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Зато што имамо најбољи национални и
социјални програм. И зато што се, за разлику од
других партија које своје ставове о најважнијим
државним и националним питањима мењају
свакодневно, као кошуље, већ 20 година држимо тог
програма.
Зато што имамо Војислава Шешеља. Човека
који је победио и обесмислио Хашки трибунал,
доказао његов антисрпски карактер. Јединог
српског политичара који је више пута показао да
је спреман жртвовати себе, своје личне интересе,
интересе своје породице и странке, ради општих
националних и државних интереса.
Зато што смо једина парламентарна странка у
Србији која не тргује са злочинцима из НАТО-а и ЕУ,
који нам отимају Косово и Метохију.
Зато што смо једина странка коју не
финансирају тајкуни. Једино се посланици СРС,
свакодневно и истрајно, боре против криминала
и корупције, без икаквих трулих компромиса са
мишковићима, суботићима, ранковићима,
костићима, матићима, дракулићима,
хамовићима и другим криминалцима.
Зато што смо једино ми против тога да Србија
приступи НАТО пакту, светској терористичкој
банди која је јуче бомбама тешким две тоне убијала
децу у Србији, Републици Српској и Ираку, данас
убија децу по Либији и Авганистану, сутра ће
убијати децу у Белорусији и Русији.
Зато што смо свакодневна медијска и
политичка мета и ДС и СНС, њихових медија и
тајкуна, и њихових заједничких политичких
спонзора из Брисела и Вашингтона.
Зато што једино функционера СРС нема у
великим финансијским аферама које
свакодневно потресају Србију, а у којима је ова
земља опљачкана за милијарде евра.

Зато што се уместо понижавајућег клечања и
мољакања пред доказаним душманима са Запада,
који кроз пљачкашку приватизацију, уз помоћ
домаћих лопова и будала, Србију крчме као своју
дедовину, залажемо за тешљу сарадњу са Русијом и
Кином, великим државама и народима, који су
доказали да су пријатељи српског народа.
Зато што смо остали једина права опозиција у
Србији. Зато што смо и на примеру Смедерева
показали да се боримо за интересе грађана.
Једина смо опозиција лошој власти у граду.
Једино се ми, од почетка, без икаквог
курвања и трговине са жуто-црвеном коалицијом, боримо против отварања Рафинерије и
регионалне депоније, еколошких бомби која
треба да потрују оно што Железера још није
потровала.
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ТРИ ПИТАЊА ЗА ТРИ ГОСПОДАРА СМЕДЕРЕВА О ФАМОЗНОЈ РАФИНЕРИЈИ
ПРЕДРАГУ УМИЋЕВИЋУ ( ДС )
Већ три године Смедерево и више од 100 000 људи
таоци су Вашег покушаја да у нашем граду, противно вољи
огромне већине грађана, по цену рушења градске власти и
увођења привремених мера, изградите рафинерију.
Да ли се иза те упорности крије брига за интересе
грађана или искључиво брига за лични и страначки интерес?
По подацима Европске уније и Агенције за борбу
против корупције, од 4 милијарде евра колико се
годишње у Србији потроши на јавне набавке, чак 20
одсто, односно 800 милиона евра оде на мито и корупцију.
Градске власти тврде да ће рафинерија коштати 250
милиона евра. Петина од 250 милиона износи 50
милиона.
Да ли у овом послу има провизије ? Или тврдите да
је у Србији и Смедереву данас могуће посао јавне
набавке од 250 милиона евра завршити без провизије?
ЈАСНИ АВРАМОВИЋ (Покрет за Смедерево )

Еколошка бомба:
пожар у рафинерији

Ако сте Ви и Покрет за Смедерево искрено против
изградње рафинерије, као што у последње време тврдите,
зашто једноставно не раскинете коалицију са ДС и
Предрагом Умићевићем и тако решите овај проблем?
Падом са власти Демократске странке била би
отклоњена и опасност да Смедерево уз Железеру добије још
једну фабрику која ће тровати нашу децу. Ако сте против
изградње рафинерије, зашто као заменик градоначелника и
лекар за три године нисте обезбедили да се уради основна
ствар – да се изврши процена штетности рафинерије по
здравље становника Смедерева?
Или се Ваша политика своди на то да седите на две
столице – да јавно причате да сте против рафинерије,
како би се додворили бирачима, а да практично ништа
не предузимате да онемогућите њену изградњу, јер ни по
коју цену не желите да останете без власти.

