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СКАНДАЛ У СКУПШТИНИ ЗВЕЗДАРЕ

Н

Радмила Васић

а 10. седници Скупштине
Градске општине Звездара,
одборница Двери Радмила
Васић, затражила је оставку
председника општине Милоша Игњатовића. Као разлог, навела је то што га

сматра одговорним, јер је знао да је члан
општинског Већа којим он председава,
Бранислав Пауновић, уједно и власник
фирме за испоруку хране којом су отрована деца у неколико школа.
Да подсетимо, почетком октобра
око 150 деце из више школа у Београду
затражило је медицинску помоћ због
тровања. Фирма која је испоручила
храну деци је „Кетеринг анд бејк“, чији
је власник Бранислав Пауновић који
прима пуну плату у општини Звездара
као члан Већа. Двери су тражиле да се
смени Бранислав Пауновић, али је тада
на седници избио инцидент изазван
бахатошћу председника Скупштине
општине Звездара Александра Ерора,
такође функционера СНС-а. Наиме,
председник Скупштине општине Звездара искључио је микрофон и прекинуо
седницу када је за говорницом била одборница Двери Радмила Васић. Одбор-

ница Двери је указала да је погрешно
да се оставка Бранислава Пауновића
третира као оставка из „личних разлога“, те да се о томе не расправља, пошто
је то прворазредно политичко питање.
Политичку одговорност мора да сноси
и председник општине Милош Игња-

“

Насиље СНС-а се
појачава. Желе потпуно
да ућуткају опозицију.

товић. Одборници Двери упозоравају
да је могуће да дотични господин буде
ослобођен, и поред очигледно учињеног
кривичног дела. Можда се докаже да су
крива деца што су јела шпагете па су се
зато отровала, родитељи који су то платили и сви ми остали који ћутимо?

ДУНАВАЦ, МАЛО МЕСТО СА ВЕЛИКИМ ПРОБЛЕМИМА

У

недељу 12. новембра, у организацији ОО Двери Палилула,
председник Српског покрета
Двери, Бошко Обрадовић и
председник Градског одбора Српског покрета Двери у Београду, Срђан Ного посетили су Дунавац, најсеверније насеље
београдске општине Палилула. Том приликом Обрадовић и Ного су, заједно са
председником палилулског одбора Милошем Симовићем и општинским одборницима Двери у СО Палилула, Невеном Томић и Звезданом Арсенијевићем,
провели више од два сата у пријатном
и веома занимљивом разговору са житељима овог запостављеног београдског
насеља. Након обраћања народних посланика, окупљени су им постављали
бројна питања, излажући притом и многе локалне проблеме са којима се суоча-

вају, попут превоза, школе, игралишта,
честих хаварија на електро мрежи и
нестајања струје. По завршетку разговора, Обрадовић, Ного и палилулски
одборници Двери прошетали су кроз
Дунавац заједно са грађанима који су их
на лицу места упознавали са проблемима о којима се претходно разговарало.

Двери ће у и наредном периоду наставити учестало да обилазе и остала
насеља широм Београда и целе Србије
јер сматрамо да смо као најозбиљнија
опозициона политичка организација
дужни да грађанима вратимо давно пољуљано поверење у политику и
политичаре.

КАКО РЕКОНСТРУИСАТИ
ГРАДСКУ УПРАВУ, ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОРИСТ ГРАЂАНА?

З

адатак Градске управе је да
стручно, брзо и ефикасно обавља
послове из своје надлежности.
Супротно потребама грађана,
Градска управа постала је биро за запошљавање страначких кадрова који гоШта ће Двери урадити:

дишње коштају грађане Београда близу
100 милиона евра. По узору на Градску
управу функционишу и јавна предузећа.
Недомаћинско пословање, нестручни
кадрови, очување социјалног мира, само
су неке од карактеристика градских јав-

них предузећа. Град преко јавних предузећа мора у потпуности контролисати и
управљати свим процесима из њихове
надлежности, што тренутно није случај.
Као негативан пример овде истичемо
функционисање Бус плус система.

