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Ми ха ил Вла ди ми ро вич Ле он тјев је најеминентнији
руски политички аналитичар, пу бли ци ста и из да вач.
За вр шио је еко ном ски фа кул тет Мо сков ског ин сти ту 

та за на род ну при вре ду Пле ха нов. Нај ши рој ру ској јав но сти
Ми ха ил Ле он тјев је по знат као во ди тељ и уред ник ана ли тич 
коин фор ма тив не еми си је Од на ко (Ипак) ко ја се еми ту је у
окви ру цен трал ног ру ског днев ни ка, по зна тог под на зи вом
„Вре мја“, на Пр вом ка на лу ру ске др жав не те ле ви зи је. Ње го ви
ко мен та ри, ста во ви и раз ми шља ња ве о ма струч но, ду хо ви то
и упе ча тљи во об ја шња ва ју чи та вој на ци ји днев но по ли тич ке
до га ђа је . Реј тинг гле да но сти ње го ве еми си је пре ла зи 80 ми 
ли о на. Не дав но је по кре нуо свој не дељ ни лист „Од на ко“ ко ји
у са мом стар ту има ви сок ти раж и вели ку по пу лар ност. 

Пре не ко ли ко го ди на, због ве о ма оштрих ко мен та ра на
ра чун Вик то ра Ју шчен ка и ње го ве су пру ге Ка та ри не, украјин 
ски суд, по при ват ној ту жби го спо ђе Ју шчен ко, по кре ће по сту 
пак про тив ње га и про гла ша ва за пер со ну нон гра та. Чи тав
спор пред укра јин ским су дом се за вр шио осло ба ђа ју ћом пре 
су дом. Ми ха ил Ле он тјев је при ја тељ срп ског на ро да што ви 
ше де це ниј ским ра дом прак тич но по ка зу је у сво јим еми си ја ма.

До бит ник је на гра де „Злат но пе ро Ру си је“, био је но ми но 
ван 1997. го ди не за пре сти жну но ви нар ску на гра ду ру ске
ака де ми је за те ле ви зи ју ТЕ ФИ. Ко ли ко је зна ча јан и це њен у
Ру си ји све до чи и по да так да му је че стит ку за ро ђен дан упу 
тио и пре ми јер Ру си је Вла ди мир Пу тин.

Овог пу та у Бе о гра ду је бо ра вио на по зив Срп ске ра ди кал 
не стран ке ра ди упо зна ва ња са пред ме том ко ји се пред Ха 
шким три бу на лом во ди про тив проф. Др Во ји сла ва Ше ше ља.
• Ре ци те нам не што ви ше о ва шој те ле ви зиј ској еми си ји

и о ва шем не дељ ном ли сту?
Ми ха ил Ле он тјев: Мој основ ни по сао је но ви нар – ко мен 

та тор на те ле ви зи ји, на Пр вом ка на лу ру ске др жав не те ле ви 
зи је. Во ди тељ сам емиси је опе ра тив них ко мен та ра о те ма ма
ко је су у том тре нут ку ак ту ел не, јер те ме ко је ни су до вољ но
ак ту ел не и зна чај не, не за слу жу ју ко мен тар. Еми си ја се, у
прин ци пу, еми ту је јед ном до два пу та не дељ но, а ако си ту а 
ци ја зах те ва, мо же и сва ког да на. Она је са став ни део цен трал 
ног ин фор ма тив ног про гра ма „Вре мја“ (ана лог но на шем
Дру гом днев ни ку, прим. прев.). Да кле, са став ни део тог про 
гра ма су мо ји ко мен та ри у „Од на ко“ (Ипак), јер не по сто ји ни 
шта при род ни је и по треб ни је не го да у окви ру цен трал не ин 
фор ма тив не еми си је увек по сто ји ак ту ел ни ко мен тар о ак ту 
ел ној те ми. 

• Сни ма ли сте и не ке до ку мен тар не фил мо ве
Ми ха ил Ле он тјев: За Пр ви ка нал ре а ли зо вао сам до ку 

мен тар ни про је кат – се ри ју, под на зи вом „Ве ли ка игра“ а за 
тим на пи сао књи гу под истим на зи вом. Би ло је то пра во ис 
тра жи ва ње, за ко је не знам да ли мо гу да ка жем да је у ран гу
од бра не док тор ске ди сер та ци је, али си гур но је да сам ура дио
ве ли ки по сао. За три го ди не на пра вио сам око осам де сет ин 
тер вјуа, са свим ва жни јим ин те лек ту ал ци ма и по ли ти ча ри ма
у све ту, по чев од Ки син џе ра, Бже жин ског па све до Ва ле ри
Жи скар Де сте на. Ме ђу тим, не по сред но у еми си ју укљу чен је
са мо ма њи део. Ре зул тат тих ак тив но сти је ори гина лан, уни 
ка тан при руч ник о исто ри ји ге о по ли тич ких од но са из ме ђу
Ру си је и ан гло сак сон ског све та, с кра ја XVI IIве ка до да нас. Чи 
тав тај пе ри од мо же мо да на зо ве мо јед ним тер ми ном – „Ве 
ли ки хлад ни рат“. По сто ји још не ко ли ко про је ка та у мом ра ду
ко ји су, у ма њој или ве ћој ме ри, слич ни, укљу чу ју ћи и из да ва 
ње не дељ ног ли ста „Од нако“. Лист из ла зи од сеп тем бра ове
го ди не. Пре овог ли ста био сам уред ник ве о ма по зна тог ча со 
пи са „Про фил“. У пита њу је је дан од во де ћих дру штве нопо 
ли тич ких не дељ ни ка на ин фор ма тив ном тр жи шту Ру си је. 
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Интервју
Ми ха ил Ле он тјев, по зна ти ру ски но ви нар, у раз го во ру за „Ве ли ку Ср би ју“ по ру чио:

