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ЗАШТО ОПШТИНА КРИЈЕ УГОВОР
СА „ВЕРНЕР ВЕБЕРОМ“?

РАДИКАЛИ ПОНОВО БИЛИ У ПРАВУ

Намет од 100 одсто!

Шулкић обмануо грађане

Иако смо то од њега више пута јавно
захтевали, председник општине Дејан
Шулкић избегава да грађанима објасни
следеће:
1.Зашто су послови изношења смећа одузети
нашем предузећу „Милош Митровић“, које је тај
посао врло успешно обављало деценијама и
поверени страној компанији?
Да ли председник општине мисли да Срби више
нису у стању да чисте ни сопствено смеће?
2.Зашто су послови изношења смећа
поверени компанији „Вернер Вебер“, иако су
услови које је понудила „АСА“ знатно
повољнији и за грађане и за привреду?
3.Зашто су рачуни за изношење смећа 100
одсто већи него што су били?
4.Шта тачно садржи уговор који је
Шулкић потписао са „Вернер Вебером“?
На шта се обавезала ова компанија, а на
шта се у име грађана обавезала наша
општина? Зашто се тај уговор крије од
јавности?
Захтевамо да се уз први рачун за изношење
смећа грађанима достави следеће:
Писани одговор председника општине на
наведена питања.
По један примерак уговора са „Вернер
Вебером“.
Такође захтевамо да се сваком грађанину
омогући да са „Вернер Вебером“ склопи
појединачни уговор о изношењу смећа.

Председник општине је тврдио да је
поверавање послова изношења смећа компанији
Вернер Вебер ПОР у интересу грађана и да ће град
бити чистији. Српску радикалну странку и
народног посланика Душана Марића, једине који
смо се супроставили овом сумњивом послу,
разапео је на стуб срама, оптужујући нас да кочимо
привредни развој општине.
Чињенице говоре да је Шулкић обмануо
грађане.
1.Отуђен је још један део српске имовине.
Предузеће које су стварале генерације наших
људи, без разлога и будзашто, у следећих 25
година биће власништво стране компаније.
2.Грађани за исту услугу плаћају дупло већу
цену од досадашње.
3.Град није чистији него што је био.
4.Уместо на једном месту, грађани рачуне за
воду и смеће сад плаћају на два места.
Подсећамо да су пре седнице СО Велика
Плана 1. априла, на којој је донета одлука о
продаји дела ЈКП „Милош Митровић“ на 25
година, СРС и Марић били мета грубог
обрачуна, чијих се метода не би постидела ни
озбиљна мафија, више одборника Скупштине
општине и чланова Општинског већа је
купљено, Марић је смењен с места председника
Скупштине општине, а СРС је иступила из
владајуће коалиције.

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

АУТО-ПУТ БЕОГРАД - НИШ

Политичка странпутица поред ауто-пута
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НОВИ ШУЛКИЋЕВ „УСПЕХ“!

АСА најављује тужбу од 5 милиона евра?!
Понуда АСЕ за изношење смећа у Великој
Плани била је знатно повољнија, и за грађане и
привреду од понуде „ПОР Вернер Вебера“, али је
председник општине Дејан Шулкић уговор
потписао са Вернер Вебер ПОРОМ.
Али ту није крај нелогичности у овом
сумњивом и за грађане штетном послу. Српска
радикална странка је дошла у посед документа
из којег се види да је наша општина и након
потписивања уговора са ПОРОМ још увек
уговором везана и са АСОМ !?
Као што смо објавили у јулском издању
наше новине, Плана је 20.01.2006. године са
општинама Лапово, Баточина, Деспотовац, Рача и
Свилајнац основала заједничко предузеће
„Врбак“, које је требало да се бави пословима
изношења и одлагања смећа.