СМАЊИЋЕМО БРОЈ ПОЛИТИЧКИХ ФУНКЦИЈА.
РЕОРГАНИЗОВАЋЕМО ГРАДСКУ УПРАВУ И ТИМЕ ОМОГУЋИТИ ДА СА МАЊЕ РЕСУРСА БОЉЕ И ЕФИКАСНИЈЕ
ПОСЛУЈЕ.
СПРОВЕШЋЕМО ДЕПАРТИЗАЦИЈУ У СВИМ ГРАДСКИМ И ОПШТИНСКИМ УСТАНОВАМА, КАО И У ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА.
У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПОРОДИЧНЕ ПОЛИТИКЕ, ПРВА МЕРА ЋЕ БИТИ ОСНИВАЊЕ НОВОГ СЕКРЕТАРИЈАТА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ – СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОРОДИЧНУ ПОЛИТИКУ.
СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЋЕ УЖИВО ПРЕНОШЕНЕ, ДОК ЋЕ СЕ ЗАПИСНИЦИ СА ИСТИХ И ДОНЕТЕ
ОДЛУКЕ ОБЈАВЉИВАТИ НА САЈТУ ГРАДА.
ГРАДОНАЧЕЛНИК, ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ВЕЋА БИЋЕ У ОБАВЕЗИ ДА ПОДНОСЕ
ГОДИШЊЕ ИЗВЕШТАЈЕ О СВОМ РАДУ СКУПШТИНИ ГРАДА.
ПОПИСАЋЕМО КОМПЛЕТНУ ИМОВИНУ КОЈОМ ГРАД БЕОГРАД И ОПШТИНЕ РАСПОЛАЖУ, УСТАНОВИЋЕМО КО
И НА КОЈИ НАЧИН ИСТУ КОРИСТИ И САНКЦИОНИСАТИ ЕВЕНТУАЛНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ.
СПРОВЕШЋЕМО ЈАВНЕ КОНКУРСЕ ЗА ДИРЕКТОРЕ СВИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА, КАО И ЗА
ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНИХ ОДБОРА.
ИСПИТАЋЕМО ДОСАДАШЊИ ПЕРИОД ПОСЛОВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА БУС ПЛУС, И
КОРИГОВАТИ ИСТИ НА НАЧИН ДА ЦЕЛОКУПНИМ ПРОЦЕСОМ УБУДУЋЕ УПРАВЉА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
САОБРАЋАЈ И ЈКП „ГСП БЕОГРАД“.
МОДИФИКОВАЋЕМО СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПАРКИНГА ТАКО ШТО ЋЕМО КОРИГОВАТИ ОГРАНИЧЕЊА НА ВРЕМЕ
ТРАЈАЊЕ ПАРКИНГА, УКИНУТИ НЕЗАКОНСКИ СИСТЕМ КАЖЊАВАЊА ВОЗАЧА, И ОМОГУЋИТИ ГРАЂАНИМА
МЕСЕЧНИ И ГОДИШЊИ СИСТЕМ ПРЕТПЛАТЕ ВАН ПОДРУЧЈА ПРЕБИВАЛИШТА.
УВЕШЋЕМО СЛУЖБЕНЕ СМАРТ КАРТИЦЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ РАДИ ЕФИКАСНИЈЕ
КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА И ОБЈЕКТИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ.
ПОБОЉШАЋЕМО СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ИНФОРМАЦИОНОМ БЕЗБЕДНОШЋУ У ЈЕДИНИЦИМА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ, ОПШТИНСКИМ УПРАВАМА, И ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.
ОТВОРИЋЕМО КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА САРАДЊУ СА ДИЈАСПОРОМ У ЦИЉУ ЈАЧАЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ
ПОТЕНЦИЈАЛА И РАЗВОЈА ПРОЈЕКАТА ИЗ ДОМЕНА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА.
ПОРЕЗ НА НЕКРЕТНИНУ У КОЈОЈ ВЛАСНИК ЖИВИ СА ПОРОДИЦОМ, МОРА БИТИ УМАЊЕН ПО ВИШЕ ОСНОВА
(АМОРТИЗАЦИЈА, БРОЈ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА, ЗОНЕ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ), ТАКО ДА УМАЊЕЊЕ ИДЕ
И ДО 80%. ЗАЛАГАЋЕМО СЕ ЗА РЕАЛНИЈУ ПРОЦЕНУ ЦЕНЕ КВАДРАТА ЗА СВЕ НЕПОКРЕТНОСТИ, НЕ САМО
ПО ПРОСЕЧНОЈ ВРЕДНОСТИ ПРОДАТИХ НЕКРЕТНИНА У ОДРЕЂЕНОЈ ЗОНИ ВЕЋ И ПО ИНФРАСТРУКТУРНОЈ
ОПРЕМЉЕНОСТИ СВАКОГ ДЕЛА ЗОНЕ. НЕ МОЖЕ ИСТИ ПОРЕЗ У ЈЕДНОЈ ЗОНИ БИТИ ЗА ДЕО ГДЕ ИМА ИЛИ
НЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ДИРЕКТНЕ АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ ДО ЦЕНТРА, ТОПЛОВОДА ИЛИ ГАСОВОДА.
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ЖЕЛИМО ДА РЕШАВАМО ПРОБЛЕМЕ НА ПАЛИЛУЛИ
Представљамо одборнике Двери у СО
Палилула, Невену Томић и Звездана
Арсенијевића
Колико дуго сте активни у политици?
Након свих дешавања у Србији, почетком овог века, постало је неопходно
укључити се у политички живот. Постоји опција да седите и кукате, будете
незадовољни и ништа не предузимате
или се ангажујете и почнете да „померате ствари“. Зато смо од 2012. политички
активни кроз деловање Српског покрета
Двери.
Kojи су највећи изазови са којима се
сусрећете у одборничком раду?
Није лако бити одборник опозиције. Под
околностима где се руке дижу само зато
што је неко рекао да тако треба, врло је
тешко да Ваш предлог буде изгласан од
стране владајуће већине, колико год био
за опште добро. Представници власти
су слепо послушни и гласају онако како
им је наређено. То нас не спречава да и

