
Н
а Mеђународни дан људских права, 10. 12. 2010. годи-
не у Зрењанину је одржан велики митинг Српске ра-
дикалне странке под називом „Зауставите убијање

Шешеља“. Чињеница је да се Војислав Шешељ већ осму го-
дину налази у притвору Хашког трибунала а да му није до-
нета ниједна правоснажна пресуда, што га сврстава на прво
место на светској листи по дужини притвора без донете
пресуде и чиме му се на најгрубљи начин крше процесна и
људска права. Тужилаштво ни у најлуђим сновима није ра-
чунало на доношење ослобађајуће пресуде Војиславу Ше-
шељу, па се, из разлога што је Шешељ не само разбуцао оп-
тужницу него и раскринкао све назовисведоке тужила-
штва, прешло на резервни план, већ више пута спроведен
над заточеним Србима, а то је убијање. 

Српска радикална странка је организовала овај митинг
са жељом да алармира јавност и укаже на подмукли поку-
шај Хашког трибунала. Препуна хала спортова у Зрењанину
јасно је показала да је све више људи којима је и даље стало
доправде и правичности, који су против овакогрубог крше-
ња свих могућих права и против тортуре која се спроводи
над др Војиславом Шешељом у Хашком трибуналу. Поруке

упућене од стране свих говорника на митингу и подржане
од окупљених грађана јасне су и недвосмислене: Заустави-
те�убијање�Шешеља и Србија�чека�Шешеља! Чекају га
грађани Србије да их поведе у ослобађање из ланаца досов-
ске власти и окрене државу ка истинским пријатељима Ср-
бије, пре свега Русији.
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С
рпска радикална странка је и у овој, 2010. години на-
ставила да се бори за бољу будућност града Зрењани-
на и његових грађана водећи се програмом који је по-

нудила грађанима на локалним изборима 2008. године и
добро познатим и више пута доказаним слоганом „Све за
Зрењанин“. Иако опозициона странка, успела је да чврстим
аргументима, истином и упорношћу издејствује доношење
неких веома битних одлука, од којих презентујемо само неке.

Помоћ�породиљама

Српска радикална странка је у два наврата на Скупшти-
ни града Зрењанина покушала да уврсти у дневни ред рас-
праву о помоћи града женама на трудничком боловању до-
тирањем до 100% зараде. Пошто је предлог одбијен од вла-
дајуће већине, одлучили смо да кренемо са петицијом гра-
ђана и за само 5 дана сакупили смо преко 5000 потписа и са
њима успели да овај захтев уврстимо у дневни ред и обезбе-
димо једногласну подршку Скупштине града. С обзиром на
велики број незапослених жена, које би у том случају остале
без помоћи, а са жељом да се свим трудницама помогне и за
сву новорођенчад обезбеди иста помоћ, дошло се до реше-
ња да за свако новорођено прво, друго и треће дете град
обезбеди по 30.000 динара и пакет беби опреме у износу од
5.000 дин, што је велики помак, јер се до сада поред беби-па-
кета новац добијао само за прворођено дете и то 10.000 дин.
За ове намене годишње ће се из буџета града издвајати 55
милиона динара. На овај начин једнако се помаже свим по-
родиљама и постиже значајан корак у борби против беле
куге.

измене�просторног�плана�републике�Србије

Сазнањем да Нацрт просторног плана Републике Србије
којим се предвиђају улагања у развој градова и општина
потпуно маргинализује град Зрењанин и готово га оставља
без инвестиција у наредних десетак година, СРС је сачинила
предлог измена Нацрта и поднела захтев за хитно заседање
Скупштине града Зрењанина. Чврстим и необоривим чиње-
ницама издејствовали смо подршку свих одборничких гру-
па, наш предлог измена Нацрта је уз неке додатне предлоге
једногласно прихваћен на Скупштини града и послат над-
лежном министарству. Већи део примедби је прихваћен и
нашао се у коначној верзији Просторног плана чиме су обез-
беђене бројне инвестиције и спречено даље пропадање на-
шег града. Још једанпут смо показали истинитост нашег
слогана „Све за Зрењанин“ и потврдили да нам је судбина
нашег града и његових грађана на првом месту.

решавање�проблема�проласка�тешког�теретног
саобраћаја�кроз�улице�Првомајску,�
6.маја,�Бирчанинову�и�Принципову

Захваљујући спорости ове, а и предходних градских вла-
сти у решавању питања обилазнице око града Зрењанина,
становници ових улица због проласка тешког теретног сао-
браћаја трпе велике материјалне штете, угрожена им је без-
бедност здравља и живота. Неспособношћу градске власти
да се обезбеди да се обилазница нађе у Просторном плану
до 2014. године, иако су њихове странке на власти у покра-
јини и у републици, она остаје највећа рак рана овог града.
Ипак, захваљујући сталним протестима грађана ових улица
у протеклих неколико месеци и ангажовањуодборника СРС
у Скупштини града, ова проблематика је актуелизована и
обезбеђено је да се појача полицијска контрола, ограничи

дозвољена тежина камиона и у овим улицама забрани њи-
хово  кретање у периоду од 22-05 часова. СРС ће наставити
притисак на градску власт да се што пре изнађу средства за
изградњу обилазнице и сама се заложити у обезбеђењу
истих.