Исте године спроведен је конкурс за избор
стратешког партнера. На конкурсу је победила
АСА. Следеће године ( 31. 07. 2007. ) заједничко
предузеће „Врбак“ потписало је споразум са
АСОМ на период од 25 година.
По том споразуму смеће из ових
општина одлагало би се на заједничку депонију
у Лапову, а месечна цена изношења смећа
износила би само 0,69 евра по становнику ( 0,52
евра за социјално угрожене грађане ). По
садашњем курсу то је 70, односно 53 динара по
члану домаћинства.
На Шулкићево инсистирање, СО Велика
Плана је прошле године донела одлуку о иступању
из „Врбака“.
Међутим, након доношења ове одлуке,
наша општина није обавестила управни одбор
„Врбака“ да иступа из Друштва и своја права
преноси на неког другог. Па је Велика Плана
формално-правно и даље остала у „Врбаку“, са

АСОМ. А у међувремену је потписала уговор и са
ПОРОМ!?
Ево доказа. У Изводу Агенције за
привредне регистре од 17. октобра ове године,
чији оригинал објављујемо, међу члановима
друштва „Врбак“, под редним бројем 1. налази
се – ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА.

Како сазнајемо, компанија АСА ускоро
покреће међународну арбитражу пред судом у
Паризу у којој ће, на име претрпљене штете и
изгубљене добити од општине Велика Плана
тражити одштету од 5 милиона евра. Што је више
од половине њеног годишњег буџета.
За 5 милиона евра у Плани се може
покренути производња за 1 000 радника или
изградити више од 400 станова.
Наравно, евентуалну одштету неће
платити председник општине, већ Општина,
односно грађани.

Црно на бело:
факсимил извода из Агенције за привредне регистре
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ПОЗИВ НЕЗАДОВОЉНИМ ГРАЂАНИМА

Дођите у Српску радикалну странку
На пролеће ће бити одржани избори.
Истраживања показују да рејтинг Српске
радикалне странке стално расте. Зато што све
више грађана схвата да смо остали једина
странка која се не продаје и, народски речено, не
курва ни са Западом, ни са тајкунима, нити
стално мења програм и ставове, већ доследно
заступа националне интересе и интересе
опљачканих грађана Србије.
Очекујемо добар изборни резултат и у
Великој Плани. Да би то постигли потребни су
нам што већа помоћ и подршка.
Зато позивамо све грађане који су
незадовољни лошом републичком и још
лошијом општинском влашћу, а посебно
чланове и симпатизере СРС, да се окупе око
СРС, укључе у предизборну кампању и дају
свој допринос новом изборном успеху у
Плани, у којој српски радикали већ 15 година
постижу одличне резултате.
Подсећамо да је и на последњим
изборима у нашој општини, за чланове градског
Савета, крајем прошле године, СРС управо у
Плани остварила један од бољих изборних
резултата у Србији.

Очекујемо да грађани цене и то што
смо ради заштите њихових интереса пре шест
месеци напустили општинску власт и све
функције у општини и јавним предузећима.
Нисмо хтели да подржимо самовољу ДСС и
Шулкића, нисмо хтели да ради останка на
власти гласамо за продају ЈКП Милош
Митровић и Градске топлане странцима, него
смо отишли у опозицију.
Позивамо све активисте СРС да дођу у
Општински одбор СРС или се јаве на телефон
број 026/521 051.

ВЕЋ ВИЂЕНО

Уместо 100 урадили 5 нових паркинг места
Трошење новца на ово последње шминкање центра града и угађање безобразно богатим
људима блиским Шулкићу и ДСС-у у општини правдају и отварањем 20 нових паркинг места!?
Прво, паркинг простор повећан је за само 5 нових места у односу на раније.
Друго, средства која су потрошена на уређење простора око „Орача“ и испред зграде
Јанковића била су довољна да се асфалтира простор испред и иза ОО СРС ( иза Пољопривредне
а испред Омладинске задруге) и обезбеди више од 100 паркинг места. Чиме би проблем
паркирања у центру града био трајно решен.
Али овде се очигледно не ради ни о интересима грађана, ни о фонтани, ни о решавању
проблема паркирања, већ о остваривању личних интереса.

