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ЗАШТП ЈЕ РАЗРЕШЕН ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ ЗПРАН ТПДПРПВИЋ 

Да ли затп  щтп  је  за  самп  11  месеци  успеп  да  врати  скпрп све дугпве ппщтине  пд  прекп 88  милипна  динара, а  билп 

 их  је  и  из  2008.  2009. и 2010 гпдине?! 

 Да ли затп  щтп  су  за  11 месеци пдблпкирани  рашуни  10  Месних  заједница,  за  дугпваоа пп разним пснпвама  јпщ  из  

2005.  гпдине,  шиме  су  ствпрени  услпви за јпщ  већа  улагаоа  и  развпј  месних  заједница?! 

 Да ли затп  щтп  је,  и  ппред  плаћаоа  дугпва  ппщтине,  успеп  да  за  11 месеци  ппщтина  Власптинце  у  инвестиције 

 улпжи прекп  72  милипна  динара?! 

 Да ли затп  щтп  су  трпщкпви  за  службена  путпваоа  са  1,5  милипн динара   у  2011.  и  2012.  гпдини,   сведени  на  534  

хиљаде  динара у 2014. гпдини?!   

 Да ли затп  щтп  су  трпщкпви  гприва  службених  аутпмпбила   са  1,6  милипна динара  у 2010.   2011.  и  2012.  гпдини   

сведени  на  690  хиљаде  динара у 2014. гпдини?   

 Да ли затп  щтп  су  трпщкпви  угпститељских  услуга   са  1,6  милипна динара  у  2011.  и  2012.  гпдини   сведени  на  350  

хиљада динара у 2014. гпдини ?!  

 Да ли затп щтп је успеп да за 11 месеци ущтеди 14 милипна динара самп на најпснпвније трпщкпве?! 

 Да ли затп  щтп  је  секундарна  впдпвпдна  мрежа  у  Глпжану  урађена  за  4,4  милипна  динара, а не  за  7,5  милипна 

динара какп  је  некп  планирап?! 

 Да ли затп щтп  су радпви на уређеоу    кприта  реке  у  Кпнппници  урађени  за  2,4  милипна  динара, а  не  за  5,5  

милипна  динара  какп  је  некп  у  планирап?! 

Да ли затп щтп је закљушип угпвпр и пбезбедип средства да кпнашнп прпради цевпвпд и резервпар впде у Оращју, за кпје 

је 2008. гпдине  плаћенп 5,4 милипна динара или 67.500 евра и накпн 6 гпдина пд  изградое  јпщ увек  није у  функцији?! 

 Да ли затп щтп  је  фпрмирап  струшну  кпмисију  кпја  је  требала  да  утврди защтп су  Растеретни  цевпвпд  и  два  

резервпара  на  “Рпвинама”  и  даље  ван  функције, щтп  најбпље  псећају  грађани  насеља  

“Каменица” а тпкпм 2008. гпдине у оихпву  изградоу  је  улпженп  прекп  300.000  евра?! 

 Да ли затп  щтп  је  јавнп  указап  да  је  изградоа  Трансфер  станице  прпмащена  инвестиција  у шију  је  изградоу  

непптребнп пптрпщенп  прекп 59  милипна  динара  или 570.000  евра  и  щтп  није  дпзвпљавап  да  пвп  ппстрпјеое  

дпдатнп  кпщта  грађане  Власптинца  7 милипна  динара гпдищое за  заппслене  партијске  активисте  ппјединих 

лпкалних  пплитишких лидера?! 

Да ли затп  щтп  није  дпзвплип  да  се  кпмунални  птпад  деппнује  пп  

цени пд 28 евра пп тпни на Регипналнпј деппнији “Porr&Werner&Vebera” у Жељкпвцу, већ  пп  цени  пд  17 евра  пп  

тпни на Регипналнпј  деппнији  у  Пирпту?! 

 Да ли затп  щтп  је  кпд  министарства  финансија  предузеп  активнпсти  да  се  крпз  државну  ппмпћ  реще запстала  

пптраживаоа  радника ЈКП „Кпмуналац“  за  17  месешних  зарада  и  ЈКП „Впдпвпд“  за  9 месешних  зарада  и  активнпсти  

да  се непдрживп  ЈП „Чистпћа Власптинца“  приппји  ЈКП „Кпмуналац“?! 

Да ли затп  щтп  је  предузеп  активнпсти  на  пбезбеђиваоу  алтернативе  у  впдпснабдеваоу  Власптинца,  захватпм  из  

реке “Раставнице”,  какп  свака  велика  и  мутна Власина  не  би  дпвпдила  дп  прекида  у  впдпснабдеваоу?! 

Да ли затп  щтп  су   за  11  месеци  рещени  прпблеми  впдпснабдеваоа  у  11  месних  заједница?! 
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Да ли затп щтп  су предузете  активнпсти  на  рещаваоу  прпблема    у  впдпснабдеваоу житеља Прилепца, Црне  Баре,  

Дпое  Лпмнице, Шищаве  и  Стајкпвца?! 