БРАНЧЕТУ СТОЈАНОВИЋУ ( СПС )
Кад ће СПС грађанима Смедерева
јасно и гласно саопштити да ли је за
или против изградње рафинерије?
Да ли је истина да сте против, али да
немате храбрости да тај став саопштите
Демократској странци и градоначелнику, јер се плашите да би то могло
довести до раскидања владајуће
коалиције и вашег силаска са власти, а
социјалистима у Смедереву се не силази
с власти, па таман Демократска странка
изградила пет рафинерија. И три
депоније смећа приде.

ИМА СЕ, МОЖЕ СЕ!
Партијски кадрови ДС, СПС, Покрета за Смедерево и
СПО који су распоређени на функције у јавна предузећа
труде се да у висини плата не заостану за својим страначким
шефовима. По систему: ако нам је функција мања, не мора и
плата да буде мања.
Објављујемо износе плата које примају руководиоци
у Јавном предузећу за стамбене услуге и топлификацију.
Функција
Директор
Заменик директора
Помоћник директора
Руководилац сектора
Шефови служби

Износ плате
95 486
84 262
76 121
69 761
91 910

Како се власти у Смедереву дочепала коалиција
досманлијских странака и СПС, проклетој Јерини је
лакнуло око срца. Она више нија најгора.
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У СМЕДЕРЕВУ ИМА ВИШЕ ОД 14 000 ГЛАДНИХ

За гладну децу Смедерева ни парче хлеба, За Бреговића - милиони
По подацима Црвеног крста у Смедереву
најмање 14 000 људи живи испод границе
сиромаштва. Ти људи свакодневно гладују.
Од 14 000 несрећника само њих 1 000 имају
могућност да се хране на казану народне
кухиње. Ако се тако може назвати једна чорба
са три парчета хлеба дневно.
Међу њима је и 300 деце. Добро сте
прочитали: три стотине деце. Наше деце.
За финансирање народне кухиње годишње
се издвоји само око 80 000 евра.
Градска власт и директори јавних
предузећа тврде да због економске кризе за
социјалне програме и сиротињу нема више
пара.
Али зато има за оне који имају и превише.
За оне који граде виле по Дедињу и купују
станове у Загребу, Паризу и Сарајеву.
За само годину дана власт коју чине
Демократска странка, СПС, Покрет за
Смедерево, СПО и купљени одборници
основала је девет јавних предузећа. Само због
тога би се за ове странке и њихове похлепне
функционере обезбедило довољно директорских и
саветничких места.
Нема новца за гладну децу Смедерева, али
зато има за провод. Градоначелник Умићевић је
признао да је само за последњу Смедеревску јесен
градска власт на забаву и музику потрошила 60 000
евра?!
Поједине новине тврде да то није тачно, да је

Град Смедерево само музичару Горану Бреговићу
платио 60 000 евра. За једну свирку!
Има ли нормалног човека који се неће згрозити
над овим подацима?
Ако има криминала, ово је криминал.
Ако има греха, ово је грех.
Не дати својој гладној деци, не дати гладној
деци својих комшија, а дати једном музичару,
једном продавцу магле из Сарајева, чије се
богатство мери милионима евра.

ТУЖНА ИСТИНА: док власт расипа
паре на музику народ јој се храни из контејнера

ГРАДСКИ ФУНКЦИОНЕРИ СЕБИ ДАЈУ ПЛАТЕ ВЕЋЕ ОД ПОСЛАНИЧКИХ

И Јерина се преврће у гробу
Док 14 000 Смедереваца гладује, градска
власт и јавна предузећа се понашају као да још
живимо у времену Јосипа Броза и трошимо
америчке и руске кредите и немилице арче
народне паре.
За четири године ове власти њени
функционери, директори и шефови у јавним
предузећима су на репрезантацију, на јело и пиће
по кафанама и ресторанима, на службена
путовања и плаћање разних „звезда гранда“
потрошили више од пола милиона евра.
За тај новац у Смедереву може да се
изгради 30 станова.
Док хиљаде грађана Смедерева који су
без посла са страхом чекају сваки нови дан и
моле бога да нађу било какав посао, да зараде
макар цркавицу од 12 до 15 хиљада месечно,