Пружни�прелаз�на�Путникову

Од конституисања Скупштине града 2008. године, СРС је
на свакој седници тражила да се у дневни ред уврсти пита-
ње реконструкције пружног прелаза на Путникову а влада-
јућа већина то упорно одбијала иако је више пута обећава-
ла решавање овог проблема. Захваљујући константном
притиску и у Скупштини и путем медија, успели смо да на-
терамо градску власт да овај проблем реши и тиме обезбе-
дили безбедно кретање, пре свега деце која свакодневно на
путу до вртића и школе прелазе овај пружни прелаз, јер на
територији своје месне заједнице исти немају.

Спомен-обележје
палим�борцима�нашег�града1990-1999.

Педесет двоје наших суграђана дало је своје животе бра-
нећи отаџбину у ратовима од 1990. до 1999. године и сма-
трамо да је најмање што за њих град може да учини, да им
подигне спомен-обележје. Удружење ратних војних инва-
лида имало је сачињен пројекат и обезбеђену локацију за
његову изградњу и у договору са њима СРС је тражила на
седници Скупштине града да град обезбеди средства за из-
градњу, што је једногласно прихваћено, уз обећање да ће
спомен-обележје бити подигнуто до краја 2010. године.

Помоћ�за�завршетак�цркве�у�Лукићеву

Захваљујући садашњим и бившим житељима Лукићева
и донаторима подигнут је православни храм у Лукићеву.
Недостајала су средства за завршетак иконостаса. СРС је
приликом расправе о буџету града Зрењанина поднела
амандман тражећи да град обезбеди недостајућа средства.
Амандман је прихваћен а средства треба да буду обезбеђе-
на до краја 2010. године.
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С
ећате се сви претходних предизборних кампања из
2004. и 2008. године и обећања Демократске странке и
њених коалиционих партнера да ће села живети у

складу са стандардима 21. века, да ће се отварати нова рад-
на места, да ће се улагати у градску саобраћајну инфра-
структуру, да ће бити изграђена фабрика воде... А каква је
данас ситуација: села нам остају све празнија, од нових рад-
них места ни трага ни гласа, градске улице и путеви изгле-
дају као ратом захваћена подручја, привреда уништена а
радници ИПОК-а, ГИК-а, Луксола своја радом стечена права
траже на улици. Фабрику воде више нико ни не спомиње,
грађани живе све теже а број корисника народне кухиње
сваким даном је све већи. Али то није спречило тадашњу
градску власт, предвођену Гораном Кнежевићем, тада  веде-
том ДС-а а сада СНС-а, да се понаша као да је све у најбољем
реду а и њему блиске сараднике да се „поред ватре огреју“.

За организацију коктела градоначелника, господина
Горана Кнежевића поводом Дана пива 2007. године издво-
јено је 885.000 динара тако што је СР „NO 49“ за угоститељ-
ске услуге уплаћено 531.000 динара а Сензал доо 354.000 за
програм коктела. Следеће,
2008. године за исти коктел
градоначелника издвојено је
656.000 динара и то опет СР
“NO 49“ за угоститељске услу-
ге 531.000 динара а новосад-
ском Брас оркестру 125.000 за
музику. Мегаломански, нема
шта!

Само за организацију тур-
нира у малом фудбалу „Ба-
гљаш 2007“ издвојено је
1.340.302 динара, а већ следе-
ће, 2008. године за исти тур-
нир 2.188.751 динар. У органи-
зацији овог турнира појављује
се и фирма СТР „Co smo po li te“ у
власништву Дарка Бађока, се-

кретара окружног одбора СНС,
позната по организовању чу-
вених „Викенда у центру“ за
које јој је из буџета града у
2007. и 2008. години исплаће-
но укупно 16,1 милион дина-
ра. 

Ова фирма је за закуп
штампе, рекламних паноа, из-
раду флајера и плаката за тур-
нир исплаћена у износу од
882.099 динара, а за награде за
I, II, и III место 640.000 динара.
Због кога је овај турнир орга-
низован? Co smo po li te na!!! СТР
„Co smo po li te“ се за време вла-
давине Горана Кнежевића по-
јављује и на Данима пива 2007.

