ЗАШТО „ДЕМОКРАТЕ“ НИСУ ДЕМОКРАТСКЕ
ИЛИТИ
КО СУ ЗАПРАВО „ОНИ“
Какву то демократску Србију „демократе“ хоће
када је, у последњих осам година, Србија њиховом
заслугом постала жртва глобалистичке машинерије и
транснационалних монополистичких корпорација. Али
кренимо редом.
Наше
такозване
демократе,
као
део
транснационалнихелита, имају паразитску
улогу у
систему глобалног капитализма и снажно поткопавају
снагу националних држава, а самим тим и демократију.
Како
глобализација
подразумева
слабљење
националних држава, јасно је да наши поборници
демократије, праву демократију заправо и не желе. Они
су усредсређени на транснационалне корпорације, како
би на посредан начин, њихови пословно‐политички
партнери, направили монополе, прогутали читаво српско
тржиште и постали наши господари.
Једина брана њиховом тиранском монополу
јесте национална држава. И зато интересне групе
глобалистичког капитала систематски раде на слабљењу
наше националне државе. Ове интересне групе из
области капитала, повезале су се са интересним групама
из области глобалне политике, а ови даље на нашим
„реформистима“. Свима њима су се еуфорично
придружили и идеолози „космополитске демократије“ и
„интернационалне државе“ из редова глобалне
академске и медијске елите. Заједно, они представљају
снагу која ће смрвити економски уништену Србију.
Србија је данас само на папиру, независна
држава са демократским поретком. Те лажне демократе,
по налогу својих западних ментора и донатора,
демократизацију
схватају
као
прилагођавање
стандардима
ЕУ
и
изразитој
привредној
и
војнополитичкој зависности. По њима, уколико нема
зависности, нема ни демократије. Све је мања и
социјалне улоге државе, укидају се царине за увозне
производе, а банкарским каматама упропашћује се, већ
руинирана, домаћа индустрија и пољопривреда. Грађани
Србије, као слободни људи, морају да се суоче са овим
„комесарима
модернизације
и
мисионарима
вестернизације“.

Посебан случај представља „космополитски“
Београд, а прави пример Општина Стари град, као
својеврсни репрезент и основна ћелија овог паразитског
организма. У овој централној градској зони, лажне
демократе су само наставиле оно што су деценијама
уназад смишљено чинили њихови претходници, а то је
потискивање српског националног достојанства, српске
историје, културе, васпитања и нашег система вредности.
Овде је елитизам посебно узео маха. А ова „елита“ је у
последњих осам година изашла изван домашаја
националне контроле, а одлуке се доносе иза леђа
старограђана мислећи, ваљда, да ће Старим градом
владати вековима.
Истраживања на нашој општини су шокантна.
Наиме, око 90% грађана не познаје нити једног
режимског одборника, а око 80% грађана не зна којој
странци припада председник Општине Стари град. Не
знају чак ни ког је пола. А где и да је виде, осим на
сечењу неке врпце или на дуплерици Општинског листа!
Зато Старограђани заправо и не знају за кога гласају.
Старограђани „те“ људе заправо и не познају. И боље је
да их не упознате. У најмањој мери бисте били
разочарани.
На парламентарним изборима 2003. године
освојили смо 12,26% ваших гласова, на парламентарним
изборима 2007. године 16,23%, а у првом кругу
председничких избора почетком ове године готово 24
процента. Упознајте нас, нећете се разочарати. У недељу
11. маја отворите четворо очију! Свом снагом
заокружите број
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Напред Стари град!

ВЕЛИКА СРБИЈА

ВЕЛИКА СРБИЈА
МА, КУМОВСКА ПОСЛА!
Па да наставимо причу из претпрошлог броја. Како
смо већ писали, непријатељским преузимањем Спортског
центра „25. Мај“ од стране Општине Стари град и
незаконитим оснивањем Јавног предузећа СРПЦ „Милан
Гале Мушкатировић“, имало је за последицу разрешење
дотадашњег и именовање новог директора, младог и тек
дипломираног дифовца, али супер талентованог Душана
Раичковића. А затим је сувише млади директор, без дана
искуства, кренуо у извршавање налога г‐дина Драгослава
Божовића званог Зека и Драгана Ђиласа.
Дакле, уследило је незаконито проглашење
технолошког вишка и незаконито отпуштање још осамнаест
запослених. Само да напоменемо да 80% незаконито
отпуштених има вишу или високу стручну спрему?!?
Намерили се да отпусте још једну групу запослених, али је тај
паклени план одложен због законских препрека, а највише
због предстојећих избора. У међувремену се врши
непрекидно застрашивање радника, нарочито на политичкој
основи.
Затим је уследило затварање унутрашњег базена,
наводно зарад реконструкције. Започета је реконструкција
спољњег крова, која до дан данас није приведена крају, иако
је рок за завршетак радова истекао још пре две године.
Званично је обустављена због недостатка финансија. Ово ће
вам сигурно звучати невероватно: за реконструкцију је дато
1.850.000 евра, од тога 850.000 евра је из Националног
инвестиционог плана, 16 милиона динара је донирао
Градски секретаријат за спорт и 68 милиона динара

