
ЛИСТ ОПШТИНСКОГ ОДБОРА СНС СУРДУЛИЦА ЈУЛ 2015. 

На Изборној скупштини Општинског од-
бора Српске напредне странке у Сурдулици 
свих 52 делегата једногласно је изабрало ди-
пломираног машинског инжењера и директо-
ра Власинских хидроелектрана Бобана Петро-
вића за председника сурдуличких напредњака, 
који је и у претходном периоду био на челу 
овог одбора.

Обраћајући се присутним делегатима, Бо-
бан Петровић се захвалио на великој подр-
шци коју је данас добио, рекавши да данашњи 
избор за председника доживљава као велику 
обавезу и одговорност, да поведе напредњаке 
ове општине на пут победе на предстојећим 
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локалним изборима, пут борбе против крими-
нала и корупције и стварања бољих услова за 
живота у општини Сурдулица.

Изражавајући оптимизам и веру у пости-
зање правих резултата, председник општинског 
одбора у Сурдулици Бобан Петровић је делега-
тима изборне скупштине поручио да ће се на-
предњаци у Сурдулици у наредном периоду су-
очити са најпрљавијом политичком кампањом 
оних који ће по сваку цену покушати да задрже 
власт, али да је само безпоштедним радом и за-
лагањем могуће остварити зацртане циљеве.

Избор Бобана Петровића за председника 
Општинског одбора, у име Извршног одбора 
Српске напредне странке поздравио је потпред-
седник Извршног одбора Драган Стевановић 
који је потврдио речи председника Општин-
ског одбора да ће борба бити тешка, али ће и 
резултат те борбе бити величанствена победа.



Згранути смо и запрепашћени огромним 
размерама корупције, малверзација и безакоња 
у финансијском пословању општине Сурдули-
ца, за шта највећу одговорност, према налазима 
буџетске инспекције Министарства финансија 
Републике Србије број 401-00-00379/2015-37 
од 23.04. 2015. године, сносе одговорна лица 
општине Сурдулица на чијем челу је дуги низ 
година Новица Тончев, који је до тренутка зва-
ничног објављивања овог записника прилично 
безуспешно покушавао да сакрије незаконите 
токове буџетског новца у општини Сурдулица 
који је трошен супротно Закону о буџетском 

систему без икаквог правног основа и уз при-
чињавање милионске материјалне и новчане 
штете општини Сурдулица и правним лицима 
која су корисници буџета општине Сурдулица.

Буџетски инспектори Министарства фи-
нансија су до танчина разоткрили механизам 
незаконитих и вишемилионских исплата ли-
цима која су ангажована за рад на пројектима, 
лицима која су вршила надзор над грађевин-
ским радовима у општини Сурдулица, како су 
незаконито закључивани уговори и како су не-
наменски трошена средства грађана општине 
Сурдулица на фиктивне позиције супротно од-
редбама Закона о буџетском систему и закљу-
ченим уговорима, како је општина Сурдулица 
незаконито плаћала употребу приватног вози-
ла Новице Тончева, како су своје специјализо-
ване услуге наплаћивали најближи сарадници 
Новице Тончева и још много, много тога.

Били смо у праву: Налаз буџетске инспекције јасно потврдио и доказао 
огромну корупцију у општини Сурдулица
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Након априлских и мајских поплава које су 
2014. године задесиле Србију, дошло је до вели-
ких оштећења на регулисаном кориту реке Врле 
кроз Сурдулицу (око 1500м).

Техничку документацију за извођење са-
национих радова урадило је ЈВП „Србијаводе“. 
Спроведен је поступак јавне набавке и изабран 
најповољнији понуђач ГП „Механизација ИНГ“ 
Д.О.О. Власотинце.

Вредност радова је 11.000.000 динара.

Радови су изведени у складу са уговором 
и у предвиђеном року, примљени од стране 
стручног надзора ЈВП „Србијаводе“ 18.06.2015. 
године, у присуству извођача и представника 
Канцеларије за помоћ и обнову поплављених 
подручја, рекао нам је Директор, Горан Пузо-
вић, дипл.инж.

Овако се води брига о Србији  и Сурдули-
ци, а не ненаменски трошењем новца на пече-
ног вола и на другим баханалијама.

Директор, Горан Пузовић, дипл.инж.

