
Небојша Зеленовић: Нису тачне оптужбе СНС да „ прижељкујем грађански рат у Србији“, Вучић је врховни командант сирових силеџија и он је тај који нас гура у грађански сукоб
среда, 20 новембар 2019 21:48

Градоначелник Шапца Небојша Зеленовић изјавио је данас да није тачно да „позива на
немире у Србији и прижељкује грађански рат“, како га је оптужила Српска напредна
странка (СНС), већ да је председник Србије и председник СНС-а Александар Вучић „тај
који креира и организује атмосферу у друштву“, саопштено је данас из градске управе у
Шапцу.

  

  

Зеленовић је навео да је он само упозорио да је „Вучић тај који нас гура у грађански
сукоб“.

  

-Вучић је врховни командант сирових силеџија. Он креира и организује атмосферу у
друштву. И када то кажем ја или било ко, видите шта се деси, какав је Вучићев одговор
на то. Ако се брзо нешто не промени, последице ће бити несагледиве. Ја од почетка
позивам на озбиљан разговор којим ћемо доћи до решења. Све ово сам рекао и
изасланицима Европског парламента Тањи Фајон и Владимиру Билчику, навео је
градоначелник Шапца.
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Зеленовић је рекао и да су Шапчани недавно, као и сви у Србији „били сведоци да су те
сирове силеџије послале свог слугу, карикатуру (лидера Српске деснице) Мишу Вацића,
да овде дође и објави да ће да га удави у Дрини и отвори концентрациони логор у ком
ће бити изложен и где ће свако моћи да га пљуне“.

  

Вацић је Вучићев Шешељ

  

-На власти у Србији су сирове силеџије. Ти исти људи у Шапцу нису на власти, они су у
опозицији, и то их чини јако разочараним. По томе се Шабац разликује, рекао је
Зеленовић.

  

Он дода је и да томе служи Вацић.

  

– Вацић је Вучићев Шешељ, као што је Шешељ у време Милошевића ишао и плашио људе,
томе сада служи Вацић. Ситуација је више него озбиљна и као што рече један чувени
писац „пушка која се појави на сцени у првом чину, обично опали у трећем. Људи који
желе слободно да размишљају и било какву критику упуте режиму, бивају извргнути
руглу, прогону, притисцима и застрашивању, било да је реч о научницима,
универзитетским професорима, уметницима, а о политичарима да и не говорим, поручио
је Зеленовић.
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  Он је рекао да је на све то био дужан да укаже „као градоначелник града од 120.000становника и председник парламентарне странке у Скупштини Србије“.  Зеленовић је навео и да је СНС покушала да „копира и фингира добре идеје из Шапца ида их представи као своје“, наводећи као пример изјаве министра финансија СинишеМалог „да су грађани гласали за степенице у кули Гардош“, или заменикаградоначелника Београда Горана Весића који наводи да су грађани имали могућност дагласају за нешто.  „А где су гласали грађани, у којој процедури, у ком поступку, о ком новцу су се изјаснилиграђани? У целој Србији, овакав начин директног одлучивања је могућ једино у Шапцу.Једино се Шабац пита у целој Србији, једино је у Шапцу могуће да 100.000 суграђана у 60месних заједница одлучи о, ове године, 214 милиона динара“, рекао је Зеленовић.  Зеленовић је рекао и да су „за одлуку да грађани гласају непосредним изјашњавањем отрошењу новца од пореза на имовину, гласали сви одборници у Скупштини града Шапца,па и они који данас износе критике на рачун тих истих референдума“.  Он је навео да о томе колико је та одлука добра говоре подаци да се „новац од порезана имовину у последње три године утростручио тамо где су референдуми спровођени, уселима – са 300.000 евра на милион евра, док је у граду прошле године уплаћено вишеод милион евра“.  Куће у шабачким селима неће бити рушене због изградње путаРума-Шабац-Лозница  Вест о потписивању уговора за изградњу пута Рума-Шабац-Лозница, градоначелникШапца Небојша Зеленовић је окарактерисао као изванредну и вест која се чека од 2012.године. Зеленовић је додао да је синоћ обавештен да је израђивач плана детаљнерегулације брзе саобраћајнице Шабац-Лозница усвојио примедбе града Шапца за које јегласала Скупштина града Шапца, а на иницијативу угрожених мештана Штитара и да ћетраса бити промењена, а њихове куће неће бити срушене.  "Захваљујем се Скуштини града Шапца и одборницима на чврстини, упорности,истрајности и веровању да подржавајући интересе 'малог човека' пољопривредника,чине живот бољим. Честитам свима који су за то гласали и подсећам јавност даодборници Српске напредне странке нису за то гласали, што је срамота. Куће у Штитарунеће бити рушене. Успели смо! Значи могуће је, само треба да се понашамо нормално ида слушамо шта нам људи говоре", поручио је градоначелник Шапца Небојша Зеленовић.  Подсетимо, мештани Штитара потписали су петицију због плана да се руше 32 куће иисели 150 људи због градње брзе саобраћајнице Шабац - Лозница.  Зеленовић је рекао да је 2012. године тадашњи министар инфраструктуре МилутинМиркоњић у Шапцу најавио изградњу аутопута, за шта је донета одлука Владе Србије,генерални пројекат и акт о експропријацији земљишта куда ће проћи пут од Руме доШапца.  "Улазимо у 2020. годину и чујемо да би аутопут Рума-Шабац био завршен 2022. асаобраћајница до Лознице 2023. Да је почео да се гради 2012. године, када му је биловреме, био би завршен до краја 2015. Изгубили смо седам година. Али, ја и даље верујемда је то изванредна вест. Чули смо и цену, 476 милиона евра. За мене је ценадискутабилна. Постоје индиције да је цена знатно виша од реалне. Тиме ћемо се свакакобавити и све податке до којих будем дошао, поделићу са јавношћу", најавио јеградоначелник.  (Бета)  Видети још: Небојша Зеленовић: Србија је на ивици грађанског сукоба у који јегура Вучић  
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