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Члан Управног одбора НВО РЕРИ адвокат Родољуб Шабић изјавио је да изјава
саветнице председника републике Сузане Васиљевић о изградњи гондоле на
Калемегдану изазива бројне непријатне асоцијације, поготово што резолутан тон упућује
на закључак да иза изјаве извесно стоји сам председник.

  

  

Васиљевић је у недељу увече на ТВ Пинк казала да председника Александра Вучића
нико не може да спречи да се пројекат изградње жичаре-гондоле на Калемегдану
заврши.

  

Шабић је оценио да се таква изјава не може довести у складу са минималним
стандардима уређене државе.

  

„Та порука је у потпуном нескладу са лошим мишљењима које о пројекту имају безмало
сви релевантни стручни субјекти (културолошки, музеолошки, археолошки, историјски,
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правни…), а и хиљаде и хиљаде грађана. Таква порука је и у потпуном нескладу и са
уставном позицијом и овлашћењима председника републике, који као државни орган
нема буквално никаквих овлашћења“, навео је Шабић.

  

Порука да ће гондола на Калемегдану по сваку цену и безусловно бити реализована,
додао је он, имаће и лоше последице по међународни углед земље.

  

„Не треба заборавити да је већ наговештај ове идеје сврстао Калемегдан на листу седам
најугроженијих споменика Европе (Еуропа Ностра). Порука такође оставља без
одговора тешко питање крајње проблематичне финансијске конструкције пројекта.
Власт дугује јавности и одговор на питање – зашто за овај пројекат, по дужном
километру, треба потрошити десетоструко више јавног новца“, казао је члан НВО РЕРИ.

  

Шабић каже да изјава Сузане Васиљевић представља и директан притисак на суд.

  

„НВО Регулаторни институт за обновљиву енергију и животну средину (РЕРИ) је још
почетком прошле године, након што је тужбом Управном суду отворио питање очигледне
незаконитости целог пројекта, успео да издејствује да суд одреди привремену меру и
наложи обуставу радова, до коначне одлуке. Рочиште, након ког Управни суд треба да
донесе дефинитивну одлуку о законитости пројекта, заказано је за фебруар“, рекао је
Шабић.

  

Он се запитао да ли је случајна коинциденција да се судије које би требало да донесу
одлуку, суочавају од стране најближих сарадника најмоћнијег човека у земљи с поруком
да њега ништа неће спречити да пројекат реализује.

  

„Случајна или не, таква порука нема никакве везе са законом и унапред обезвређује
сваку одлуку суда која не би била у складу са жељама оног ко поруку упућује“, закључио
је Шабић.

  

(Бета)
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Видети још:  Сузана Васиљевић: Вучић хоће гондолу на Калемегдану, нико га неће
спречити да и тај пројекат заврши
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