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ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ И ЕКОЛОШКА 

КАТАСТРОФА НА ''ЕВРОПСКОЈ'' ПАЛИЛУЛИ
Добродошли у град будућности јужне Европе,

гласи парола актуелне власти града Београда. Наравно,

са њом се поистовећују и челници наше општине Пали-

луле. Ако погледамо мало иза те пароле, загребемо по по-

вршини и сагледамо реално стање ствари можемо само

закључити да та будућност и није тако светла како желе

да нам прикажу.

Медији су пуни прича о изградњи нових тржних

центара, банака, мостова, рекреативних центара и рекон-

струкцији булевара, а у самом срцу наше општине крију

се нехигијенска насеља, која више подсећају на Сомалију

или Хаити, него на једну европску престоницу. Најдра-

стичнији пример је улица Вука Врчевића на Карабурми.

Дуж читаве улице у којој живе вишечлане поро-

дице са децом предшколског и школског узраста, про-

теже се велики број дивљих депонија, високих и по

неколико метара. Импровизована кишна канализација

готово да не функционише, па је улица пуна локви у које

се изливају фекалије. Свеукупно стање животне средине

је потенцијални извор за избијање епидемија различи-

тих инфективних болести - жутице, трбушног тифуса, ди-

зентерије, мишје грознице, туларемије, колере, као и

многих паразитарних обољења. Шире подручје лежи на

правој епидемиолошкој бомби која врло брзо може са

експлодира у лице свима који живе на нашој општини,

уопште у граду Београду. Довољно је да само једно дете

буде заражено било којом од ових болести, па да се број

заражених људи експоненцијално повећа у року од неко-

лико дана.

Српска радикална странка је у више наврата упо-

зоравала надлежне органе о катастрофалним условима

у којима живе житељи улице Вука Врчевића. Одборничка

група Српске радикалне странке у Скупштини Градске

општине Палилула је прикупила потписе грађана, апе-

лујући на општинску власт да почне да решава њихове

проблеме. На седници Скупштине општине смо затра-

жили да се ова тема уврсти у дневни ред, како бисмо

могли да усвојимо одређене закључке у циљу предузи-

мања конкретних мера – уклањања отпада и дивљих де-

понија. Непринципијелна ДС – СПС – ЛДП коалиција је без 

икаквог образложења одбила наш предлог. Житељи овог

палилулског насеља су, изгледа, грађани другог реда који

не завређују бригу власти и немају право на елементарно

пристојан живот. 

Проблем недопустиво лоших хигијенских услова

у насељу на свега један километар од строгог центра

града смо предочили и на седници Скупштине града Бео-

града. Власт је опет остала нема, ''борци за људска права''

нису желели чак ни да прокоментаришу очевидну опас-

ност која прети. О непредузимању конкретних мера у

циљу решавања проблема и да не говоримо... Заиста је

несхватљиво због чега не реагује Општина, због чега не

реагује ЈКП Градска чистоћа, Секретаријат за здравство,

Стециште заразе на километар од центра града

Знак ''добродошлице'' у улицу Вука Врчевића

Канализација 21. века
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Секретаријат за заштиту животне средине. Власт је

дужна да буде сервис грађана, да ослушкује наше потребе

и решава наше проблеме.

Зашто надлежни у општини Палилула не желе да

учине нeштo да реше овај проблем на сопственој терито-

рији, у складу са својим надлежностима? Да ли је ова

власт неодговорна, незаинтересована или само неспо-

собна да једноставно и брзо реши један потенцијално

веома опасан проблем? Одговор се намеће сам по себи -

свакодневица на нашој општини и у граду Београду само

је одраз правог безакоња у коме се налази цела Србија. 

Уклањање оваквих дивљих депонија је само при-

времено решење. Српска радикална странка се залаже за

трајна решења, како се овакве ствари више не би понав-

љале. Потребно је направити мрежу за одвајање и рецик-

лажу отпадних материја на територији целог града,

укључујући посебне контејнере за стакло, пластику,

папир, електронски отпад и друго, као и одговарајућа по-

стројења за рециклажу таквих материја. Оваквим начи-

ном контроле отпадних материја би се решио проблем

дивљих депонија, као и остале тешкоће у вези с одлага-

њем отпада и рециклажом токсичних материја. Адек-

ватна брига о заштити животне средине би условила и

отварање нових радних места, што је нашем друштву,

нашем граду, нашој општини преко неопходно. 