Општина Стари град. И? Куд се деде толики новац???
Народе, нема пара!!!
Даље, реновирање и адаптација одмаралишта
„Стеван Филиповић“ на Дивчибарима коштала је 100
милиона динара, без обзира што је тендерском
документацијом било предвиђено 26 милиона динара.
Иако је реконструкција била приоритет, вршена је и
неконтролисана набавка алата у вредности од 1,8 милиона
динара. Како запослени наводе алат је, заједно са
запосленима, коришћен за радове на приватној згради
венчаног кума Бориса Тадића, Драгослава Божовића званог
Зека. Кажу и да је за зграду, у улици Страхињића бана, узео
кредит у износу од 600.000 евра на годину дана и то као
физичко лице.
У поступку је и издавање у закуп око 2000
квадратних метара пословног простора, у којем су тренутно
смештене комерцијално‐финансијске и рачуноводствене
службе Спортског центра. Издаје се и 1000 квадратних
метара простора у којем се налази Медицинска академија.
Ко зна коме и зарад чега.
Иначе, ако нисте знали, још увек постоји Спортски
центар „25. Мај“ и усамљени директор. Тениски терени и
туристички брод „Београд 25“ припадају „овом“ 25. мају.
Због свега овога, Јавно предузеће СРПЦ „Милан Гале
Мушкатировић“
неће
бити
домаћин
предстојеће
Универзијаде. Да не говоримо о томе да га ни грађани, у
чијем интересу и постоји, одавно не користе.
Срамотно, јадно и жалосно!

Закључак:
1.
2.
3.

Крајњи циљ ове фантастичне тројке је уништавање и унапред смишљена продаја нашег центра, како би се
задовољили интереси појединаца из Општинске, Градске и Републичке власти;
Криминал се не исплати!
Свом снагом против корупције и криминала. Упослите нас!

БУКА У МОДИ
Ако сте мислили да је ниво буке највиши на
највећим градским раскрсницама или саобраћајницама,
грдно сте се преварили. У томе предњачи центар Града.
Ништа чудно? Чудно и не би било, да у буци ловорике не
узима „горњи Дорћол“, или данашња „силиконска долина“,
до пре неколико година један од најмирнијих крајева
Београда. И не само то, бука је посебно резервисала своје
време од 23 до 06 часова ујутро?!? Не верујете? За разбијање
неверице, али и несаницу обратите се станарима у
Вишњићевој број 9 на нашој општини.
Повод за њихово обраћање Српској радикалној
странци је свакодневна жива свирка ноћног клуба „Скандал“
у истој згради. Узалуд се Скупштина станара обраћала свим
(не)надлежним органима. Одговор је био свуда исти. Или
нису надлежни или се поступак заврши „негде на пола“.
Поступак се пребацује са инспектора на судије за прекршаје,
а ови наводно изричу ниске казне или се казне уопште и не
извршавају?!? Неретке су и претње власника локала.
И није ово једини пример непоштовања реда и
закона. Оваквих објеката има на десетине у центру града и
на десетине оних који, зарад свог профита, своју бахатост
испољавају према најмлађим и најстаријим комшијама, који
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су овом ноћном буком здравствено највише погођени.
Посебан „случај“ представља улица Страхињића бана.
Велики број грађана своје примедбе на рад
угоститељских објеката, као и примедбе на рад општинске,
градске и републичке управе, и по овом питању, износе
Српској радикалној странци. А ми им, као и увек, изађемо у
сусрет. Поред инсистирања код надлежних органа на
доследном спровођењу закона, поштовању радног времена
угоститељских објеката, Српска радикална странка и на овај
начин, путем нашег „специјалца“, покушава да заштити своје
суграђане.
На лажна обећања и приче градских и општинских
функционера старограђани су већ одавно огуглали, јер је
како сами наводе „све то добро подмазано“.
На основу ових и многобројних других молби
грађана поводом истог проблема, нашим програмом за
Стари град, ограничено је радно време локала у градској
средини до 23 часа, као и увођење комуналне инспекције, са
посебним овлашћењима. И ово време ће се строго
поштовати.
А ми вас изневерити нећемо. Упослите нас!!!