ЕВО КАКО ВЕРНЕР ВЕБЕР ЧИСТИ ЦЕНТАР ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ
Август 2011.

Октобар 2011.
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ЧУДО НЕВИЂЕНО У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

Марсовци однели парк
Док у комшијским општинама Лапову,
Баточини, Свилајнцу... отварају нова радна
места, у Плани и даље уређују тротоаре.
Сви волимо да нам је град леп, али у
тешким временима кад људи грцају у
неимаштини много боље би било да су те паре
уместо на тротоаре утрошене на покретање
производње и отварање бар 10 нових радних
места. Да 10 породица нормално живи.
Овогодишње сређивање тротоара
остаће упамћено и по криминалној сечи седам
врло лепих стабала у центру града, уместо
којих је засађено цвеће?!
Запрепашћују лакоћа и дрскост са којом су
људи који воде општину и ЈП „Плана“ уништили
цели један парк, једну од ретких зелених оаза у
нашем граду.
С леве стране улице Кнеза Милоша, од
аутопута до раскрснице код Центротекстила, у
дужини од 700 метара, било је укупно 13 стабала.
Људи који воде општину (коалицију чине ДСС и
њему слепо послушни СПС ) су проценили да је
то много, па су одлучили да половину посеку.
Још више запрепашћује званично
објашњење да сеча стабала није била
планирана, већ да су иста посекли непознати
починиоци!? Највероватније Марсовци. Или
покојни Слободан Милошевић.

Мало је рећи да је такво објашњење
нечувени безобразлук.
Нису Плањани ни малоумни, ни деца од
пет година, па да наседају на такве идиотлуке.
Јасно је да су стабла страдала зато што су
заклањала зграду и пословни простор породице
Јанковић. Као што је јасно да фонтани и клупама
за седење дрвеће не би сметало. Напротив,
учинило би тај простор још лепшим.
А цвеће, клупе и фонтана су само
шминка. Која на једној страни треба да завара
грађане који су огорчени сечом парка и, на
другој страни, да пословни и стамбени простор
Јанковића учини што атрактивнијим. И
скупљим.
У Србији се свашта догађало, али да власт
иосече цели парк, како би уместо здравог дрвећа
засадила цвеће, таквог чуда није било.
Овим је настављена пракса да се у
време Шулкићеве владавине секу стабла
испред пословних простора новопечених
„газда“. Подсећам да је пре три године власник
локала на почетку печашке зоне, у којем је сад
„Делта осигурање“, несметано, у по бела дана,
у паркићу који се налази испред локала,
посекао прелепу брезу. Па онда још једну. Од
укупно три. Да би му се локал боље видео.

СУМЊИВО „ПРИЛОЖНИШТВО“ ПОРОДИЦЕ ЈАНКОВИЋ

Фонтана љубави или фонтана још већег богаћења ?
Општина тврди да је
изградња фонтане у центру града,
испред зграде која је власништво
Милесе и Љубише Јанковић,
резултат љубави те породице
према Великој Плани.
СРС сматра да је у питању
само лични интерес те породице и
љ уд и ко ј и в од е о п ш т и н у.
Политичка и пословна трговина,
на штету општинског буџета и
грађана.
Ур е ђ е њ е м п р о с т о р а
испред зграде (општинским
новцем) и изградњом фонтане,
цена стамбеног и пословног
простора у тој згради је
значајно порасла. Само по том
основу, одмах након завршетка
радова, Јанковићи су у старту

зарадили више него што су дали
за изградњу фонтане.
Из истих разлога
извршена је и криминална сеча
дрвећа испред те зграде. Да би се
пословни простор, који већ дуже
време зврји празан, боље видео и
привукао купце и закупце. Како
би Јанковићи коначно могли да га
издају уз жељену кирију.
Кад СРС преузме власт у
општини, Јанковићима ћемо
послати поштену понуду: да они
и онај ко им је омогућио да
постану власници читаве
зграде у центру града плате
економску цену зграде, а
Општина ће њима исплатити
износ у вредности пет фонтана.
Чист рачун, дуга љубав.
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