
Мила Поповић: Александар Вучић на састанку који је био јаван није обећао Драгану Ђиласу ништа
понедељак, 05 децембар 2022 22:45

Иницијатива за разрешење Александра Шапића је покренута уз свима познату чињеницу
да власт има већину, односно 59 од 110 одборника. Њен основни циљ је био да натера
СНС и СПС да јавно кажу да ли подржавају јасно кршење закона или не. Одбијајући да
смене градоначелника који је прекршио закон су саопштили Београђанима да је за њих
тако нешто прихватљиво.

  

  

Сигурна сам да за већину Београђана није и да ће они то показати на наредним
изборима, каже у писаним одговорима Данасу Мила Поповић, председница Градског
одбора Странке слободе и правде, одговарајући на питање има ли информацију како
грађани и бирачи ССП реагују на пропалу иницијативу разрешења градоначелника
главног града,

  

Да ли сте имали неки договор са СНС па сте очекивали да Шапић буде разрешен
или је била у питању лоша процена?
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– Искрено сам изненађена оваквим питањем и једино ако не знате са ким разговарате
сте могли да поставите питање у коме помињете могућност договора са СНС-ом. Дакле,
да то разрешимо. Ја сам Мила Поповић и председница сам Градског одбора највеће и
најактивније опозиционе странке у Београду која се бори за смену СНС власти свим
својим снагама. Зато сам предмет константних напада Александра Шапића у и ван
Скупштине, као и председник моје странке Драган Ђилас. Верујем да сте као новинар
упознати са тим, као што сте упознати са тим да су иницијативу за смену, коју стављате у
контекст могућег договора са СНС-ом, потписали и одборници свих правих опозиционих
странака у нашем граду. Што се тиче наводне лоше процене, могу само да поставим
питање да ли је лоша процена да СНС не треба да води Београд или да Шапић треба да
поднесе оставку јер је саградио чардак без иједног папира на Бежанијској коси и јер
малтретира своје комшије? Сигурна сам да смо исправно проценили да такав став дели
већина Београђана.

  

Верујете ли, после овог, да ће нових избора у Београду бити на пролеће? Ако не
тада, када очекујете да Вучић испуни обећање дато лидеру ваше странке?

  

– Александар Вучић на састанку који је био јаван није обећао Драгану Ђиласу ништа.
Једино је прихватио да је исправно поставити пиање легитимитета власти која је на
изборима добила 70.000 гласова мање од опозиције. Александар Вучић је ванредне
изборе обећао Београђанима. То је учинио пет дана после тог састанка у емисији на ТВ
Пинк. Обећање је поновио више пута у међувремену. У међувремену се десило оно што
смо од почетка говорили – да су поједини опозициони одборници уствари, одборници
власти. Осим одборника ПОКС-а који је одмах после избора јавно рекао да прелази на
страну СНС-а у међувремену то су урадила и два одборника Заветника. Оваква власт је
лоша за Београд и не постоји друго решење ситуације у којој се налазимо осим
ванредних избора током наредне године.

  

Осим бесправне легализације његовог објекта, која су још три највећа Шапићева
пропуста у Београду због којих заслужује смену?

  

– Александар Шапић није нестраначки градоначелник. Он представља континуитет
власти СНС-а који сваки дан уништавају оно што чини Београд Београдом. Убијају дух и
душу нашег града претварајући метрополу овог дела у град по њиховој мери. Сам Шапић
је све оно што карактерише СНС власт у претходних девет година – бахатост, незнање,
корупција, арогантан однос према својим суграђанима. Из дана у дан омаловажава
Београђане својим изјавама, једна од омиљених му је да не плаћају превоз, па је превоз
лош, а не каже где нестаје 240 милиона евра годишње који се из београдског буџета
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слива већ годинама у ГСП. Међутим, вероватно најстрашнија је његова изјава да “неће
нико умрети због тих десет дана загађења” ваздуха, док 14.000 људи у Србији умире од
последица загађеног ваздуха сваке године. Његове партијске колеге купују
пречишћиваче ваздуха у установама где раде, а да ли просечан Београђанин то може да
приушти за себе?
  Даље, Градско веће којим председава је прекршило закон и донело незакониту одлуку
о скраћењу грејне сезоне. Када је добио мишљење београдског омбудсмана, уместо да
врати новац грађанима за неиспоручено грејање, опет се свађа са свима да оправда што
не жели то да уради. Да ствар буде гора помињао је и да грејање може да се наплаћује
тржишно, алудирајући да ће Београђанима подићи цену грејања. Уместо да омогући да
свако ко добије ваучер од града га користи у којој продавници хоће, он је цео посао
вредан чак 15 милиона евра дао компанији Спорт Висион, као што је то урадио и кад је
био председник општине Нови Београд. Није одустао ни од једног по Београд штетног
пројекта од погрешног метроа, спалионице која је преплаћена десет пута до рушења
Старог трамвајског моста на Сави.

