште има, па се затим дају предлози где би
помогло да се уложи, а на крају мештани гласају о предлогу. Ми смо то звали локалним
референдумом. То што се изгласа улази у буџет“, рекао је Зеленовић и подвукао да је на
тај начин три пута повећана наплата пореза и да су грађани били веома задовољни.

  

Председник покрета „Заједно за Србију“ казао је да је потребно направити простор за
нове људе.

  

„Стално се прича о новим људима, па хајде да направимо простор за те нове људе, за
неке нове грађане па како год се они звали. Тај простор даље води у неки процес који ће
у неком моменту дати резултат. Та промена је могућа најпре у Београду, јер је ту
последње локалне изборе бојкотовало 60 одсто грађана. Они сада седе и гледају да ли
има две или три платформе. Кога уопште брига колико их је и шта ту пише? Небитно је
то, битан је човек који стане на чело те листе“, рекао је Небојша Зеленовић.
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Поред бившег градоначелника Шапца, гости трибине су и професорка Биолошког
факултета и чланица Скупштине слободне Србије Биљана Стојковић, архитекта
Драгољуб Бакић, писац Дејан Атанацковић и еколошки активиста Петар Станић.
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