
Александар Шапић: Не треба смањивати рачуне за грејање, цена и онако није тржишна
среда, 30 новембар 2022 16:23

Градоначелник Београда Александар Шапић изјавио је да Београђанима не треба
смањивати рачуне за грејање, да не зна када ће почети радови на Старом савском
мосту, не зна ко ће наступити на дочеку за Нову годину, не зна када ће бити подељени
ваучери деци нити до када ће моћи да се искористе као и да верује у "Службу Бели",
мада не зна када ће да профункционише.

  

  

На редовној конференцији за новинаре, градоначелник је истакао да ће се
наставити рад на реконструкцијама улица, да је то један од најважнијих послова
који треба радити целе године и показао фотографије низа улица које су
реконстрисане од августа

  

„Донели смо одлуку да све жто имамо завршимо до 15. децембра што се тиче централних
градских улица где је највеће оптерећење саобраћаја, и да се онда радови наставе
после Божића, зато што је за време празника град и иначе превише оптерећен“, рекао је
Шапић.
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Буџетом ће бити планиране нове реконструкције јер се не може дозволити да прође
година без „освежавања акција“ и у великим градовима се „Стално нешто ради“.

  

Друга важна тема за градоначелника је „Београдски лични или Бели“ иако су се,
како је навео „многи новинари тој идеји смејали“, сада су промењено стање на
терену и следеће године биће запослено 500 службеника.

  

Како је навео за сада је дефинисано 78 локација у граду, тражи се још тридесетак у
околини ; града где ће бити смештена служба „Бели“ и кад профункционише, „неће бити
дела града где неће бити станице где грађани неће моћи да се обрате за помоћ“.

  

„Идеја је следеће године да се реше све локације, ако успемо да обезбедимо
инфраструктуру, да поставимо пунктове и мислимо да ће то да буде револуционарна
ствар", рекао је Шапић.

  

Трећа тема било је уређење савског приобаља за које је расписан конкурс за
сплавове, за 30 локација у складу са законом и до јануара ће град довести струју и
воду на славове који добију дозволу, како би од краја фебруара власници почели
да плаћају закуп и комуналије, док ће остали бити уклоњени.

  

Истакао је да је одлука о подели поклон ваучера деци „политичка“ и да ће она бити
спроведена, али да је подела ваучера одложена због неких затконских процедура, али
да не зна да ли ће успети их поделе пре Нове године.

  

Када је реч о дочеку, суутра заседа организациони одбор и онда ће се знати детаљи, а
градоначелник је сугерисао да „буде посвећен младима“.

  

На питање да ли треба смањити рачуне Београђанима јер грејна сезона почиње 15.
октобра, а ове године је почела тек 1. новембра, Шапић је одговорио да мисли да не
треба јер би то смањење било по две или три хиљаде динара, а овако је уштеда гаса
била велика.
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„Да ли онда треба да буде тржишна цена гаса? Замислите оног ко се греје на пелет,
њему је дупло скупље грејање, а Београђанима који су прикључени на централно ништа
није скупље“, рекао је Шапић. али је оставио могућност да скупштина града одлучи
другачије.

  

Када је реч о загађењу и превисоким закупима станова, Шапић каже да није чуо ни
један конкретан предлог шта да се уради одмах, а да се дугорочне стратегије већ
спроводе, или планирају.

  

Опозицији је рекао да „питају своје пријатеље који воде Загреб како је то најзагађенији
град у Европи“.

  

На питање о старом савском мосту, Шапић је рекао да је о његовом рушењу говорио у
кампањи и да су грађани за то глсали.

  

Ипак, није знао када ће радови почети јер још нема пројекта, и сви су, како каже, свесни
да ће када мост буде срушен то створити гужве у саобраћају.

  

(Бета, Н1) 
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