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 "Када Ђилас каже да избори нису легитимни ако на њима не учествује његова
коалиција, то вам јасно говори да он мисли да грађани нису важни", каже у интервјуу за
"Блиц" заменик градоначелника Београда.

  

  Шта мислите о идеји Дејвида Мекалистера да Европски парламент посредује у
дијалогу власти и опозиције?   

- Српска напредна странка је до сада показала да је једина политичка организација у
Србији која се одазвала сваком позиву на дијалог зато што смо ми одговорна и
државотворна странка. Радикална опозиција коју предводи тајкун Драган Ђилас не
жели дијалог. Њих једино интересује да дођу на власт без избора. Можда ће то неком
звучати претерано, али Ђилас се понаша у Србији онако како се понашају лидери
косовских Албанаца у разговорима са Србијом. Они би "дијалог", али да им се гарантује
да ће Србија да призна њихову самопроглашену независност. Е тако би Ђилас "дијалог",
али да му се гарантује да ће без избора бити на власти. Зато ће се свако ко има добру
вољу да посредује, јер Мекалистер је сигурно има као што је имају Факултет политичких
наука и Фонд за отворено друштво, бити суочен са истим проблемом. Ђилас и његова
радикална групација не жели никакав дијалог, нити договор јер би се то завршило
изборима. А пошто Ђилас зна да би те изборе изгубио, он од изјашњавања грађана бежи
као ђаво од крста.

  

Који су захтеви опозиције неприхватљиви владајућој коалицији у вези са изборним
условима? Може ли ОЕБС да гарантује фер и поштене изборе? 
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- Ми смо о сваком њиховом захтеву били спремни да разговарамо. Проблем је у томе што
они не знају шта хоће. Објаве нека 42 захтева а потом дођу на разговоре и кажу да имају
само три. Председник им је више пута рекао да сами уреде бирачке спискове, да сами
предложе како да се странке финансирају, да сами предложе смене уредника на РТС
који су сви постављени у време власти Бориса Тадића. И увек су одбијали све. Сви
њихови захтеви су се сводили само на оно што је Ђиласу важно за посао или Шолаку да
реши проблеме које има са непоштовањем закона у Србији. Зато су за Ђиласа РТС и
РЕМ услови свих услова. Јер само ако контролише те две институције може да поново
препродаје рекламне секунде, као и да Шолак реши проблем прекограничног емитовања
програма у Србији због чега не плаћа порез својој земљи. ОЕБС је и раније био присутан
на изборима у Србији, биће опет, и сви добро знају да су избори у Србији од 2000. године
поштени и фер. Овде је проблем у томе што су за Ђиласа поштени само они избори на
којима му се гарантује победа. Те услове нико на свету, па ни ОЕБС не може да му
обезбеди.

  

Да ли и колико бојкот избора у који су странке СЗС ступиле може да наруши
легитимитет будуће владе?

  

- Легитимитет власти не дају странке које учествују или не учествују на изборима, већ
грађани који гласају. Како легитимитет избора могу да угрозе странке које појединачно
немају ни цензус? Али када Ђилас каже да избори нису легитимни ако на њима не
учествује његова коалиција, јасно вам говори да он мисли да грађани нису важни. Јер
странке постоје да представљају грађане који гласају за њих а не да буду замена за
грађане. Оваквим изјавама вређа грађане Србије, говори им да они нису важни за
демократију већ само он. Али шта друго да очекујете од човека коме су главни идеолози
фашисти Млађан Ђорђевић и Бошко Обрадовић осим да Србији понуди неку врсту
националсоцијалистичког уређења друштва у коме нема избора, а грађане заступа само
партија.

  

Шта мислите о идеји дела чланова СНС да странка самостално изађе на опште
изборе?

  

- Одлуку о изласку на изборе као и коалицијама доноси Главни одбор наше странке. До
сада смо доносили одлуку да на изборе изађемо у широким коалицијама водећи рачуна
да је Србији потребан широки консензус како би се спровеле друштвене и економске
реформе председника Вучића. Каква ће бити одлука нашег Главног одбора када избори
буду расписани, не могу да прејудицирам.
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Да ли сматрате да би СНС требало да промени половину својих министара након
избора?

  

- Председник Вучић је рекао да ће после избора неки људи који су се уморили уступити
место другима. То је природан процес. То не значи да су ти људи лоше радили, већ само
то да је сада потребно дати више енергије, више се борити и имати боље резултате. Не
заборавите да СНС није обична политичка странка, већ велики покрет за друштвене
промене јединствен у нашој историји, какав је постојао можда само у време Народне
радикалне странке у последњим деценијама XIX века. Велики политички покрети које
предводе велики лидери, а председник Вучић је већ сада један од највећих наших
лидера, захтевају учешће великог броја људи, велику енергију и подршку грађана. Зато
је СНС отворена за нове људе и идеје и зато председник Вучић стално позива нове
људе да нам се придруже.

  

Очекујете ли да се након избора на Косову коначно одмрзне дијалог Београда и
Приштине?

  

- За Србе и Албанце од животног интереса је да дође до компромиса и историјског
договора. Не знам ниједног лидера у Приштини који је свестан да сваки компромис
подразумева да обе стране буду и задовољне и незадовољне и да је спреман на тешке
одлуке због будућности свог народа, а знам за два српска лидера која су тога била
свесна - Александра Вучића и Зорана Ђинђића. Имао сам част да радим са обојицом. Да
би се наставио дијалог, Приштина мора да укине таксе које су дијалог и блокирале. И
није их Харадинај увео случајно, јер је њима намерно хтео да блокира преговоре, пошто
је схватио да се ситуација у међународној заједници променила и да ће се на њега
вршити притисак да пристане на компромис. Председник Вучић је после тога спреман на
дијалог као и на компромис. Проблем је у томе што албанска страна није спремна на
компромис. И ако међународна заједница, а пре свих САД и ЕУ, желе трајно решење,
кључ је да објасне косовским лидерима да компромис није у томе да они добију све, а
Србија ништа.

