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Поштовани господине Бујошевићу,

  Градоначелник сам Шапца, јединог опозиционог града, а уз то сам и председник
парламентарне странке Заједно за Србију. Свих ових година то ме није квалификовало
да гостујем ни у једној јединој емисији јавног сервиса.   

Верујем да као дугогодишњи новинар и уредник медија у овом тренутку препознајете
јавни интерес да организујете телевизијски дуел између градоначелника Београда
господина Радојчића и моје маленкости, као градоначелника Шапца. Повод је веома
актуелан и месецима заокупља велику пажњу, а ради се о великој афери везанојза
реконструкцију центалног трга наше земље– Трга Републике. И ми у Шапцу смо
реконструисали централни градски трг, нисте о томе извештавали, вероватно сте
сматрали да није важно. Мислим да је дошло време да на јавном сервису грађанима
Србије поднесем извештај како је шабачки трг, на који смо поносни и због лепоте и због
функционалности, плаћен 500.000 евра, а да градоначелник Београда објасни како је
Трг Републике, који је по површини мањи, коштао 10 или 12 милиона евра, иако је
шабачки трг већи.
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  Мислим да је интерес јавности да ја објасним зашто је реконструкција већег шабачкогтрга трајала 75 дана, а да градоначелник Београда објасни како и зашто себеоградски,мањи трг реконструисао 375 дана, па се распао десет дана после свечаноготварања и још увек је у току преокретање сад већ чувених распалих коцки сумњивогквалитета и још сумњивије цене. Грађанима Србије било би, верујем, значајно даобјасним како је и зашто реконструисани шабачки трг допринео лепоти ифункционалности града, а да градоначелник Београда објасни јавности зашто је ТргРепублике изазвао потпуни саобраћајни колапс и загорчао живот свим становницима ипосетиоцима престоног града.  Пре неколико дана,о чему такође нисте обавестили јавност, Поверенику за информацијеод јавног значаја предао сам жалбу јер градоначелник Београда, супротно законима,крије податке о начину на који је потрошено невероватних 10 или 12 милиона евра нареконструкцију Трга Републике, нико још увек и не зна коначну цену.  

  Ја сам спреман да у телевизијском дуелу са градоначелником Београда целокупнојјавности изнесем комплетну документацију о реконструкцији шабачког трга, донајситнијег детаља. Да ли је градоначелник Београда, а то му је законска обавеза,спреман да учини то исто за Трг Републике, који је по површини мањи, а 25 пута скупљи?Не 25%,него 25 пута, господине Бујошевићу. Некада давно, када сте радили у слободними за различита мишљења отвореним медијима, са пажњом сам вас читао и гледао каконовинарски оштро, али правично, пропитујете госте из власти, али и из опозиције. Билаби ми част да будете водитељ овог дуела, да поново будете онај стари Бујошевић,а јаВам унапред обећавам да неће бити Вашег питања на које нећу дати исцрпан и истинитодговор. Верујем да ће то учинити и градоначелник Београда.  С поштовањем,  Небојша Зеленовић, градоначелник Шапца председник Заједно за Србију  Београд, 25. октобар 2019. године
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