Није Врачар кванташка пијаца
Врачар је централна београдска општина на којој живи највише високообразованих грађана. Дух
Врачара краси спој традиционалног и модерног. На територији општине су институције које су
трајно одредиле културно наслеђе и идентитет Београда и Србије.
Један од споменика је Задужбина београдског трговца Влајка Каленића, Каленић пијаца која је
одувек била незаобилазно место за снабдевање Београђана. Истовремено, то је место сусретања
и дружења Београђана, врх на којем се сустичу улице Чубуре, Неимара, старог Врачара.
Уређење Каленић пијаце, чисте и проходне улице које је окружују, улице ослобођене од
непрописно паркираних комбија, џакова воћа и поврћа, прасића који се продају из гепека
аутомобила, јесте захтев Врачараца. То је и предуслов да би општина Врачар била најбоље место
за живот и да би се на Врачару живело по европским стандардима комуналног уређења. Уређење
Каленић пијаце и околних улица био је изазов, који је руководство општине Врачар брзо, успешно и
ефикасно решило.
Како су и сами Врачарци, вођени захтевом грађана да се изборе за леп, чист и уређен Врачар,
председник општине Бане Кузмановић и његов тим одлучили су да савладају све препреке, да
координираним радом свих надлежних државних органа и општинске комуналне инспекције,
уреде Каленић пијацу и околне улице, тако да буду симбол и понос Врачара, а не ругло.
У јулу 2007. године, у Његошевој и Вишкој улици, дежурале се општинска комунална инспекција,
републичка тржишна инспекција, припадници Полицијске станице Врачар и саобраћајне полиције
Север; сви чланови Општинског већа и сарадници председника Општине. Остварена је сарадња и
са ЈКП „Градске пијаце“ и ЈП „Паркинг сервис“.
Резултат континуираног заједничког рада је: прекинута нелегална продаја робе у околини Каленић
пијаце, очишћене су улице Његошева, Вишка и све које окружују пијацу, уклоњени сви комбији из
којих се "дивље" продавала роба. Данас се роба допрема на Каленић пијацу од 5 до 7 часова, како
је и прописано, грађани могу несметано да пролазе, обезбеђен је ноћни мир свим становницима
који живе у околини Каленић пијаце, укратко решен је дугогодишњи комунални проблем.
„Ми који заступамо грађане, морамо решавати њихове проблеме. Позивамо све београдске
општине на такмичење у брзини, ефикасности и ажурности у решавању проблема грађана“, позив
је Банета Кузмановића, председника градске општине Врачар.
Председник градске општине Врачар Бане Кузмановић радо ће са Вама разговарати на ову тему у
термину о коме ћемо се договорити.
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