Радови су изведени према Уредби Владе 
Републике Србије о утврђивању државног 
програма обнове оштећених водних објеката 
за уређење водотока, водних објеката за заш-
титу од поплава, ерозије и бујица и водних 
објеката за одводњавање (редни број објекта  
из Уредбе: А.2.43. „МОРАВА“ спољне воде).
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Фудбалско-кладионичарска машинерија 
финансирана од грађана општине Сурдулица 
и која има за циљ да у дело спроведе ону стару 
„дај нам хлеба и игара“ ових дана је усијана до 
лудила, али оног буџетског и помахниталог лу-
дила које ће грађане Сурдулице да кошта више 
од милион евра додатних улагања. У шта?

Опште је позната ствар како се ФК Радник 
дочепао овог пласмана, играјући у лиги где нико 
није желео нити могао да буде путник у виши 
ранг јер за то треба много пара које нико нема и 
не жели да баци. Али има ко жарко жели да ма-
кар нечим конкретним и оним што ће платити 
туђим парама сачека нове локалне изборе, када 
се већ корупцијом и криминалом који је по-
следњих месеци откривен у пословању општи-
не Сурдулица бирачима не иде на руке.

људе запослити или им изградити преко по-
требну комуналну инфраструктуру.

Док се сав сурдулички новац улаже у први 
тим ФК Радник, млађе категорије у којима иг-
рају наша деца практично и не постоје, на утак-
мице одлази недовољан број играча, врло често 
без сендвича и воде. Управу и општину интере-
сују само играчи који нису из Сурдулице, иако 
они нису будућност сурдуличког фудбала, јер 
они доприносе личном пројекту Новице Тонче-
ва „Радник на тикетима“.

Свети Новица Тончев је сву своју духовну 
енергију и финансијску моћ усмерио на један је-
дини циљ, како да опљачкане, понижене и оси-
ромашене грађане Сурдулице још једном зачара 
и превари и уместо извесне и боље будућности 
понуди им фатаморгану, лично богаћење, лажне 
вредности и широко познате специјализоване 
услуге својих најближих сарадника. Ако у томе 
успе, њихово буђење које ће уследити после 
завршене забаве и последњег звука сурдулич-
ке трубе биће још болније и неподношљивије, 
биће то крик беспомоћног и превареног човека 
који је пропустио своју шансу да учини нешто 
добро за своју будућност.

Наравно, боље је замајавати народ и арчи-
ти народне паре на печене волове, спортске и 
забавне намештаљке и астрономски плаћене 
фудбалере које ће већ сутра напустити Сурду-
лицу као да никада у њој нису ни били. Боље је 
и исплативије грађанима Сурдулице доводити 
дворске луде о њиховом трошку него те исте 

Ребалансом буџета умањују се средства 
за комуналну инфраструктуру општине

Истим ребалансом буџета милионски износи се 
улажу у ФК Радник
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Потпредседник Српске напредне странке Бра-
тислав Гашић, у друштву државног секретара ми-
нистарства привреде Драгана Стевановића, посе-
тио је Општински одбор Српске напредне странке 
у Сурдулици.

Обраћајући се великом броју чланова и симпа-
тизера Српске напредне странке, Братислав Гашић 
је донео одличну вест за Сурдулицу, рекавши да 
Министарство одбране планира повратак припа-
дника Војске Србије у објекте касарне „Власина“ у 
Сурдулици, што показује и представља прави при-

мер борбе за добробит свих грађана општине Сур-
дулица.

Преносећи поздраве и посебну поруку подрш-
ке председника Александра Вучића и обазирући се 
на актуелну политичку ситуацију и унутарстраначке 
изборе, потпредседник Српске напредне странке је, 
потпуно упознат са проблемима са којима се сурду-
личани суочавају, изразио велико задовољство ра-
дом и залагањем СНС-а на локалном нивоу, и пренео 
очекивања да ће изабрано руководство на најбољи 
могући начин водити странку у наредном периоду.
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Општински одбор Српске напредне 
странке у Сурдулици је дошао у посед за-
писника Управне инспекције Министарства 
државне управе и локалне самоуправе број 
038-038-0021/2015-02 у вези контроле ис-
плате плата у општини Сурдулица извршене 
дана 18.03.2015. године.

