Саопштење за новинаре
ВРАЧАР СЛОБОДНO – ОДГОВОР АЛЕКСАНДРУ ЈОВИЧИЋУ
Функционери СНС оваквим изјавама показују потпуно незнање у управљању
главним градом. Шеф одборничке групе СНС у београдској Скупштини, морао би да
зна да је Секретаријат за финансије града Београда, 16. децембра 2015. године
послао општини Врачар износ средстава који ће Врачару припасти у 2016.
години. Затим је Скупштина града Београда 21. децембра донела Одлуку о
утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина, а истог дана
поново је од Секретаријата за финансије града Београда добијен Нацрт одлуке о
обиму средстава за 2016. годину и тако смо добили и потврду за оквир буџета
општине Врачар за 2016. годину.
Необично је, али је важно да се зна да је СО Врачар једина у Београду поштовала
„буџетски календар“, као што је и једина како Закон налаже одржала јавну
расправу о буџету за следећу годину.
СНС већина у градској Скупштини може да промени Одлуку о оквиру буџета за
градску општину Врачар и то само за један динар, али ће СО Врачар урадити
ребаланс буџета на првој наредној седници. Јовичић би такође морао да зна да
буџет који је јуче усвојен са 23 гласа за и ниједним против у СО Врачар може да
се користи тек у 2016. години и то после спроведених јавних набавки које се све
објављују на „порталу јавних набавки“.
Претње, уцене и застрашивања којима су изложени одборници и одборнице у СО
Врачар као и одузимање буџета грађанима Врачара као казна што не гласају за
СНС само потврђује грађанима и грађанкама Србије да се грађани Врачара никада
нису повлачили, ни деведесетих, и да се сигурно неће повући ни пред
функционерима СНС. Ми на Врачару знамо да је слобода нешто што се изнова и
изнова осваја, а само једном губи.
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