  

Да ли су погрешно постављене коцке на Тргу републике биле само грешка
извођача или је пропуст морао да се утврди раније?
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- Наложио сам извођачу да све коцке на коловозу око Трга, има их 41.500, пресложи
тако да уместо храпавог коловоза добијемо раван. Онај ко је пројектовао овакав коловоз
није водио рачуна да у саобраћају постоје бициклисти и мотоциклисти и зато ће све да
буде измењено. Београд је поштено платио Трг и околне саобраћајнице и добићемо
функционалан коловоз. Поновно слагање коцки се ради о трошку извођача а не града, и
неће нас коштати ниједан динар. Ја имам обавезу да одговорно штитим интерес града и
могу да ме нападају колико хоће, али ћу сваког извођача да вратим и натерам да ради
поново ако посао није урађен како треба. Мене за то плаћају грађани. Грађани треба да
знају да је град до сада извођачу платио око 70 одсто уговора и нећемо ни да платимо
све док нам не предају Трг какав смо платили. Поред тога, имамо банкарску гаранцију
наредне три године од како нам предају Трг и свака евентуална поправка ће се вршити о
њиховом трошку. Нисам ја Драган Ђилас да платим извођачу на Мосту на Ади 39
милиона евра додатних радова и још 14 милиона евра "награду" зато што су му Мост на
Ади пустили за Нову годину 2012. године као почетак изборне кампање, као и да платим
још милион евра за лифтове на Мосту на Ади који ни данас не раде. Или да узмем шест
милиона евра скупљег извођача како је он урадио на Булевару краља Александра.

  

Када би требало да буду завршени радови на саобраћајницама у Краљице Марије,
27. марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана? Зашто се касни?

  

- Улица 27. марта, од Старине Новака до Таковске, пуштена је 15. септембра за
саобраћај, а улица Краљице Марије, од Рузвелтове до Старине Новака, биће пуштена за
саобраћај у првој недељи октобра. Потом ће до 1. новембра бити пуштен за саобраћај
све до Дринчићеве улице односно Бајлонијеве пијаце. Тада ћемо пустити и трамваје. До
краја године биће урађени сви тротоари на потезу од Рузвелтове до Дринчићеве и те
улице ће бити потпуно реконструисане. Потез од Дринчићеве до Зоо-врта радиће се од
априла до краја августа наредне године. Донели смо одлуку да се други део улице не
ради ове године како не би било радова за време зимског периода. Касни се јер су
инсталације испод улица старе, нису тачно уцртане, а рецимо на потезу Рузвелтова -
Старине Новака било је преко 300 превезивања канализације и водовода, а према
пројекту је требало да буде испод 100. Сада ће свако моћи да види како изгледају
модерне саобраћајнице до Дринчићеве, и ове распале, Ђиласове, од Дринчићеве. Па
нека упореде.

  

Који су највећи пројекти у Београду чија се реализација очекује у наредном
периоду?

  

- Наш највећи пројекат је изградња метроа која почиње до краја наредне године на
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Макишком пољу. До новембра усвајамо ПДР Макишког поља, одмах ће Влада прогласити
јавни интерес и почињемо експропријацију, кинеска странка наставља пројектовање у
фазама кроз међудржавни споразум и ми ћемо почети да градимо метро на Макишком
пољу. То је историјска ствар за Београд. Захвалан сам председнику Вучићу јер је
држава стала иза пројекта. Почиње изградња фабрике за прераду отпадних вода у
Великом Селу која покрива подручје од 1,5 милиона становника, завршили смо
пројектовање фабрике за отпадне воде у Батајници, а почињемо пројектовање фабрике
у Остружници.

  

Прву фазу фабрике у Великом Селу финансира Влада, а са њом преговарамо да из
Националног инвестиционог плана добијемо још 920 милиона евра да завршимо све
фабрике за прераду отпадних вода и изградимо недостајућу канализацију. Следеће
године почиње изградња Новог савског моста, премештање Старог и пројектовање
висећег пешачко-бициклистичког моста између Аде Циганлије и Новог Београда.
Почећемо и изградњу градског тунела од Карађорђеве до Булевара деспота Стефана. У
2021. почињемо изградњу моста код Аде Хује који ће нашом унутрашњом обилазницом
која иде од Миријева, преко Саве Машковића, Црнотравске, Борске и Булевара
патријарха Павла повезати овај мост са Мостом на Ади. Када томе додамо проширење
"БГ воза" за још две линије од којих ће једна ићи до Сурчина, аеродрома и новог
националног стадиона, а већ ове године повезујемо Младеновац и Лазаревац и
обилазницу око нашег града коју гради Република Србија, као и везу Јурија Гагарина до
аутопута "Милош Велики", урадићемо за десетак година колико ови фолиранти и позери
не би могли за 500 година.

  

Докле се стигло са постављањем гондоле и када би требало да се зна коначан
епилог?

  

- Београд ће добити гондолу која ће повезивати Калемегдански парк и Ушће, као што
гондолу имају Јерусалим, Њујорк, Салцбург, Кобленц и многи други градови. Ову
промену никаква хистерија агресивне мањине неће зауставити. У међувремену, до краја
године отворићемо пасарелу која је ближа Београдској тврђави од гондоле, али која је
овима што нападају гондолу прихватљива, јер ју је Ђилас смислио па где да нападну
њега? Само што је то Ђилас осмислио, али није знао да изгради. Као ни Славију, као ни
Град на води...

  

(Блиц)
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