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  Локална  власт на челу са градоначелником Бошком Ничићем , баш као и она 

претходна напредњачка пошаст , свакодневно  недомаћинским понашањем,  

злоупотребама и малверзацијама извлачи новац из буџета и  уместо на економско и 

социјално оснаживање грађана усмерава га у несврсисходне пројекте из којих  се  даље 

преко понуђача услуга и радова , новац слива у џепове  разних Ничића, Мирковића, 

Огњановића, и њихових сарадника.  

  Градски одбор ДЈБ Зајечар као део одговорне политичке опције ставио се у службу 

народа  и свакодневно грађане обавештава о злоупотребама јавног новца, коруптивним 

аферама и закулисним радњама којима се власт служи да сакрије трагове 

незаконитости. 

  Хиперпродукција корупције која је на делу како у Србији тако  и Зајечару, учинила је 

да ниједан  буџетски динар  није безбедан и сигуран , јер као што вук не може да чува 

овце  тако и већ доказани а неки попут градоначелинка Ничића и правоснажно 

осуђивани функционери , не могу да се са пажњом доброг домаћина старају о буџету .  

   Такве политичке громаде попут градоначеника Ничића , чија се величина мери 

десетинама милиона динара несталог  јавног новца , десетинама пропалих капиталних 

пројеката, десетинама упропашћених  јавних предузећа и установа, скоро па десетином 

промењених партијских књижица , треба да знају да није дегутантно говорити о томе 

ко је коме жена, сестра или кум, ако се ради о јавном новцу који се преко  рођачких и 

кумовских веза отима од Зајечараца . Дегутантност не постоји када се буџетским 

новцем пуне џепови напредњачких полтрона. Не постоји када у бизнис увучете своје 

венчане и невенчане супруге, љубавнице, ближе и даље рођаке па преко њих отимате 

Зајечарцима бесплатне ужине за све школарце , бесплатне уџбенике, бесплатне 

екскурзије за матуранте, субвенције за мала породична предузећа, новац за 

пољопривреднике, за осетљиве друштвене групе, за село, за инфраструктуру.., када  их 

преко тих венчаних или невенчаних женица економски и социјално уништавате. 

Милион по милион... до 70 милиона које град Зајечар тренутно дугује јер су му на челу 

биле политичке громаде из СНС -а ,  а не политички патуљци из ДЈБ. 

  Доста је било верује у моћ народа и зна да долази време када ће из  разних фиока  на 

светлост дана изаћи,  између осталих ,и  наше  пријаве  за злоупотребе, корупцију и 

криминал. Тада ћемо видети колико су политичке громаде а ла Ничић тешке и у 

кривичним делима.  

Доста је било! 

 

                                                                                        



 
 


