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 Наставићемо да градимо гондолу на Златибору уз народну мобу, нећемо да чекамо јер
знамо да смо у праву и народ је уз нас, каже председник општине Чајетина ц.

  Он истиче да не ради ништа приватно, и да је, за разлику од Београда на води који је
приватна инвестиција, златиборска гондола инвестиција локалне самоуправе, и каже да
неће да дозволе да им неко у министарству "вређа интелигенцију и омаловажава".

  

Неколико стотина Златибораца протестовало је испред зграде Владе Србије због
проблема са изградњом кабинске жичаре – "гондоле". Стаматовић не верује да ће се
овим протестом постићи мног јер, како каже, власт и министарство треба да признају
грешке и траже начин како то да пролонгирају.

  

"Ми ћемо изградити гондолу, да ли уз помоћ закона или народа, то је на режиму да види
да ли ће да поштују законе. Градња гондоле је колатерална штета, замена теза од
стране министарства да Чајетина жели да гради без дозволе, хоћемо да градимо уз
дозволу, зато смо у Београду да им доставимо документацију. Они тврде да немамо
документацију, сваки пут смо достављали писмене доказе, налазили су неке формалне
разлоге и тврдили да немамо документацију", каже Стаматовић.

  

Председник општине Чајетина каже да желе да упореде како се гради Београд на води
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и како је за тај пројекат издата грађевинска дозвола.

  

"Београд на води нам даје разлог за сумњу, желимо увид, да упоредимо да ли су они баш
све то тражили што траже и Чајетини за гондолу, по неколико пута нам траже нешто
што смо им доставили, не можемо да се изборимо са корумпираним службеницима.
Тражимо само право на рад".

  

На тврдње да је документација непотпуна, Стаматовић каже да то није тачно и да су
подносили комплетну документацију, али да им стално нешто поново траже.

  

"Једино нама траже да платимо таксу, иако пише да се не плаћа, како некоме да
докажете, ако не жели да вам изда дозволу, зато смо и тражили да упоредимо са
документима за Београд на води".

  

Данас су током протеста предати захтеви за смену министарки Неле Кубуровић и
Зоране Михајловић, а Стаматовић каже  да су њих две одговорне за "наношење штете"
општини, којој није издата грађевинска дозвола за изградњу "гондоле". Тражи се од
премијера да смени министарке које, како тврди, "не раде посао намерно или не знају".

  

"Ко се бави грађевинским пословима зна да би поднели захтев ви морате да пружите
доказ о власништву, ми то тражимо, да кажу да ли је земља приватна или државна, они
скрећу пажњу да ми желимо да градимо без дозволе. Кренули смо са изградњом јер је
то у надлежности локалне самоуптаве, забранили су нам, пристали смо да
мининистарство изда грађевинску дозволу, али смо дошли у проблеме да нас замајавају.
Морате да пружите доказ о власништву, а они неће да нам пруже".

  

Стаматовић наглашава да две године не могу да почну са изградњом и да се тако
наноси велика штета локалној самоуправи. Зато су, каже, сами морали да крену у
изградњу.

  

"Шта да радимо ако министарство са позиције силе не жели да нам изда дозволу. Већ
бисмо давно завршили да је остало у ингеренцији локалне самоуправе. Ако добијемо
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дозволу морају да признају да је земљиште у власништву државе и тако им рушимо
концепцију".

  

(Н1)
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