Зашто су неком у Граду спомен обележја као трн у оку?
Обавештавамо јавност да је Градска општина Врачар примила 30. децембра, уместо
новогодишње честитке ЗАКЉУЧАК О ДОЗВОЛИ ИЗВРШЕЊА градске комуналне инспекције
којим се позива ГО Врачар да уклони обележја глумцу Петру Краљу у року од 5 дана, а у
супротном “исто ће се извршити преко другог лица“.
Само два дана пре доставе, секретар за културу града Београда г. Вукосављевић изјавио је да
споменик неће бити уклоњен до доношења одлуке градске Комисије за споменике.
Подсећамо да се градска општина Врачар обратила захтевом за постављање спомен
обележја још 27. јануара 2014. године надлежној Комисији Скупштине Београда и уз
добијену сагласност Градског зеленила, а није од Комисије добила одговор у законски
предвиђеном року.
Истовремено, обавештавамо јавност да нам је наложено и уклањање спомен плоче са зграде у
којој је живео глумац Карло Булић, иако поседујемо сагласност Комисије за споменике.
Такође обавештавамо да смо 4. септембра уредно поднели захтев за постављање спомен
плоче на кући у којој је живела др Саша Божовић, ауторка најчитаније књиге у 1980. години „Теби моја Долорес“ и носилац више државних одликовања. Наравно, ни након 4 месеца нисмо
добили одговор од Комисије, иако је према предлогу који смо добили предвиђено да се
постављање обави на дан њеног рођења у 2015. години.
Верујемо да комунална инспекција у вишемилионском граду има важнијих питања од уклањања
спомен обележја – контролу прљавих дечијих игралишта и других јавних површина, уклањање
непрописно паркираних возила, а да градска Комисија за споменике нема важнијих питања од
одговора на предлоге у разумном року.
Истакнуте личности у култури и традицији нашег народа не треба да буду заборављене, а
датуми који су у њиховим животима важни не могу да буду померани због ћутања бирократије.
Петар Краљ, Карло Булић, Саша Божовић, сигурно нису заслужили да се уз њихова имена
провлаче непотребне тензије. Потребно је само да Комисија за споменике доноси одлуке у
законски предвиђеним роковима.
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