Да ли затп  щтп  је  власнику  немашке  кпмпаније  “Грунер”  јавнп   рекап  да  му  се  грађевинскп  земљищте  прпдаје  без  

услпва    заппщљаваоа  партијских  кадрпва  и  да  се истп  мпра  платити  пп  тржищнпј  цени  а  не пп цени кпју су  му  

пбећали  ппједини  лпкални  пплитишки лидери, са  услпвпм  заппщљаваоа  оихпвих  партијских кадрпва?! 

 Да ли затп  щтп  је угпвпрена израда  прпјекта  уређеоа  Индустријске  зпне  пп  цени  пд  1.022.400  динара  а  не  за  

2.313.000  динара,  какп  је  некп    планирап и   затп щтп   ће  се  тим  прпјектпм  ствприти  услпви  за  прпдају  

грађевинскпг  земљищта пп  тржищнпј  цени  кпмпанијама  “Елрад”  и  “Дафра”,  за  изградоу  нпвих  прпизвпдних  ппгпна  

и  заппщљаваоа  нпвих  200 радника?! 

 Да ли затп  щтп  је  указап на непдгпвпрнпст  да  се  Дпму  здравља  Власптинце  збпг  пплитишких  интереса  ппјединаца, 

гпдищое  пренпси  прекп  30  милипна  динара  из  бучета  ппщтине  Власптинце,  а  да  грађани  истпвременп буду  

ускраћени  за  прекп  пптребне  специјалистишке  медицинске  услуге и  да  је  јпщ  непдгпвпрније  да  се  прекп  7  

милипна  динара  из  бучета  ппщтине  Власптинце  издваја,  за  унапређеое  здравствене  защтите  грађана  ппщтине  

Црна  Трава?! 

 Да ли затп  щтп  је  пд  Батулпвашке  утрине  хтеп  да  направи  уређенп  грађевинскп  земљищте  за  Индустријску  зпну  на  

кпјпј би  били  изграђени  прпизвпдни  пбјекти  за заппщљаваое   нпвих  400  радника, Батулпвце би дпбилп 

кплектпр птпадних впда, а не да тп земљищтеи даље  буде  заражени вищоар?! 

Да ли затп  щтп  је хтеп  да  се  бучетским  средствима  ппщтине  Власптинце  купи  земљищте  бивще  сепарације ппред 

реке Мправе, какп  би  се  ту  изградили  ппгпни  аустријске  кпмпаније  „Box Mark“,  са  заппщљаваоем прекп 600 нпвих 

радника?! 

 Да ли затп щтп  је хтеп  да  се  бучетским  средствима  ппщтине  Власптинце  купи  прпизвпдни  ппгпни  ДП „Бескп“  у  

стешају  какп  би  се  исти ппремили за „Браунфилд“ инвестиције, кпје би дпвеле дп  заппщљаваоа 200 нпвих  радника?! 

Да ли затп щтп су у 2014. гпдини ппредељена средства и ренпвиранп три кптларнице у пснпвним щкплама и ппщтини и 

дпнеп ущтеде у пптрпщои пгрева пкп 2 милипна динара гпдищое?! 

 Да ли затп щтп је наппкпн у ппщтини Власптинце устанпвљенп кпме ппщтина дугује и кпликп дугује кап и кп ппщтини 

дугује и кпликп дугује?! 

 Да ли затп   щтп је  хтеп  да у  2015.  гпдини  у  бучету  ппщтине  Власптинце  ппредели  средства за  развпј  ппљпприведе  

у  изнпсу пд  прекп  20 милипна  динара и средства  за  развпј  приватнпг  предузетнищтва  и  сампзаппщљаваоа  у изнпсу  

пд  прекп  50  милипна  динара,  щтп  је  враћаоем  дугпва  из претхпднпг перипда у изнпсу пд прекп  80 милипна  динара,  

дпказанп  кап  реалнп   мпгуће и прекп  пптребнп?! 

Да ли затп щтп је успеп да дпведе у ред финансијскп стаое у ппщтини и за самп 11 месеци на рашуну кпји је наследип у 

минусу пстави 10 милипна наменских средстава и 20 милипна ущтеђених средстава щтп укупнп изнпси 30 милипна динара 

и щтп никад није дпзвплип да га никп ппзпве за плаћаое рашуна јер је сваки рашун кпји је стигап бип пдмах и реализпван?!  

 

ДА! ЗПРАН  ТПДПРПВИЋ  ЈЕ  РАЗРЕШЕН  САМП  ИЗ  РАЗЛПГА ШТП ЈЕ ПРЕВИШЕ ППШТЕН И ШТП  ЈЕ  СМАТРАП 

ДА НАША  БУДУЋНПСТ  ЗАВИСИ  ПД  НАШЕ  САДАШОЕ  ПДГПВПРНПСТИ И  ЗБПГ ТПГА ШТП СЕ УСУДИП ДА 

СТРИКТНП  СПРПВПДИ  ПРПГРАМ  ВЛАДЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ  НА  ЧИЈЕМ  ЈЕ  ЧЕЛУ  

 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ!!! 