градски функционери су себи поделили плате
веће од плата народних посланика у
Скупштини Србије.
У наведене износе нису урачунате зараде
ко ј е о в и „ м у ч е н и ц и “ з а р а ђ у ј у н а и м е
прековременог рада, дневница, службених
путовања, надуваних рачуна за репрезантацију...
Функција
Градоначелник
Заменик градоначелника
Начелник Градске управе
Председник Скупштине Града
Градски јавни правобранилац

Износ плате
114 212,74
128 497,74
93 452,21
109 076,83
86 196,65

Секретар Скупштине Града Смедерева 80 622,68
Помоћник градоначелника
70 663,95
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КАКО СУ НАС (С)ЛАГАЛИ БОРИС ТАДИЋ И МЛАЂАН ДИНКИЋ
Весела браћа, жалосна им мајка (1)
1
2
3
4
5
6

Предизборна обећања у априлу 2008.године
1 000 евра по глави становника од бесплатних акција
Запошљавање нових 200 000 радника
Производња 100 000 Фијатових аутомобила годишње у Крагујевцу
Очување Косова и Метохије и пријем у Европску унију
Завршетак Коридора 10
Смањење сиромаштва

Резултат до 1.11.2011. године
Подењено по 50 евра
400 000 радника истерано с посла
Нула
Нула
Нула
700 000 људи у Србији нема новца да купи
један хлеб и литар млека дневно

КАКО СУ НАС (С)ЛАГАЛИ ДС, СПС И ПОКРЕТ ЗА СМЕДЕРЕВО
Весела браћа, жалосна им мајка (2)
На пролеће се одржавају избори у Смедереву и Србији. Три месеца ћемо са ТВ Смедерево, ТВ Јерина, РТВ Смедерево
и страница Нашег гласа бити засипани морем предизборних обећања Предрага Умићевића, Јасне Аврамовић,
Бранчета Стојановића... На која ће, кад прођу избори, и они сами заборавити.
Оне који не верују, подсећамо шта су уочи последњих избора они обећавали грађанима Смедерева, а шта су од тих
обећања испунили.
ПРЕДРАГ УМИЋЕВИЋ (Демократска странка), градоначелник

1
2
3

4
5
6

Предизборна обећања у априлу 2008.године
Измештање робне луке из центра града
Изградња санитарне депоније
Запошљавање неколико стотина нових
радника у производњи

Изградња фабрике биоетанола
Изградња фарме уз фабрику биоетанола са 10 000 говеда
Обезбеђивање пијаће воде и изградња
канализације у свим сеоским срединама
7 Отварање Универзитета у Смедереву
8 Смањење јавне потрошње
9 Престанак праксе да се партијски
активисти, њихове супруге, деца, шурњаје и свастике
ухлебљују у јавним предузећима
10 Јавност у раду („Не само моји сарадници
него сви грађани знаће шта власт
ради и какве одлуке доноси“)

Резултат до 1. 11. 2011. године
Нула
Нула
Неколико стотина радника отпуштено је
с посла
Нула
Нула
Нула
Нула
Нула
Ради запошљавања истих у Смедереву је
формирано 9 нових јавних предузећа,
која се финансирају са грбаче народа
Јасна и Бранче сваког дана све више
кукају да немају појма шта градоначелник ради

1
2
3
4

ЈАСНА АВРАМОВИЋ (Покрет за Смедерево), заменик градоначелника
Измештање железничке станица
Нула
Изградња новог железничког колосека до нове луке
Нула
Изградња надвожњака код липске рампе
Нула
Завршетак гасификације у граду
Нула

1
2
3
4
5

БРАНЧЕ СТОЈАНОВИЋ (СПС), председник Скупштине Града
Изградња санитарне депоније
Двадесет нових дивљих депонија.
Завршетак спортске хале.
Још увек незавршено.
Завршетак гасификације.
Нула
Отварање нових производних погона
Нула
Смањење сиромаштва
Број сиромашних у Смедереву повећан 7 пута
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