даље износимо конструктивне предлоге
и критике за добробит наше општине
и наших суграђана. Уверени смо да ће
нам се указати прилика да једног дана те
иницијативе применимо у пракси.

Шта на Палилули треба приоритетно
урадити?
Градска општина Палилула је по величини највећа општина у Београду.
Састоји се од три целине: градске, приградске и сеоске, и самим тим су потребе грађана различите. Имајући у виду да
инфраструктурни објекти нису пратили
развој насеља, сада се намећу одређени
приоритети као што су: изградња водоводне мреже; изградња обданишта;
проширење капацитета школа; повећавање фреквенције градског превоза ка
појединим насељима; сузбијање дивље
градње ; зацевљење канала за одводњавање; изградња спортских објеката...
Дефинитивно је највећи проблем канализација коју немају поједина насеља
са леве обале Дунава. И сви обећавају
и добијају изборе и завршавају мандате
не испуњавајући обећано. Време је да се
то промени. Али то није само питање
општине већ и Града који о Палилули
скоро да не води рачуна, већ само узима све расположиве ресурсе које може
узети. Скренули бисмо пажњу и на недостатак дечјих обданишта јер је велики
број деце без могућности да крене у вртић. Али, та тема никога не интересује
јер не доноси гласове. Управо то је оно
што желимо да променимо: да решавамо проблеме, да побољшавамо квалитет
живота.
Како оцењујете комуникацију између
грађана и локалне самоуправе?
Манипулација владајуће већине је
огромна. На пример: издвајају се велике суме новца за једнодневне излете
најстаријих суграђана, а суштински им
се ништа не помаже. Њима се, на један
врло перфидан начин, манипулише
како би постали сигурно гласачко тело
на наредним изборима. Цела „добронамерна“ помоћ своди се на „дајте народу
хлеба и игара“, да много не пита.
Mи редовно обилазимо насеља, при-

купљамо информације о проблемима
грађана и износимо их на Скупштини.
Који је пресудан аргумент бирачима да
гласају за кандидата Српског покрета

Двери на наредним изборима?
Двери су једина политичка опција која
жели да мења систем изнутра. Сви остали желе да се утопе у њега. А систем је
труо и не ваља. Наша мисија заснива
се на томе, да кроз примену породичне
политике, сваком појединцу буде боље,
да реализацијом економских мера створимо реалне услове за куповину стана,
аута, да човек може од своје плате нормално да живи и издржава породицу.
Ми једини нисмо корумпирани, нико
нас није поткупио нити уценио. Имамо
искрене и чисте намере, нисмо приступили странци да би добили посао или из
страха да га не изгубимо. А када радите
нешто срцем и искрено, то мора да буде
препознато кад тад.
Све се гради од темеља. Ако су они
добри и ако је у њих уграђен добар материјал, као што је: хуманост, умереност, праведност, спремност да се другоме помогне, отвореност... онда су то
суштинске разлике између нас и кандидата других странка.
Разговор водила
Данијела Перишић

ПРОСЛАВЉЕН 6. РОЂЕНДАН ПАЛИЛУЛСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

У

просторијама Општинске организације Српског покрета
Двери, у Владетиној улици
бр. 1, уз присуство бројних
гостију, обележен је шести рођендан од
почетка рада Општинске организације
на Палилули. У лепо уређеном простору палилулски одбор дочекао је преко
осамдесет гостију. Међу бројним званицама били су председник Покрета
Бошко Обрадовић, народни послани-

