
Н1: Само две недеље након отварања реконструисаног Трга Републике - „вечна калдрма“ мора на поправку
петак, 13 септембар 2019 20:52

Две недеље након отварања реконструисаног Трга Републике, појавили су се проблеми.
Нова калдрма на коловозу око трга, сачињена је од изузетно грубог камена који
успорава саобраћај и бициклистима и мотоциклистима путовање чини готово немогућим.
Заменик градоначелника Горан Весић, иако је одбацивао критике јавности, такву грешку
данас признаје, али је приписује извођачу радова - фирми Штрабаг. Зато им је дао рок
од 40 дана да калдрму поправе о свом трошку.

  

  

С друге стране из Инцијативе Не давимо Београд уверавају да ће тај цех, ипак, платити
грађани.

  

Више од годину дана трајала је реконструкција Трга Републике у центру престонице.
Пред крај радова, терен је обишао и председник Александар Вучић. Том приликом се
посебно осврнуо на изглед калдрме.
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"Вучић се захвалио и чика Стојану који већ 60 година поставља калдрму и поплочава трг
каменим коцкама и стручњак је за тај посао", Курир (3. 8. 2019.)
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  Вучић: "Ево кажу да ова коцка има 25 килограма"
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  Новинари: А шта то значи?  Вучић: Кажу да је то вечно.  "Хоће ли возила, аутобуси, аутомобили који овуда буду пролазили, хоће ли да униште овукоцку? Неће, не може", упитао је Александар Вучић, председник Србије 3. августаприсутне.  Дан након отварања трга, похвале на рачун реконстукције стигле су и од заменикаградоначелника Београда Горана Весића.  "Педесет пет дана пре рока завршени су сви радови на Тргу Републике, то је билавелика реконструкција, све је урађено у најбољем граниту, како коцке којима идесаобраћај тако и онај део пешачки", рекао је Весић 1. септембра.  

  

  Упркос хвалоспевима власти, по свему судећи, посао није добро обављен. Након двенедеље од употребе, део саобраћајне калдрме је оштећен. Ту проблемима није крај.Коцке које су неравно постављене, бициклистима и мотоциклистима додатно отежавајукретање. Да је грешка направљена, признаје и заменик градоначелника.  "Недопустиво је да се пројектује и уради коловоз тако да се мисли само на једнукатегорију грађана, то значи на аутомобилисте. Коловоз мора да буде доступан свима",каже Весић.  Због тога што коловоз није употребљив за све грађане, Горан Весић криви извођачарадова - фирму Штрабаг, од које тражи да грешку исправи. "Имају рок од 35 до 40дана да пресложе све коцке на коловозу, да их ураде тако да буду доступне. Овошто се буде радило, неће коштати Београд ни један динар".  
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  Из Иницијативе Не давимо Београд, кажу да власт за готово све грађевинске пројектерасписује сумњиве тендере и указују да ће грешке радова на тргу платити грађани.  "Не само да су то сумњиви послови у којима њихова екипа, као једини понуђачи, натендерима добијају послове, већ су то и лоше изведени послови... Дакле једна потпунадевастација града, а ти радови би требало да су рутинске ствари", наглашава РадомирЛазовић из Иницијативе не давимо Београд.  Поједини грађани тврде да изгледом трга нису задовољни. Поновне радовеградских власти на истом месту оцењују као неодговорност:  "То је промашај њихов који сад ваде на било који начин... Шта год промаши власт, они неодговарају".  "Ово изгледа трећеразредно, најгори посао који се могао радити и то ко је радио... ЗаштоСрбија пропада - ради пљачке".  "Дешава се да се нешто поквари, па се нешто поправи, не видим да је то нешто страшно".  "Мислим да је то чиста неодговорност оних који су добили да одраде посао".  

  Први човек општине Стари град Марко Бастаћ, који је готово свакодневно протестоваозбог реконструкције, каже да све што је до сада на тргу урађено - није прилагођеноГраду и грађанима.  "Они су рекли да су отворили Трг Републике пре рока, сада видимо да се изводерадови не само по питању калдрме, него свуда на Тргу Републике. Попуцале су иплоче. Цео концепт Трга Републике је кренуо наопачке, они су потрошили 10милиона евра нашег новца за нешто што је потпуно нефункционално", оцењујеБастаћ.  Колико је из градске касе издвојено за реконструкцију Трга Републике, још увек се незна, јер представници Града нису саопштили коначну цифру. Међутим, из Савеза заСрбију тврде да обављени радови реално коштају 4,2 милиона евра, а да их је властплатила двоструко више. Додају да ће поправка грађане коштати нових 34 милионадинара.  (Н1)  Видети још:  Никола Јовановић: Весић обмануо јавност тврдњом да ће „коцке наТргу републике бити замењене о трошку извођача“, из градског буџета јеиздвојено додатних 34 милиона динара за радове  Горан Весић: Наложио сам да се пресложи свака коцка на коловозу око Тргарепублике - то неће коштати ни динар и неће бити обуставе саобраћаја  
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