и 2008. године. Године 2007. набавља сувенире, тј. 4 врсте
мајица, за које добија износ од 241.794 динара, а 2008. годи-
не ангажована је под именом маркетиншка агенција „Co -
smo po li te“ за рекламирање Дана пива на билбордима и за то
исплаћена у износу од 117.056 динара. У оба случаја, пошто
износ утрошених средстава није прелазио лимит предви-
ђен за спровођење поступка јавне набавке мале вредности,
поступак није ни спроведен. Овде се поставља јасно питање:
по којим критеријумима је бирана баш ова фирма и који су
фактори пресудили у њену корист. Ако се погледају само из-
нети подаци, очигледно је да је у питању лично познанство
и повезаност господе Дарка Бађока и Горана Кнежевића, о
чему сведочи и прелазак господинаБађока из ДС-а у СНС на-
кон доласка Горана Кнежевића у СНС и његово постављање
на место секретара окружног одбора ове странке у моменту
када Кнежевић врши функцију председника окружног од-
бора. Старе везе и уигране „шеме“ из ДС-а се не заборавља-
ју. Нова странка, нова прилика за заједнички рад. Ето чему
громогласна најава освајања градске власти. А шта је са гра-
ђанима Зрењанина?
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из ДС�у СНС
стара�љубав�заборава�нема

Група мала� али� за� трошење
буџетских�средтава�одабранаЖелимо�опет�визије�–�провизије

ала�се�некад�добро�радило!!!



К
ако се народни новац троши за финансирање поли-
тичких странака, најбоље се види на примеру невла-
дине организације Војвођанска иницијатива. Осни-

вач ове организације је, према Агенцији за привредне реги-
стре (АПР) Дејан Чапо, функционер Лиге социјалдемократа
Војводине (ЛСВ), донедавно председник градског одбора
ЛСВ, њен посланик у Скупштини АП Војводине од 2004-
2008. године, а тренутно је директор Јавног предузећа Град-
ска стамбена агенција. Председник Војвођанске иницијати-
ве је Драган Недељков, одборник ЛСВ у Скупштини града, а
председник Управног одбора је Александра Кхалаф, позна-
та као бивши члан Етичког кодекса делегиран од стране
ЛСВ, а сада председник Управног одбора ЈКП Чистоћа и зе-
ленило Зрењанин. 

За протекле три године ова организација је из покрајин-
ског фонда „исисала“ 1.475.000 динара. Године 2007. доби-
ли су 100.000 динара од Покрајинског секретаријата за по-
љопривреду (које води Данијел Петро-
вић из ЛСВ), 2009. године 112.500 динара
од Покрајинског секретаријата за рад и
запошљавање за финансирање запо-
шљавања приправника и 1.000.000 дина-
ра као једнократну финансијску помоћ
од Покрајинског секретаријата за соци-
јалну политику и демографију, а 2010. го-
дине поново су добијена средства за за-
пошљавање приправника у износу од
262.500 динара. 

Ова организација, контролисана од
високих функционера ЛСВ, није била га-
дљива ни на средства из градског буџета која је под разним
изговорима добијала за период од 2007. до 2010. године, у
износу од 1.088.000 динара. Тако им је 2007. године уплаће-

но 70.000 динара за пројекат „Најмлађи
еколози за свој град“. У 2008. години до-
били су 200 хиљада динара и то по сто, за
два пројекта „Политички и друштвени
активизам младих“ и за „самозапошљава-
ње суграђана са посебним потребама“. 

За 2010. годину до октобра добијају
818.000 динара, смишљајући начин за ре-
довно финансирање кроз пројекат „Свра-
тиште за бескућнике“ иако су се бескућ-
ници хранили у народној кухињи и веш
прали у ученичком дому. Брига о бескућ-
ницима је неопходна али за то постоје

званичне институције, попут геронтолошког центра или
центра за социјални рад, што је случај и у вези пројекта са-
мозапошљавања људи са посебним потребама. 

Зашто се онда за те намене средства пребацују једној не-
владиној организацији под патронатом ЛСВ? Да ли је у пи-
тању уцена владајућој већини или жеља да се та владајућа
већина одржи, одговор мора да да Демократска странка, ко-
ја је предводник владајуће већине и која све то дозвољава,
али је свакако више него очигледно да долази до грубе зло-
употребе народних пара зарад финансирања једне поли-
тичке странке. 

Интересантно је да је ова организација била миљеник и
Привременог органа, иако ЛСВ у њему није учествовала, о
чему говоре средства пребачена у 2007. години. Док у буџе-
ту града нема пара за улагање у села и развој пољопривре-
де, једна невладина организација добија 981 000 динара у
години када је укупно за развој 22 сеоске МЗ кроз комунал-
ни динар обезбеђено само нешто мало више средстава. Да
није тужно, било би смешно. И треба, као што ЛСВ каже, ста-
вити „тачку на пљачку“, али на њихову пљачку! 
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