ВЕЛИКА СРБИЈА
ПОДСЕТИ МЕ, ШТА ТО БЕШЕ ШКОЛА
„Ученика за време школског одмора секиром напао непознати
младић!“
„Ученик школе избоден ножем на школском одмору!“
„Отац и брат ученика, којем је закључена јединица, наставника
ударили столицом у главу у школској зборници!“
„Мајка ученика истукла наставницу математике због, тројке!“
„Ученик бацио клупу на учитељицу!“
„Отац претукао директора и школског полицајца!“
„Претучен професор, због опомињања ученика о забрани пушења
у згради!“
„Професор у купатилу пронашао игле и шприцеве!“
„Малолетни А. Г. донео две „дефанзивне“ бомбе на школски
час!“
„Проституција у школи?“
Ово су само неки од наслова новинских чланака у
последњих неколико година „демократске“ власти. Просветлише
нас „стручњаци“ својим идејама, мисијама и визијама Србије.
Веле, не умете ви, ми ћемо вам објаснити. И лепо нам објаснише.
Објаснише нам како је наша историја ружна и непотребна, а како
је америчка историја лепа и неопходна. Објаснише нам како је
наша култура некултурна и како су Срби примитивни и затуцани, а
како је нека тамо западна култура културна, а они јелте,
просвећени. Објаснише нам како смо неписмени и необразовани
и како хитно треба реформисати школство.
А када смо већ код школства. Није проблем усклађивање
наставних планова и програма са савременим европским и
светским трендовима. То се увек радило и радиће се. Проблем је
што су све наопако радили, па уместо да им образовање буде
приоритет, а њима је приоритет било „увођење“ западне
субкултуре. И тако, наши учитељи, наставници и професори
постадоше лоши предавачи и педагози, а наши ђаци
проблематична деца, у оној мери која већ постаје алармантна.
Доносише ационе планове, уводише видео надзор, школске
полицајце, приватна обезбеђења, разне базе података о
проблематичним ученицима и...ништа!!!

Како се хвале челници Општине Стари град, за донације
образовним и школским установама на територији наше општине,
у последње четири године, издвојено је око 550 милиона динара.
Кречење, замена санитарија, столарије, плочица, паркета, замена
водоводне и канализационе мреже, асфалтирање дворишта,
поправка дотрајале ограде и остали грађевинско занатски радови,
били су приоритет наших општинара. Ово је био приоритет, јер
једино на овај начин могу да упосле своја приватна предузећа, а
да трошење буџетских средстава буде релативно „чисто“.
И поред неопходности редовног и инвестиционог
одржавања објеката од оваквог друштвеног значаја, Српска
радикална странка је мишљења, да већу пажњу треба посветити
квалитету образовања, дисциплини ученика и њиховој
безбедности, проблемима деце у породици, него ли томе, да ли је
паркет храстов или буков, ове или оне класе и да ли су плочице
набављене од шураковог предузећа.
Одговорност је и на директорима школа. И поред
нуђења стручне помоћи школама, за децу која имају проблем у
понашању, никада се нико није обратио Школи за децу са
посебним потребама??? Зато су у организовању ученичких
екскурзија увек први. То се исплати, а оно се не исплати. Е, за оно
што се не исплаћује, бригу у Старом граду ће водити Српски
радикали, кад већ нико други неће и не жели. Нарочиту пажњу
посветићемо стручном оспособљавању наставног кадра, њиховим
дипломским,
магистарским
радовима
и
докторским
дисертацијама, како би нашој деци могли да пренесу неопходно и
адекватно знање. Јер, ипак, није довољан кратак курс из
педагогије. Обезбедићемо адекватну заштиту ђака у свим
школама на нашој општини, а инсистираћемо на едукацији
посвећеној превенцији криминалитета, алкохолизма и болести
зависности. Посебно ћемо се позабавити утицајем верских секти
на наше ђаке.
Не чекајте америчке сценарије масакра у школским
клупама. Упослите нас!