  

Коју је поруку СНС по вашем суду послао Шапићу одржавањем седнице?

  

– Захтев за одржавање седнице је потписало 39 одборника и она је по Пословнику
морала да се одржи. Не улазим у њихове међусобне поруке, за мене су сви ти
одборници, Шапић, Мали, Весић само продужена рука СНС власти која већ девет година
уништава Београд и малтретира Београђане. Ако већ говорите о порукама најјача је то
што одборници власти нису гласали против смене, односно нису гласали да дају подршку
свом градоначелнику, већ су се уздржали од гласања.

  

Какав ће ваш лични однос убудуће бити са Шапићем узимајући у обзир његове
изјаве после седнице Скупштине?

  

– Ни до сада нисам имала лични однос са Шапићем, нећу га имати ни убудуће. Не
интересује ме шта Шапић говори, проблем је што лоше ради и Београд се распада због
његовог незнања и бахатости. Ево вам један такав пример – основна школа Митраљета
у Батајници се реконструише више од 500 дана, а крај радова није близу. Последица
таквог односа је да деца из Батајнице путују у удаљене школе. Знао је да оде са
камерманима и радницима на лице места да би дао изјаву, а не зна да тражи од
извођача радова да ради у више смена како би се радови убрзали.
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Који су ваши конкретни планови за заустављање Града у вези са рушењем или
померањем старог Савског моста?

  

– Нико нормалан у миру не руши мост. За време Малог и Весића фантоми су срушили део
града ,ова власт је „порушилала“ и железничку станицу, а сада диже кредит да сруши
мост. Све то вам је иста политика и све то можемо да зауставимо само када победимо на
изборима. Ствар је једноставна. Ако не желите да се руши мост, ако не желите још већи
саобраћајни колапс, изађите на изборе и гласајте против тога, али приликом гласања
водите рачуна о томе да не дајете глас оној опозицији која након избора постане тиха
или гласна подршка власти.

  

Уколико би ССП освојио власт у Београду, који би били ваши први потези? Од
чега би почели у сређивању града?

  

– Када након избора преузмемо одговорност за управљање Београдом много тога ћемо
променити. За почетак, проверићемо какав сирови лигнит се продаје у Београду за
грејање, јер је то један од највећих узрочника загађења ваздуха. За то није неопходно
да се потроши ни динар, а забрана продаје оног угља који је лош ће одмах да допринесе
бољем ваздуху. Зауставићемо штетне пројекте попут жичаре или уништавање пијаца, а
заменићемо пројекат метроа са оним који су радили стручњаци у 2012. години.
Зауставићемо рушења заштићених зграда по Београду, али и увести два сета уџбеника
за основце и средњошколце, бесплатне оброке, електричне рампе и тоалете за децу са
инвалидитетом у свим школама. Радићемо на хитном оздрављењу јавних предузећа и
бољем јавном превозу. Започећемо и изградњу станова који ће се издавати људима по
бенефицираним ценама, јер садашње кирије људи више не могу да плате. Започећемо са
раскидима свих штетних уговора, а Београд на води ће престати да буде центар света.
Увешћемо антикорупцијску комисију која ће да провери све уговоре и послове ове
власти. И ово је само санација штете, имамо пуно планова и идеја и за нове мостове,
решења за соабраћајна питања и озелењавање Београда.

  

(Данас)
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