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 Представници Савеза за Србију (СЗС) осудили су данас сечу платана на Калемегдану и
најавили да ће поднети кривичне пријаве против градоначелника Београда и његовог
заменика, Зорана Радојичића и Горана Весића.

  

Кривичну пријаву најавили су и против министра трговине, туризма и телекомуникација
Расима Љајића због изградње гондоле.

  

  

Потпредседник Народне странке и шеф одборничке групе СЗС у Скупштини Београда
Никола Јовановић рекао је новинарима да су одборници СЗС у градској скупштини
указивали на „економску сулудост“ тог пројекта који ће према његовим речима коштати
15 милиона евра.
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„Још већа штета од економске јесте скрнављење два највећа блага Београда, нетакнутог
погледа на Ушће и то што се оштећује појас око Калемегдана који је културно благо
Београда и Србије, јер шипови и станица могу да угрозе и зидине тврђаве“, казао је он.

  

Он је рекао да ће, ако не буде прекинута изградња гондоле, одборничка група СЗС
поднети кривичне пријаве и додао да ће Радојичић, Весић и Љајић „када се успостави
правна држава и принцип одговорности“ за то платити „из свог џепа“.

  
  

Na mestu posečenog stabla studenti i građani su poručili - ne smete se igrati čistim vazduhom,
istorijom i zelenilom bilo kog grada u Srbiji! #1od5miliona #PočeloJe pic.twitter.com/6DUE6lD
sOy

  — #1od5miliona (@STOPkrvavim) March 13, 2019    

Јовановић је казао да ће ако се пројекат настави позвати грађане да сруше шипове на
падинама око Калемегдана који су према његовим речима забрањени генералним
урбанистичким планом и Законом о заштити културних добара.

  

Један од лидера СЗС и некадашњи градоначелник Београда Драган Ђилас казао је да
је план изградње гондоле показао „незнање, бахатост и ароганцију људи који воде град“
и додао да су платани за време његове власти посечени у Булевару краља Александра
на основу студија Шумарског факултета, те да то „није била идеја Града Београда“ већ
је то учињено због безбедности грађана.

  

„У исто време смо покренули акцију, компаније у Београду и Београдјани финансирали
нове платане и као што видите они и данас расту. У то време није била идеја наша да
сечемо платане већ смо то добили од озбиљних људи који су завршили школе“, рекао је
Ђилас.

  

Он је казао да председник Општине Чајетина Милан Стаматовић на Златибору гради
гондолу за 13 милиона евра која је седам пута већа од оне која је планирана у Београду
и додао да није против тога да се град модернизује.
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Поред посеченог стабла платана постављени су транспаренти на којима је писало
„Убили су нас због гондоле, дишите на бетон и 350 рсд до НБГ-а“ и „Затим руше и
тврдјаву и тад ћемо ћутати“.

  

  

ДС: Уместо једне гондоле могло је да се купи 50 нових аутобуса

  

Демократска странка критиковала је данас градску власт због пројекта изградње
гондоле која би требало да повеже Калемегдан и Ушће, наводећи да је за новац од
куповине једне гондоле могло да се набави 50 нових аутобуса Градског саобраћајнојг
предузећа (ГСП).

  

"Целокупан мегаломански пројекат и јесте иницијално замишљен да одврати пажњу од
катастрофалног стања у ГСП, проблема у дечијој и социјалној заштити, од недовољно
исказане бриге за породиље и труднице, од нерешеног проблема насиља у школама и
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урушених вредности, од свих питања, за које је дужна и обавезна ова градска власт да
пружи одговоре", саопштено је из ДС-а.

  

Из те партије су питали шта се гондолом ефикасно решава и ко је закључио да је
чвориште собраћајне гужве на потезу од Калемегдана до Ушћа.

  

"Реперне тачке морају бити утемељене у стварности, никако у имагинацији политичких
профитера", саопштили су из ДС-а.

    

Нова странка: Београдску власт гондолом послати у политичку историју

  

Нова странка оценила је данас да власт у Београду сечом стабала на Ушћу и
Калемегдану због изградње гондоле још једном показује безобзирност и бахатост, али и
уназадјује функционисање и лепоту главног града.

  

"Трачак наде јесте управо то што овако неће још дуго, јер су и сами свесни да су им дани
на власти одбројани. А ми ћемо их сви заједно на првим изборима истом том гондолом
послати у политичку историју, где им је и место", саопштио је градски одбор Нове
странке.

  

Из те странке су навели да је изградња гондоле мегаломански и бесмислен пројекат,
којим аактуелна власт покушава да замаскира праве проблеме у функционисању
Београда.

  

Додали су и да су надлежни из ЈКП Зеленило почели да секу стабла на основу
документа који је прибављен тек у понедељак 11. марта.

  

"Наведену документацију нико никада није видео, одговорност се пребацује са једних на
друге, а Београдјани свакако остају ускраћени за једну од најлепших зелених површина
и шеталишта", навели су из Нове.
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(Бета)
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