УПЕЦАХ ДЕСНУ ЧИЗМУ И ГУМУ ЗА СВОГ ФИЋУ
Иако се, већ деценијама, враћамо београдским рекама, никада се у довољној мери нисмо повезали са њима. Обале Саве и
Дунава су запуштене, прљавих лука и пуне отпада који је бацан у водотокове. Осим повремених предавања и акција промотивног
чишћења речних обала, није се систематски радило на њиховом уређењу и стварању еколошке свести код грађана. И поново се враћамо
на исти проблем. Уместо да се Општина, као јавни сервис грађана, систематски бави овим проблемом, едукацијом и анимирањем
грађана, поново се проблем одлаже за нека друга времена.
Надлежност пребацују са једног на други државни орган. Приоритет су
им, наравно, „рад“ ноћних сплавова и клубова на води.
Бацање пластичних и стаклених флаша, лименки, кутија и
осталог смећа у реку, сасвим је уобичајена појава. Комунални
инспектори, наводно, контролишу уредност река и приобаља. Верујемо
и да контролишу. Али, људи, резултата нема! И поново се пишу некакве
прекршајне казне. А ови плате или не плате, почисте или не почисте.
Или, веле, боље да плате 2.500 динара прекршајне казне, него да плате
уклањање смећа. Или, комунални инспектори пишу, али судови и
полиција то занемарују. Има и савесних сплавара, али су, сасвим
сигурно, у великој мањини. Посебан проблем, о којем нико не води
рачина, су напуштени и оронули сплавови, који немају власника и око
којих нико не чисти. Било је и случајева да се акција градског зеленила
на чишћењу обала свела на то, да смеће једноставно гурну низводно и
похвале се да су обале очистили. Срамота!!!
Индустрија неконтролисани садржај свог отпада,
неконтролисано излива у реку. О пластичним кесама, нафтним мрљама, балванима, животињским и осталим лешевима да и не говоримо.
Трећина Београда није прикључена на канализацију, па садржај својих септичких јама селе у најближи речни ток.
Остале две трећине, иако прикључене на канализацију, отпадне воде изливају у реке без пречишћавања, јер постројења за
пречишћавање отпадних вода и нема. Кажу, велика је цена тих постројења. Јесте, али људи, утврдите приоритете.
Српска радикална странка зна приоритете. Упослите нас!
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ВЕЛИКА СРБИЈА
ПОДРШКА ОД СВЕГ СРЦА
Од хиљаде писама, које свакодневно шаљете нашем српском хероју професору др Војиславу Шешељу, бесправно и
неправедно заточеном у Хашком казамату, објављујемо једно:
Господине Шешељу,
Веома ми је драго што ми се испунила жеља да
Вам се јавим, јер сам најзад успео да добијем Вашу
адресу у Хагу.
Толико ми је необично, па не знам од чега бих
прво започео ово своје писмо.
Да ли да Вас питам како Вам је и како проводите
дане далеко од породице, Србије и своје странке?
Вероватно да би то било нормално! Али нећу! Знам како
Вам је и како бројите дане да победите лаж, а да истини
широм отворите врата и окренете леђа апсани у
Шевенигену!!! Верујем у Вас да ћете имати снаге да
донесете победу истини и правди и да још једном
сагледате све зло око Вас, чак и оно најстрашније ‐ живу
хидру западне глобализације, па Вам се зато дивим и
желим да истрајете у тој херкуловској борби, чији се крај
већ осећа. И да будем још јаснији: Ви сте за мене наш
Давид, који ће својим блиставим умом поразити
џиновског Голијата западне алијансе!!! А у нашој Србији
све више Вас поштују, читају и слушају Ваше речи, из којих
зрачи поносно срце човека, који се жртвовао за слободу
своје земље, народа и њихових идеала...
Нарочито данас, јер је у Србији све спремно да
још једном на изборима победимо и донесемо слободу
над мраком, ропством, издајом и служењу туђинцима,
који би да нам одузму језик, писмо,

обичаје и нашу православну веру. Овога пута борба се
води и за Ваше идеале, јер су нам они данас више него
икада потребни...
Србија и Ваша идеологија биће бесмртни, све док
јој њена деца буду верна, како сте то једном мудро
приметили. Данас то чине у борби за очување Косова и
Метохије, а сутра и за живот без страха и понижења!
Часно, зар не? Јер је само слободан живот достојан
човека, а он нема цену! Зато се морамо борити за
слободу, да у њој народ живи као свој на своме. Данас је
само Та наша мисао, која нас држи да истрајемо као и Ви,
народни јуначе, који ћете остати запамћени у историји,
која Вам већ сада плете златним словима неуништиве
речи захвалности за све садашње и будуће генерације...
Узгред, шаљем Вам и књиге, Вама у част, али
само са једном поруком: живели нам били, живели нам
вечно и нака Вас и бог чува, као што Вас и ја чувам у своме
срцу...које куца за Вас, за Србију са Косовом и Метохијом
и Српску радикалну странку!
До победе!
С поштовањем,
Радислав Лазин, 83. год., професор у пензији
Београд, 18. март 2008. године

ПРОШЛОСТ НАС ОБАВЕЗУЈЕ
САДАШЊОСТ ОД НАС ЗАХТЕВА

ДА БУДУЋНОСТ БУДЕ НАША!
‐
‐
‐
‐
‐

налазимо се у Париској улици број 13, телефон: 2639‐132,
радно време Одбора је радним данима од 14 до 20 часова,
бесплатни правни савети грађанима се дају понедељком од 17 и 30 до 19 часова,
седница Општинског одбора одржава се сваког понедељка, са почетком од 19 часова,
састанак Савета за омладину и спорт одржава се сваког четвртка, са почетком од 18 часова;

НАПРЕД СРБИЈО!
КОМИТЕТ ЗА ОДБРАНУ ВОЈИСЛАВА ШЕШЕЉА
Контакт адреса: Магистратски трг 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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