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Градоначелник Београда Александар Шапић рекао је на седници Скупштине Београда
да предложени ребаланс буџета представља рационално трошење новца и да ће ова
градска управа бити домаћинска. Претходну је оптужио да је свако мало тражила новац
из републичког буџета. У току је седница Скупштине Београда, а на дневном реду је 30
тачака. Скупштинска већина одбацила је све предлоге за допуну које су преложили
опозициони одборници.

  

  

„Пуно смо радили за претходна три месеца, исмевали су ме, говорили су: ‚шта је Шапић
то све радио‘, шта смо ми урадили као целокупна градска управа. Ја вам кажем да ми
нисмо стали. Било је тако да бисмо задовољили потребе у тренутку када је енергетска
криза у току“, рекао је Шапић на седници.

  

Он је истакао да ребаланс представља рационално трошење новца у односу на ранији
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период.

  

Шапић је одборницима, који треба да се изјасне о предлогу ребаланса, рекао да је било
тешко задовољити потребе настале због глобалних околности у погледу набавке
енергената, а да се не угрози „нека витална ствар“.

  

„Не само да смо успели него смо и ‘ископали’ неке сувишне трошкове и преусмерили
новац“, рекао је Шапић.

  

Навео је да ће тако бити могуће из средстава града обезбедити 1,8 милијарди динара за
враћање старих дугова општина, 2,5 милијарде за субвенције боравка деце у приватним
вртићима, као и око две милијарде за ваучере за набавку одеће и опреме за децу.

  

Говорећи о плану за оснивање новог секретаријата за јавни ред и његовим
припадницима „београдским личним асистентима“ или „Белима“, Шапић је рекао да је
одувек сањао да „добијемо безбедан град, чији ће службеници бити на услузи
грађанима“.

  

„Чаврљајте и смејте се, али Београд ће тако постати најбезбеднији град југоисточне
Европе“, рекао је Шапић одборницима, образлажући идеју да нови Секретаријат, између
осталих, преузме надлежности комуналне милиције.

  

Осврћући се на протест запослених у комуналним предузећима који је одржан уочи
седнице Скупштине града, Шапић је говорио о оснивању два нова градска предузећа,
што оспорвају учесници протеста.

  

„Неко им је рекао да ће да се гасе комунална предузећа, Зеленило, Чистоћа… То су
будалаштине. Предузеће ‘Београдски парк’ неће запошљавати богзна колико људи,
идеја је да се оно позабави логистиком и омасовљењем посете парковима“, рекао је
Шапић.
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Када је реч о другом предузећу, које би требало да преузме наплату карата за градски
превоз, Шапић је најавио да ће – чим Скупштина града одлучи да га оснује – и оно буде
оформљено, а да „новац са киоска (за карте) иде код нас, а не у приватно предузеће“.

  

„Зашто нису протестовали пре 12 година, кад је наплата карата предата приватницима,
а субвенције за Градско саобраћајно (ГСП) са 70 порасле на 250 милиона евра, него
данас када смо рекли да ћемо проверити пословање ГСП и видети како да се повећају
плате возачима?“, упитао је Шапић.

  

Усвојен ребаланс буџета Града Београда, формирано предузеће које преузима
наплату карата

  

Одборници Скупштине Града Београда изгласали су ребаланс буџета за 2022. годину.
Град је формирао и предузеће које ће преузети наплату карата у јавном превозу. За
ребаланс буџета Града Београда гласало је 57 одборника градског парламента, док је
против било њих 36.
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  Одборници градске скупштине неколико сати су расправљали о ребалансу буџета за2022. годину, који је у односу на претходни повећан за 4,5 одсто и износи близу 154милијарде динара.  Ако се дода и 19 милијарди, колико ће после ребаланса износити буџети градскихопштина, Град располаже са више од 170 милијарди динара.  Ребалансом ће највише средстава бити искоришћено за покривање трошкова енергенатадо краја године.  За гас је обезбеђено 618 милиона динара. Када се додају угаљ, мазут, лож уље, тоукупно износи 1,07 милијарди динара.  Град ће у трећем и четвром кварталу ове године за енергенте потрошити више од осаммилијарди динара.  Општине ће ребалансом добити 1,8 милијарди динара, а новац је намењен плаћањустарих дугова.  Ребалансом је обезбеђено милијарду динара за асфалтирање улица. Градска чистоћадобиће и триста милиона динара за јавну расвету. Планирано је да се засубвенционисање боравка деце у приватним вртићима потроши две и по милијардединара.    Šef odborničke grupe " #BeDem -Demokratska stranka" Filip Tatalović u Skupštini #Beograd ,direktno o smešnim, nebuloznim objašnjenjima gradonačelnika Šapića da je prošlogodišnjibudžet promašen za 63% zbog rata u Ukrajini, koji je počeo ove godine.@demokratepic.twitter.com/IBj6RjOOSD  — BeDem (@demokrateBG) September 28, 2022    Ребалансом је обезбеђена и 1,8 милијарди динара за око 400.000 породица које имајудецу млађу од 18 година.  Ваучере у вредности од 6.000 динара добиће и сви запослени који брину о деци:васпитачи, учитељи, наставници, професори, васпитачице.  Формирано предузеће које преузима наплату карата  Град је формирао и два нова предузећа, за управљање парковима и обезбеђење условаза њихово уређење, и комунално предузеће за наплату, логистику и рукоођење јавнимпревозом.  Новоформирано предузеће већ наредних дана преузеће наплату карата, а потом иконтролоре.  Управо формирање ових предузећа био је повод да синдикати комуналних предузећаорганизују протест испред зграде градске скупштине, на којем је речено да не постојидиалог са градском влашћу, и да су ова предузећа формирана на незаконит начин, чимеће бити угрожени запослени у комуналним предузећима.  Градоначелник Александар Шапић је на ове тврдње одговорио да оне који суорганизовали протест заправо боли то што је неко одлучио да се позабави тиме како сетроше паре у појединим градским предузећима, и да због нових предузећа нико нећеостати без посла.  „Дочек“ за Шапића: Радници градских предузећа извиждали градоначелника   Представници свих репрезентативних синдиката и запослени из свих градскихпредузећа протестовали су данас испред Скупштине Београда како би исказалинезадовољство због одлуке да се оснују још два нова предузећа у главном граду.    ja bi crko od blama pic.twitter.com/SzVjYi0VMe  — Poskupeće pljuge (@poskupelePljuge) September 28, 2022    Те теме на дневном реду су градске скупштинске седнице која се одржава данас.  Градоначелник Шапић стигао у зграду на тргу Николе Пашића, а окупљени радници исиндикалци су га извиждали.  Како сазнајемо на челу два нова предузећа, на чијем оснивању инсистираградоначелник Шапић, налазе се Никола Скоко, који ће бити задужен за паркове иСлавен Андрић, који ће бити задужен за наплату карата у градском превозу.  (Н1, РТС)  
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