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Српска радикална странка износила је
више пута свој јасан став по питању
осамостаљења неколико насеља која се
налазе на тзв. левој обали Дунава. Ми нисмо
категорички против оснивања нове градске
општине, али поучени примером Сурчина и маћехинским односом градоначелника према новоформираној
општини – грађанима палилулске леве обале Дунава не бисмо препоручили такав избор.
Градске општине добијају новац од Скупштине Града које расподељују сходно својој одлуци, а на
основу својих потреба. Свака општина мора имати прописан број функционера и општинских служби. Њихове
плате обезбеђују се из буџета општине. Буџет Палилуле за 2005. годину био је 234 милиона динара, од тога
140 милиона давано је за плате запослених. Сурчин с 14 милиона динара буџета не може да подмири ни плате
функционера, а о службеницима да и не говорим. Исто би се десило и са новом градском општином. Добили би
15 милиона динара за читаву годину, можда и статус приградске општине, па би нам друге приградске
општине биле узор иако је граница на 3 км од центра града.
И друга ствар је битна. Ко стоји иза целе приче? Демократска странка и њени полтрони сабрани у
Невладиној организацији ''Дунавски венац'' коју предводи Драган Младеновић, онај исти који је зарад
запослења своје супруге подржао Воју Симановића у другом кругу локалних избора 2000. и тиме обесмислио
гласове и поверење које му је пружено. Е, грађани то памте, па је ова невладина организација 2004. на тим
бирачким местима претрпела дебакл.
Откуд Демократска странка? Демократска странка никада није имала упориште у насељима преко
Дунава, па јој та насеља само сметају да као странка неприкосновено владају још једном општином у граду.
Лакше је оградити се од посла и несметано пунити своје џепове, него засући рукаве и решавати нагомилане
проблеме. Демократска странка није могла сама реализовати причу, и тако у игру улази Невладина
организација ''Дунавски венац'' која за свој рад на разбијању јединствене општине добија новац од Балканског
фонда за подршку локалним иницијативама.
Прозивали су Општински одбор Српске радикалне странке Палилуле за – како кажу – нереалан однос
према расподели мандата на број мандата тзв. леве и број мандата тзв. десне обале. Не схватају да је за
Српску радикалну странку Палилула једна целина, па људе не делимо на леве и десне, горње и доње.
Општина Палилула има 24 месне заједнице и толико месних одбора Српске радикалне странке. Својим
ангажовањем и прегалачким радом у страначким акцијама месни одбори позиционирају свој статус, а онда
Општински одбор тајним гласањем одлучује ко ће заступати ставове Странке у Скупштини општине. Изабрани
су вредни, поштовани и поуздани чланови Српске радикалне странке који су овим мандатом одборника
награђени за свој рад. Узгред, ко ће најбоље заступати страначки став и сутра проводити програм Српске
радикалне странке ако запостављамо највредније и најпоузданије активисте и то само зато што нису одозго,
него су одоздо, јер је Палилула за нас још увек једна целина, све док Палилулци не одлуче другачије.
Власти Палилуле, непогрешиво, баш као и сваки пут до сада, обећавају разне пројекте, радове и бољи
живот, и баш сваки пут им се обећања изјалове, и зато Српска радикална странка оправдано сумња да ће
ишта од обећаног урадити.
Свима је јасно колико су озбиљна та њихова обећања, те нас не плаше њихови подвизи. Мада, не треба
се играти. Председник је пре више од пола године обезбеђен четворицом добро плаћених саветника, који –
сем позамашних примања и парадирања по општини контролишући општинске функционере ДСС и Г17+ – не
раде ништа. И због тога не сумњамо у победу Српске радикалне странке на наредним изборима.
Текст приредила Информативна служба СРС Палилуле
на основу интервјуа председника Одборничке групе СРС Мирољуба Игњатовића датог листу ''Дунавски венац''

О НОВОЈ ОПШТИНИ –
ГРAЂАНИ СЕ ПИТАЈУ!
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ЛОКАЛНИ ПРОБЛЕМИ
ВЕЛИКО СЕЛО – 500 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
Године 2006. Велико село прославиће 500
година постојања. На само 12 км од центра Београда
овај крај је још увек у 18. веку. Без организованог
деловања и утицаја самих грађана на прилике и
живот села, без уређених улица и сеоских пољских
путева, без канализације, без обрадиве земље, без
перспективне будућности.
Ипак, проблем свих проблема јесте месна
заједница која од доласка ДОС-а на власт – не
постоји у Великом селу. Дотадашње особље месне
заједнице чинили су честити и поштени људи. Са
великим ауторитетом и поверењем међу мештанима.
На недавном збору Великосељана радикали села
покренули су питање избора и активирања месне
заједнице, а председник Општине Данило Башић
обећао је да ће на првој наредној седници Скупштине
општине ставити и ту тачку на дневни ред, међутим
седнице су биле и пролазиле, а о томе се није
разговарало.
Демократска странка се боји избора у Великом
селу, јер зна да ће радикали сигурно победити.
Њихова најновија 'демократска' замисао да само од
својих чланова и повереника направе месну
заједницу им сигурно неће проћи, јер немају ни
довољан број људи да сачине свој месни одбор, а

