Саопштење за новинаре
Београд кажњава грађане централних градских општина
УКИДАЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ И ДЕЦУ
Председници општина Врачар, Звездара, Савски венац, Стари град о
драстичном смањењу општинских буџета
Скупштина града Београда јуче 21. децембра 2015. године је усвојила одлуку о
утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина која значи
директно кажњавање грађана централних београдских општина и гашење програма
који су значајно доприносили квалитету живота наших суграђана. Ми данас
почињемо борбу за права наших грађана и за њихов утицај на одлучивање о
утрошку буџетских средстава – истакла је председница градске општине Врачар др
Тијана Благојевић.
Одлуком Скупштине града Београда сви наши пројекти су заустављени. Кажњени
смо зато што смо награђивали децу, зато што смо обезбедили услуге геронто
домаћица, што смо уређивали урбане џепове, што смо обезбедили рачунаре за
основце. На Звездари више нема средстава за Волонтерски сервис, за подршку
сениорима, особама са инвалидитетом. Страшно је што живимо у држави у којој је
прекршај када Србијагас потроши 350 милиона евра, а када ми купујемо рачунаре
за најбоље ђаке, онда је то кривично дело. У наше четири општине живи око
350.000 грађана, заустављено је све што је била суштинска инвестиција у квалитет
живота – истакао је председник градске општине Звездара Едип Шерифов.
Врачар је деведесетих година био бастион борбе за права локалне самоуправе.
Одлука Скупштине града Београда је политичка и усмерена је ка кажњавању
грађана који су изабрали другу политичку опцију од владајуће у Београду. Ове
године драстично су повећани порези на имовину и на градско земљиште, закони о
озакоњењу и о одржавању стамбених зграда, изузимање Београда на води из
прописа, све је то део једне политике која угрожава елементарна грађанска права –
истакао је на скупу у општини Врачар председник општине Савски венац Душан
Динчић.
Новца има зато што наши грађани плаћају порез на имовину и на зараде, зато што
смо га ми прикупили добром наплатом такса и прихода од закупа пословног
простора, наши грађани у високом проценту испуњавају све своје обавезе према
држави. Смањење буџета централних београдских општина је прерасподела
средстава оних који раде и зарађују ка онима који не доприносе градском буџету
као ми. Ми хоћемо да допринесемо и развоју Београда, али овако драстично
смањење буџета доживљавамо као политички притисак и као свесно
онемогућавање да и даље радимо у корист грађана. Када се градским општинама

значајно смање буџети, онда се оне своде на надлежности некадашњих месних
заједница – рекао је председник градске општине Стари град Дејан Ковачевић.
Закључено је да мере града представљају очигледну политичку намеру да се
централне градске општине казне због избора који су направили грађани.
Финансијски оквир одређен за учешће општине Врачар у укупном буџету градских
општина смањен је са 4.60% на 3.54%. Приход од закупа, који је раније у пуном
износу припадао буџетима градских општина је укинут, тако да је готово немогуће
започети процес планирања буџета на основама које су извесне и са сигурношћу
уврстити предлоге грађана као саставни део буџета.
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