Објекат у изградњи од око хиљаду квадрата,

који се налази на окретници аутобуса на Карабурми,

само неколико метара поред вртића ,,Славујак'', више

од десет година зврји празан. Уместо да постане моде-

ран стамбени објекат, са подземним гаражама и свим

пратећим садржајима, како је најављено у пројекту,

градилиште је претворено у легло зараза, стециште

скитница и бескућника, паса луталица, дивљу депо-

нију смећа и шута. У једном тренутку, радови су пре-

кинути, па су почетком 2000. године настављени.

Међутим, објекат ни данас, десет година касније није

завршен, а не зна се ни када ће бити јер годинама нико

не ради ништа. У последњих седам година, станари

околних зграда овај недовршени, сабласно празан и

руиниран објекат истичу као највеће ругло на Кара-

бурми. Проблем са смрадом, смећем, али и празним

шприцевима и иглама, које за собом остављају бескућ-

ници, скитнице и наркомани сваким даном је све већи.

Велики проблем представљају ноћна окупљања непо-

знатих посетилаца који галаме, ломе флаше и прозоре.

Полиција је у више наврата безуспешно интервени-

сала, али су се они поново враћали. Проблем пред-

ставља и када житељи насеља воде децу у оближњи

вртић, па покушавају да избегну ту зграду која делује

застрашујуће. Према нашим сазнањима, из вртића

,,Славујак'', неколико пута је стизао апел Комуналној

инспекцији да се легло заразе и вируса очисти, али то

није уродило плодом. Инспектори су долазили неко-

лико пута и срушили неколико пољских тоалета који

су се налазили поред игралишта. Деца су се повређи-

вала тим стаклом и разним предметима, који су не-

како завршавали у дворишту вртића. Двориште је

ограђено, али велики проблем и даље постоји. Објекат

је необезбеђен, није прописно обележен и не зна се по-

четак ни крај.

Српска радикална странка се у више наврата

залагала да Општина посвети више пажње стамбеним

проблемима својих суграђана, а посебно онима из ка-

тегорије социјално угрожених. Уследио је одговор да

не постоје могућности за тако нешто и да средстава за

то нема. Без обзира на то ко издаје дозволу, Општина

би морала да утврђује листу приоритета потребних

садржаја и да у сарадњи са градским властима креира

грађевинску политику на својој територији. Знајући

да је на овој локацији било дечје игралиште и да су сви

разумни рокови одавно истекли - питамо се докле ће

трајати ова трагикомедија. Несавесни инвеститори

који злоупотребљавају јавне површине и подређују по-

требе грађана својим материјалним интересима ће

увек постојати. Али, њихове намере врло ефикасно

могу бити осујећене уколико власт обавља свој посао

и неселективно примењује закон. Потребна је само од-

лучност да се грађевинској мафији стане на пут. Пали-

лулска власт то очигледно не жели, јер су у дубокој

спрези са њима.

ЧАРДАК НИ НА НЕБУ НИ НА ЗЕМЉИ

Српска радикална странка је обећала житељима улице 

Вука Врчевића да ће се залагати за њихов проблем

Ко је одговоран за ово?
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Сви заједно осећамо последице недомаћинске

и осионе политике палилулске власти. Сасвим нераз-

вијена инфраструктура, недовољно културних, спорт-

ских, друштвених садржаја, немар о социјално

угроженим категоријама становништва, али и расип-

ничко трошење средстава пореских обвезника су ре-

алност наше Палилуле. Израда различитих стратегија,

које служе као параван за употпуњавање буџета вла-

дајућих странака, потпуно је истисла настојање да се

решавају свакодневни, животни проблеми грађана. Од

јула 2008. године, када је бескрупулозном политичком

трговином оформљена актуелна власт, Палилулом

влада групација окупљена око остваривања њихових

сопствених интереса. Дојучерашњи љути противници

Демократска странка, Социјалистичка партија Србије

и Либерално демократска партија су прегазили Вашу

изборну вољу, одрекли се својих предизборних про-

грама на темељу којих су добили гласове и сачинили

већину која има један једини циљ – власт. Власт нема

цену! У таквом амбијенту нема места за истинску

бригу о Палилулцима. Битно је да чланице коалиције

задовоље своје политичке потребе и одрже власт, а ре-

шавање реалних проблема грађана није у сфери инте-

ресовања. Ушушкани у благодетима које доноси

владавина над народом, властодршци су занемарили

обавезу да раде у служби народа. 