камоли квалитетне људе који ће предводити село.
Општини одговара овако лоше стање у месним
заједницама.
На истом, горе поменутом збору, радикали су
дали предлог, који су грађани прихватили, да се око
шест километара сеоских улица уради по систему
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динар на динар, а да главну сеоску улицу, пут до
цркве и основне школе ураде Општина и Град како би
до краја следеће године све улице у селу биле
асфалтиране. Само зато што је потекла од радикала,
ту одличну идеју Општина је одбила нудећи само
неколико стотина метара асфалта у Омладинској
улици иако има улица које су, као Винчанска, у много
горем стању.
Због лоших улица у очајном је стању и градски
превоз до села. На линији се дају најгори аутобуси
који се често кваре тако да понекад људи чекају
аутобус по 2–3 сата.
На дотрајалост улица су лоше утицале отпадне
воде које излазе из дворишта и изливања септичких
јама које су копане јер село нема канализацију. Чим
пада киша људи масовно празне септичке јаме, смрад
се шири селом, а било је и неколико случајева
жутице.
Обично у ово доба године, понекад и у јесен,
Дунав се излива у равници испод села и поплављује
најквалитетнију обрадиву земљу на Палилули. Баште
су управо тада засејане најскупљим пролећним
културама-зеленом
салатом,
младим
луком,
ротквицама и сличним засадима. Егзистенција људи
је угрожена, штете непроценљиве. Одборници Српске
радикалне
странке
поднели су предлог о
формирању комисије за
процену штете који је и
прихваћен.
Мада
су
пољопривредни
производи из Великог
села
некада,
поред
Београда
и
Панчева,
стизали чак до Загреба и
Љубљане, људи су овде у
страху за своју будућност.
Атар Великог села је због
панчевачке
индустрије
све више загађен. На
тржишту се тражи здрава
храна које је овде све
мање, а Општина ћутке
посматра даљу ерозију
вредности свог адута –
Великог села.
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КАНАЛИ – ЖАРИШТА ЗАРАЗЕ И ОЗБИЉАН
ОПШТИНСКИ ПРОБЛЕМ
Канал ''Себеш'', ''Борчански канал'' и канал
''Црвенка'' јесу борчански канали с основном наменом
наводњавања обрадивих површина,
спортски
риболов, као и у случају поплава када треба да приме
огромне количине воде коју одводе у Дунав.
Последње чишћење канала ''Себеш'' било је
1977. године, од тада се и насеље Попова бара
почело ширити бесправном градњом која је
подразумевала и живот у неадекватним условима,
дакле без икакве пратеће комуналне инфраструктуре.
Иначе, на овој обали Дунава само делови
Борче, Котежа и Падинске скеле имају некакву
канализациону мрежу, те се код одвода који служе за
одвођење фекалних вода и атмосферила са ниских
терена, са којих није могуће изливање у Дунав због
крипто-депресије, те воде завршавају у каналима,

нарочито Себешком, те је појава заразне жутице
постала неретка у насељима кроз које пролазе ови
канали, а најизраженије је у насељу Попова бара
током 1999, 2000 и 2002. године.
Биљни и животињски свет у већини ових
канала и не постоји, а ако и постоји та риба није за
јело.
Због свега тога неопходно је детаљно
чишћење канала, кажњавање преступника, као и
уклањање њихових одводних цеви из каналских и
речних корита.
Драган Васиљковић
члан МО СРС Борче 1

ИНФО
Седнице месних одбора Општинског одбора
Српске радикалне странке Палилуле
шифра

Месни одбор
назив

1

Ташмајдан

Прерадовићева 4

четвртак, 18 часова

2

"Старина Новак"

27. марта 71

четвртак, 19 часова

3

Стара Палилула

Далматинска 25

4

"Јован Цвијић"

Прерадовићева 4

5

"29. новембар"

Чарлија Чаплина 14

6

"Ослободиоци Бгд"

Рузвелтова 45

7

Стара Карабурма

Симе Шолаје 43а

8

"Иван Милутиновић"

Патриса Лумумбе 70

9

"Љиљана Којић"

Гарсија Лорке 11а

10

"Маријане Грегоран"

Салвадора Аљендеа 18

11

"Хусински рудари"

