Отворено писмо
Поводом све чешћих притужби грађана због промене намене објеката који су деценијама заштитни
знак Врачара и целог Београда, ми - као тим који води Општину - подржавамо грађане Врачара који
се противе нестајању добрих, легендарних и традиционалних места. Транзиција на жалост доноси и
негативне ефекте, па је многим инвеститорима профит испред традиционалних вредности.
Један од трговачких симбола града био је супермаркет на Цветном тргу, први такав у целој Источној
Европи. Неумољивa жеља за профитом и поред свих наших сугестија и примедби грађана
претворила га је у ауто-салон. Сличну судбину чека и култни ресторан «Трандафиловић».
Општинска управа Врачара нити може нити жели да се меша у својинске односе – њена надлежност
се завршава контролом грађевинске легалности радова на одређеним објектима. Ипак, учинићемо
све, било да су у питању физичка лица или предузећа, да укажемо на значај чувања историјског
наслеђа Врачара, од којег се паметним инвестирањем може остварити дугорочно и већа корист.
Одборници Скупштине општине Врачар ће затражити од Скупштине града Београда доношење
одлуке којом би се направила листа објеката од посебног значаја- културних и традиционалних
места на којима би било забрањено мењати намену и оригинални изглед ових објеката. То би
значило да и кафана «Трандафиловић» остане то што стварно јесте свих ових деценија, усађена у
животе и навике свих Врачараца и Београђана.
Наравно, у потпуности разумемо проблеме оних који у условима тржишне привреде управљају
предузећима за сопствену добробит и добробит својих запослених. Међутим, охрабрићемо их да чак
и при доношењу рационалних пословних одлука увек размотре да ли је нужно жртвовати и нешто
што је део свих нас. Само поштовањем „добрих старих“ вредности можемо као друштво да идемо
напред и наравно да даље стварамо услове за бољи живот свих на Врачару и у Београду,

С поштовањем,
Бане Кузмановић

П.С. Грађевинска инспекција општине Врачар наложила је обустављање радова и враћање у
претходно стање простора ресторана «Трандафиловић», јер инвеститор није прибавио чак ни
одговарајуће грађевинске дозволе.