Схватајући одборничку функцију као обавезу

да заступамо Ваше интересе и представљамо Ваш глас

у локалном парламенту, одборници Српске радикалне

странке су предузели читав низ мера деловања у Скуп-

штини Градске општине Палилула. Марљиво ослуш-

кујемо Ваше потребе, бележимо Ваше захтеве и

констатујемо проблеме. На основу прикупљених пода-

така, формулишемо предлоге и упућујемо их власти. У

оквиру законских могућности, предложили смо

мноштво иницијатива и низ решења, све у циљу пре-

вазилажења фактичких проблема и унапређења цело-

купног квалитета живота на Палилули. Инструмент за

решавање свих тешкоћа са којима се суочавамо већ

дуже време је у рукама власти. Они су ти који веома

једноставно и брзо могу реаговати, а то не чине. Запи-

тајмо се сви због чега је тако! Ако покушају да се прав-

дају чињеницом да нису упознати са проблематиком,

знајте да немају право! Српски радикали су их благо-

времено упутили на све, ако већ сами не желе да саг-

ледају све Ваше потребе. Као једина права опозиција,

Српска радикална странка се бескомпромисно бори за

то да се Ваш глас чује за скупштинском говорницом.

Одсуство реакције владајућих странака које имају моћ

да Вам живот учине лакшим и лепшим, сами вреднујте

на следећим изборима.

ГЛАС ГРАЂАНА У СКУПШТИНИ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

НОВА ПРЕВАРА ЗА СЛЕДЕЋЕ ИЗБОРЕ
Српска радикална странка је више пута износила свој јасан став о осамостаљењу неколико палилулских

насеља која се налазе на такозваној левој обали Дунава. Ми нисмо категорички против оснивања нове градске

општине, али поучени примером Сурчина – грађанима 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. Као новоформирана општина без изграђене инфраструктуре, Дунавски венац

(у јавности се помиње овај назив), би највећи део добијених средставао морао издвајати за доходак општинара.

Преостали новац не би био довољан ни за најосновније потребе за функционисање нове општине, у смислу из-

градње седишта и пратеће материјалне структуре. Нови садржаји, капитална улагања и решавање актуелних

проблема би били само далека будућност. Добила би се, дакле, само бирократија коју финансирају грађани, без

реалних материјалних могућности за унапређење кватитета живота.

Имајући у виду то да су причу о формирању општине Дунавски венац у последње време актуелизовали

Уједињени региони Србије, подсетимо се само једног од датих, а нереализованих планова лидера ове групације

Млађана Динкића. Обећавао је акције у вредности од 1 000 евра. Осиромашен народ му је поверовао и указао

поверење. Након избора се испоставило  да се морамо  задовољити са 20 евра. Гласови, изгледа, толико вреде.

Истовремено, господин Динкић је стекао далеко већу корист – могућност да са неколицином својих страначких

послушника кроји економску политику Републике Србије. Резултате његовог министровања, ево већ деценију,

сви осећамо. Лоше приватизације, погубна социјална политика, масовна отпуштања радника, армија незапос-

лених јесу фактичко стање у нашој Србији. 

Да ли ћемо и овог пута поверовати онима који су нас толико пута преварили? Да ли ћемо, без икаквих

реалних аргумената, насести на слаткоречиву причу доказаних превртљиваца? Покажимо одлучност и зрелост

и не дозволимо да нас заварају.

Српска радикална странка, као државотворна партија, залаже се за јединство. Ми нисмо, нити ћемо икада

делити наш народ, нашу Отаџбину, наш град, нашу општину. У ова тешка времена, морамо бити сложни и не

смемо допустити да нас раздвајају. Дунав није линија разграничења, већ богатство наше јединствене Палилуле.
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Одлуком Уставног суда Републике Србије о суспен-

зији чланова 43 и 47 Закона о локалним изборима, озако-

њена је политичка проституција. Охрабрени овом дубоко

неуставном одлуком да мандат припада појединцу, а не

странци, мешетари су започели трговину. Диктат међуна-

родне заједнице, који је послушнички режим Бориса Та-

дића слепо прихватио, резултирао је прекрајањем изборне

воље грађана. Није важно који је и какав политички про-

грам добио поверење на изборима, важно је како најбоље

уновчити ''свој'' мандат. Како би осигурали већину и до

2012. године вршили власт, владајуће странке су започеле

потрагу.  Социјалистичка партија Србије је прва успела у

томе и преко ноћи умножила свој изборни резултат. Од

три мандата, колико су освојили на изборима у мају 2008,

дошли су до седмочлане одборничке групе. Подршку су им

пружиле осведочене политичке проститутке Милан Царе-

вић, Исмет Карић, Велибор Крстић и Злата Кузмановић.