Стевана Дукића 15

12

Роспи ћуприја

Сланачки пут 47а

13

Вишњичка бања

Лепе Стаменковић 87

14

Борча 1

Ивана Милутиновића 12г

15

Борча 2

Милана Топлице 31

16

Борча 3

Беле Бартока 36

среда, 19 часова

17

Овча

Михаја Еминескуа 70

среда, 18 часова

18

Падинска скела

Падинска скела бб

петак, 18 часова

19

Сланци

Маршала Тита 50

четвртак, 19 часова

20

Велико село

Београдска 79

21

Вишњица

Маршала Тита 122

22

Крњача

Зрењанински пут 44

23

Котеж

Трајка Грковића 5

петак, 18 часова

24

Рева

Панчевачки пут 91

среда, 19 часова

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА У ЗГРАДИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛЕ

седнице
улица и број

дан и време

Општински и градски одборници Српске
радикалне странке примају грађане сваког
понедељка и сваке среде од 8 до 12 часова у
соби 14 на првом спрату Скупштине градске
општине Палилуле, Таковска 12.

среда, 19 часова
четвртак, 18 часова
среда, 18 часова
четвртак, 18 часова
четвртак, 18 часова

КЊИГЕ ДР ВОЈИСЛАВА ШЕШЕЉА

понедељак, 18 часова
четвртак, 20 часова
среда, 19 часова
понедељак, 18 часова
среда, 20 часова
четвртак, 18 часова
среда, 18 часова
четвртак, 19 часова

петак, 20 часова
четвртак, 20 часова
среда, 19 часова

''Идеологија српског национализма'' и
''Сведок одбране Слободана Милошевића у
Хашком процесу'' постале су најтраженије књиге
др Војислава Шешеља.
Прва представља први прави уџбеник
српског национализма и капитално дело др
Војислава Шешеља, а друга је начињена од
стенограмских
белешки
са
сведочења
председника српских радикала у хашком процесу
против Слободана Милошевића.
Обе ове књиге, као и шездесет других
председникових сабраних дела можете купити у
Општинском одбору Палилуле у Преаровићевој 4
(тел. 2766889) у току радног времена од 14 до 20
сати сваког радног дана. Добро дошли!
КОМИТЕТ ЗА ОДБРАНУ ВОЈИСЛАВА ШЕШЕЉА
Контакт адреса: Трг победе 3, 11080 Земун
Телефон: +381 11 316 46 21
Текући рачун: 160-111003-68, Делта банка
Девизни рачун: 908-20501-70; 54280/1247-77555-1,
Комерцијална банка а.д.
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МИТИНГ ПОДРШКЕ ДР ВОЈИСЛАВУ ШЕШЕЉУ

НА ТРГУ
РЕПУБЛИКЕ
24. ФЕБРУАРА
ОБЕЛЕЖЕНА ЈЕ
ТРЕЋА ГОДИНА
ОД ОДЛАСКА
ДР ВОЈИСЛАВА
ШЕШЕЉА У ХАГ
Пре тачно три године, председник Српске радикалне странке наставља своју борбу
за Српство, али овога пута не на територијама будуће Велике Србије – како је то до
тада чинио – него храбро одлазећи у сабирни центар антисрпске машинерије
начињене по налогу непријатеља правдољубивих.
На једној од конференција за новинаре, Александар Вучић, члан Комитета за одбрану др
Војислава Шешеља рекао је да су три кључне тачке оптужнице против нашег председника пале у
воду Шешељевим сведочењем у процесу против Слободана Милошевића:

1. Постојање паравојних формација Српске радикалне странке.

Сви који су ишли као добровољци српских радикала били су под окриљем Југословенске
народне армије и територијалне одбране. Доказао др Војислав Шешељ, а Тужилаштво није
могло наћи ниједан противаргумент.

2. Теза о удруженом злочиначком подухвату, и

У потпуности је растурена ова теза, јер је бесмислено да удружено делују они који су у
међусобном сукобу, или они који се никада нису упознали.

3. Срби су узрочници сукоба на простору некадашње Југославије.

Показало се да они који су желели противправно одвајање од – тада међународно
признатог субјекта – Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, јесу починиоци
криминалног акта. Очигледно да Срби нису ти који су учествовали у сепаратизму.
Пред десетинама хиљада грађана из свих српских
земаља на Тргу Републике 24. фебруара обележена је
трогодишњица одласка др Војислава Шешеља у Хаг. На
овом величанственом скупу говорили су прваци Српске
радикалне странке, јавне личности различитих професија
из српског културног живота: професори универзитета,
писци, глумци, уметници, новинари...
Свим говорницима једно је било заједничко: пуна
подршка председнику Српске радикалне странке др
Војиславу Шешељу да истраје у тој антисрпској и
злочиначкој организацији – Хашком трибуналу.
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