ци Срђан Ного и Зоран Радојичић, али
и представници других опозиционих
странака.
Након послужења, бројни гости наставили су дружење у пријатној атмосфери. Треба напоменути да је општинска
организација Палилула једна од најактивнијих организација Српског покрета Двери која у континуитету, од свог
оснивања, бележи бројне резултате и
представља прави пример младе
и перспективне организације.
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НАПРЕДЊАЦИ НАПРАВИЛИ ЦИРКУС
У МЛАДЕНОВЦУ

ладеновачка и шира јавност могла је 2. новембра да види како власт
заиста
функционише,
колико је погубна по грађанство и у
коликој мери је дно-напредовала.
Делегацији Српског покрета Двери,
коју су чинили три народна посланика Бошко Обрадовић, Срђан Ного и
Зоран Радојичић и активисти Покрета, онемогућена су Уставом загарантована права. Не само да су спречени да
присуствују седници СО Младеновац,

Представници младеновачке општине покушали су да
од напаћених радника и деце
Младеновца направе хулигане
који урлају, звижде у пиштаљке и транспарентима машу ка
онима чија имена и не знају, за
које им је речено да су „лоши
момци.
отвореној за јавност, већ им је ускраћена слобода говора и кретања. Повод за
долазак народних посланика била је намера младеновачких власти да по налогу са врха определе значајна средства за

насељавање миграната у младеновачка
села.
Општинска власт је организовала групу радника ЈКП, неколицину младих
људи и одређен број малолетне деце да
увредљивим транспарентима дочекају
представнике Народне скупштине. Насилни, бахати и некултурни представници младеновачке општине, на челу
са њеним председником, покушали су
да од напаћених радника и деце Младеновца направе хулигане који урлају,
звижде у пиштаљке и транспарентима
машу ка онима чија имена и не знају, за
које им је речено да су „лоши момци“.
Међутим, док су се већници упирали
да изазову инцидент којим би, пре свега, Бошка Обрадовића приказали као
насилника, исти ти „спонтано окупљени“ Младеновчани су се уверили ко су
људи против којих треба да демонстрирају. Погнутих глава, црвених образа
и сузних очију, немо су се извињавали
док су пратили команде. Једна девојка
је у једном тренутку прошапутала: „Извините, мене је срамота, али остаћу
без посла ако одем“. Најхрабрији међу
њима одлагали су транспаренте и ћутке одлазили. Не марећи за поруку коју
носи, једна млада жена је кренула са
транспарентом ка окупљеним активи-

стима Двери. Срећна што је „храбра“
у понижавајућој улози послушника,
тражила је да буде усликана. Насмејана,
подигнутог транпарента „Удари мене,
а не жену“ несвесна да тако показује
право лице власти у Србији: понизи и
унизи. Цена није важна.

Младеновац је тог дана могао да види
и слику једне другачије Србије. Културне, одмерене, јасне, дверјанске. Захваљујући томе у зграду СО Младеновац ушло је 34 дверјанина. Из ње их је
изашло 39.
Данијела Перишић

ДРУЖЕЊЕ СА ГРАЂАНИМА
НА КАРАБУРМИ, ЗВЕЗДАРИ, ВИДИКОВЦУ,
БАНОВОМ БРДУ, У МИРИЈЕВУ И БАТАЈНИЦИ

У

првој половини новембра, активисти Двери су разговарали
са грађанима у разним деловима Београда.
Интересовање за рад Двери је све веће.
Београђани сваким даном увиђају да је
садашња градска власт прешла све границе доброг укуса, и од некадашњег велеграда, са развијеном културом, почела
да прави касабу. Најбољи пример за ову
тврдњу је стање на Цветковој пијаци,
где је плато окупиран продавцима старе
робе, чиме је направљено ругло какво

Звездара не памти. Овај, и многи други
проблеми једино могу да се реше променом градске власти, која безобзирно уништава и последње остатке старе
градске културе.
Београђани су заслужили одговорну и
поштену управу, која ће знати да сачува
дух старог Београда, али и да уведе новине које ће унапредити квалитет живота његових грађана.
Време је за нове, некомпромитоване и
стручне људе.
Време је за Београђане!

Главни и одговорни уредник: Зоран Павловић
Технички уредник: Невена Томић
Редакција: Данијела Перишић, Филип Радојковић, Филип Ранђеловић
Издавач: Српски покрет Двери
За идавача: Југослав Кипријановић

Број 3
15. новембар 2017
Излази два пута месечно
Градска организација Двери Београд
Ђорђа Јовановића 11 Тел: 062/8822-386 063/467-127