Бивши одборници Српске радикалне странке који су већ

једном изневерили указано поверење и приклонили се из-

дајничком табору Томислава Николића, сада су додатно

проевропски еволуирали и нашли се у редовима социјали-

ста. За пружене услуге су адекватно награђени, јер не би

напустили своју Странку и приступили онима који су

идеолошки потпуно различити да нису купљени. Чије ће

интересе они заступати? Своје сопствене, наравно. Ваше,

грађани Палилуле, сасвим сигурно неће. Јер, да су часни,

поштени и искрени у намери да раде за јавно добро, не би

трговали Вашим гласовима и за себе присвајали оно што

им не припада.

Милан Царевић, Исмет Карић, Велибор Крстић и

Злата Кузмановић су у септембру 2008. године, након не-

успелог покушаја пуча, напустили Српску радикалну

странку и прешли у Одборничку групу Српске напредне

странке. Владајућа већина је, фалсификујући изборну

вољу грађана грубо кршећи Закон о локалним изборима,

допустила да странка која није учествовала на изборима

оформи своју одборничку групу и тако постане парламен-

тарна. Рачунајући да ће на тај начин ослабити Српску ра-

дикалну странку у настојању да жигоше све

неправилности у раду и малверзације власти, већина у

Скупштини Градске општине Палилула је подржала ове

одметнике и омогућила им да и даље врше одборничку

функцију. Усвојивши модел понашања својствен одборни-

цима владајућих странака, заступање интереса грађана су

свели на пуко присуство седницама без активног учешћа.

Једноставно, ради опстанка у Скупштини морали су да се

одрекну давања конкретних предлога, предочавања реал-

них проблема и критиковања лоших потеза власти.

Већ почетком 2009, Царевић, Карић, Крстић и Куз-

мановић су се покајнички обратили Српској радикалној

странци, са молбом да се врате у редове српских радикала.

Безидејна политика Српске напредне странке, напрасни

еврофанатизам, теза да Европа нема алтернативу чак и по

цену независности Косова и Метохије, изјаве Николића

попут оне да би са поносом хапсио српског генерала Ратка

Младића, нису више чинили погодан амбијент за поли-

тичко деловање ове четворке. Увидевши да не постоји су-

штинска разлика између напредњака и Демократске

странке, да је и једнима и другима циљ само власт без

икакве бриге о интересима грађана, пожелели су да се

врате Српској радикалној странци, јединој странци која се

доследно држи својих принципа и датих обећања. Опро-

стили смо им и поверовали у искреност њиховог покајања.

Људски је грешити, али људски је и праштати! Допустили

смо им да нам се врате, под условом да као одборници де-

лују у складу са политичком платформом на основу које је

Српска радикална странка добила поверење грађана на

изборима. Увидевши да се само српски радикали истински

боре за опште добро, јавно су признали своју грешку и

вратили се у нашу одборничку групу. 

Међутим, након одлуке Уставног суда којом је и

званично почела политичка трговина, четворка се обрела

у редовима социјалиста. Да би оправдали оно што су до-

били, сада само послушнички дижу руке и гласају за по-

губне потезе власти. На тај начин, грађани Палилуле,

функционише власт у нашој општини. За властодршце је

битан само број одборника који ће их одржавати на функ-

цијама. Поткупљујући оне лабилне, без личног интегри-

тета и достојанства, стварају подршку да раде за сопствени

интерес, при чему нема места за добробит заједнице.

ПОЛИТИЧКА ПРОСТИТУЦИЈА

Српска радикална странка Општински одбор Палилуле
Прерадовићева 4, Београд, тел. 011/2766 889 - моб. 065/2766 889,

радно време од 14 до 20 часова

Одборничка група прима грађане четвртком од 17 до 18 часова у просторијама Одбора

Исмет Карић Злата Кузмановић Велибор Крстић Милан Царевић
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