Приликом ове контроле званично је 
од стране надлежне управне инспекције 

утврђено да одређени број запослених лица 
у општини Сурдулица прима незаконите 
плате по коефицијентима који су утврђени 
супротно закону и који су неосновано увећа-
вани, на шта су одборници Српске напредне 
странке стално јавно указивали на седница-
ма Скупштине у протеклих неколико година.

Питамо бившег председника општине 
Сурдулица Новицу Тончева одакле му право 
да годинама уназад, потпуно свесно, буџет-
ским средствима и парама грађана општине 
Сурдулица незаконито исплаћује самог себе, 
као и своје најближе сараднике, своје замени-
ке, начелнике, личне возаче и ађутанте? Пи-
тамо га и када ће милионе више исплаћених 
плата у последњих неколико година вратити 
грађанима у буџет општине Сурдулица ода-
кле их је немилице узимао како би чашћавао 
послушне и подобне?

На крају, питамо Новицу Тончева, хоће 
ли за сву доказану корупцију у општини 
Сурдулица и за сва дела која су почињена на 
штету буџета општине Сурдулица у периоду 
његове вишегодишње власти окривити своје 
сараднике и стручне службе или ће храбро 
признати да је све радње и активности он 
лично наређивао? То је питање на које госпо-
дин Тончев мора да пружи одговор, уместо 
што непрестано неосновано и прљаво напа-
да све државне органе који покушавају да се 
изборе против корупције и криминала, по-
чевши од тужилаштва, полиције, буџетске 
инспекције и наравно саме Владе Републике 
Србије. Господине Тончев, грешите уколи-
ко мислите да ћете својом финансијском 
моћи, медијским и политичким утицајем 
зауставити спровођење закона у Србији.
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Овако изгледа данас изгледа пут у селу Масурица 
који је асфалтиран пре неколико месеци.

Овако нам изгледају месне канцеларије
у већини села наше општине.

Угрожавање насеља небезбедним копом у Биновцу

Канализација у 
селу Алакинце 

изведена
„по светским стан-

дардима“
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Председник Србиjе Tомислав Николић, у ок-
виру посети и обиласка југа Србије 01.06.2015. го-
дине, да jе Србиjа спремна да реагуjе на сваки без-
бедносни изазов, а воjницима и полицаjцима да 
jе Србиjи мир важниjи од свега, али да с обзиром 
на ситуациjу никада ниjе превише безбедности и 
обучености. „Заиста смо спремни и то треба рећи 
свима, свако ко се усуди да изазове било какву не-
приjатну ситуациjу у Србиjи, може да рачуна са 
отпором целе Србиjе и ово jединство воjске и по-
лициjе то и показуjе“, поручио jе Николић. Пред-
седник Србије jе истакао да jе и у мирнодопском 
стању важно да воjник има свест да би сваког часа 

могло да се запуца. Николић jе указао и на важ-
ност сарадње са KфOР-ом и међународним сна-
гама.

Председник Томсилав Николић је, је у пра-
тњи владике Пахомија, начелника Генералшта-
ба генерал пуковника Љубише Диковића, др-
жавног секретара Министарства привреде 
Драгана Стевановића, власника ПД Банковић 
из Сурдулице Бобана Банковића, директора 

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ – ЗА БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМО

Власинских хидроелектрана Бобана Петровића 
и директора сурдуличке електродистрибуције 
Игора Костића, обишао спомен-костурницу у 
Сурдулици уз поруку да морамо да негујемо и 
чувамо сећање и успомене на људе који су нас 
у прошлости задужили, а који су страдали од 
руке окупатора. 

У тој спомен-костурници, која се налази у 
порти цркве у оквиру Техничке школе Никола 
Тесла, похрањени су остаци жртава које је бу-
гарски окупатор убио од 1915. до 1918. године. 
Николић је навео да је до сада само слушао о 
сурдуличкој трагедији из Првог светског рата и 
почињеним зверствима, као и о томе да се др-
жава одужила народу и подигла костурницу, 
а да су после тога “сви помало заборавили” на 
највероватније десетине хиљада људи који су 
побијени од стране бугарског окупатора. “По-
ред Сурдуличана, овде су побијени људи из целе 
Србије. Сурдуличани су се одужили прецима и 
овакви споменици морају да опстану”, истакао 
је Николић којег су у дворишту дочекали учени-
ци те школе. Председник је ученицима поручио 
да се нада да неће тражити бољи живот изван 
Сурдулице већ ће исти обезбедити Сурдулици.