• „Тач но зна мо ко ли ко људ ска пра ва на За па ду и ха шком три бу на лу вре де и за ко га су од ре ђе на
та људ ска пра ва. Гле да но са људ ског и хри шћан ског аспек та, ми са о се ћа мо са Ше ше љем и мо -
ли мо се за ње га. А са по ли тич ког аспек та, ми во ди мо по ли тич ку игру у окол но сти ма ко је нам
то до зво ља ва ју и сред стви ма ко ја има мо, са на дом, ве ром и убе ђе њем да ће мо на кра ју по бе ди -
ти“, ис ти че Ми ха ил Вла ди ми ро вич Ле он тјев углед ни но ви нар ру ске др жав не те ле ви зи је

Ше шељ је нај сна жни јиШе шељ је нај сна жни ји
и нај о збиљ ни јии нај о збиљ ни ји

српскисрпски по ли ти чарпо ли ти чар



Све што Запад чини Србији
уперено је против Русије

• Да ли у ва шим еми си ја ма и ли сту об ра ђу је те те ме ве за 
не за си ту а ци ју у Ср би ји? По сто ји ли ин те ре со ва њеу Ру 
си ји за до га ђа у Ср би ји?

Ми ха ил Ле он тјев: Ра ни је се еми си ја „Од на ко“ зва ла „У су 
шти ни“, и по чев од 1996. го ди не еми то ва на је на Тре ћем ка на 
лу. По чев од те еми си је па до да нас у еми си ја ма су об ра ђи ва 
не те ме ко је се ти чу мно гих срп ских пи та ња. Го ди шње је та 
квих еми си ја би ло од три до де сет. Тај минг еми си је је кра так
не пре ла зи пет ми ну та. Же лим још јед ном да ис так нем да
срп ску те му, у ру ском јав ном мње њу и ру ском дру штву до жи 
вља ва ју као лич ну те му, као лич ни про блем. Не са мо за тошто
ми во ли мо Ср би ју, што је сте исти на, у овом ци нич ном све ту и
те шким окол но сти ма, већ за то што рускодруштво,дога ђа је у
Ср би ји и то што ра де Ср би ји, до жи вља ва као ди рект ну по ру 
ку Ру си ји, а она гла си: „Са ва ма ће би ти исто та ко“, по чев од
бом бар до ва ња и за кључ но са Ха шким три бу на лом. Схва та мо
да то што се ра ди Ср би ји, не ра де Срби ји са мо ра ди Ср би је, то
чи не Ср би ји због нас, јер све што се Ср би ји чи ни је сте због нас
и про тив нас. Ко ри сте све ком по нен те деј ста ва. То об ја шња 
ва за што је срп ска те ма код нас у зо ни дру штве ног ин те ре са,
и увек топ те ма, ка да је у пи та њу реј тинг ин те ре со ва ња.

Мо гу са си гур но шћу да твр дим, да је рат про тив Ју го сла ви 
је и све што вам се де си ло био је дан од нај ва жни јих фак то ра
ко ји су до ве ли до бу ђе ња ру ске на ци о нал не све сти, осе ћа ња
отре жње ња и по тре бе за од бра ном. За то ми, за раз ли ку од
свих оста лих, а Ср би ма је то ја ко ва жно ре ћи, све ово што се де 
си ло, на зи ва мо „пли ша на ре во лу ци ја“, пре врат и ма сов но за 
глу пљи ва ње. 
• У не ко ли ко на вра та има ли сте при ли ку да бо ра ви те на

Ко со ву и Ме то хи ји и ка кве сте ути ске ода тле по не ли?
Ми ха ил Ле он тјев: Мо ји ути сци о Ко со ву су стра шни. Ви 

део сам спа ље не православне светиње, хра мо ве, цр кве. Био
сам у ко сов ским се ли ма где су уби ја ли децу, ко ја су ле ти од ла 
зи ла да се игра ју ма ло да ље од сво јих ку ћа. Мо рам да вам ка 
жем да ми то ли чи на цр ну бај ку. Лич но сам при су ство вао ка 
да је Хол брук го во рио да љу де ко ји су та мо на пра ви ли не ке
на ци о нал не су ко бе тре ба ка зни ти. Ми смо пи та ли, а шта са
они ма ко ји су го ди на ма уби ја ни, пред ва шим очи ма? Да ли ће
они до би ти не ку ком пен за ци ју за њи хо ве тра ге ди је? И ко ће
за то да бу де ка жњен? Ћу ти чо век, не про го ва ра! Ви део сам
ку ћу не срећног Србина у При шти ни ко ју су чу ва ли Па ки стан 
ци, и ко ји се пла шио да до ђе до про зо ра у соп стве ној ку ћи. То
није ни пр ви, ни по след њи слу чај пот пу но ди вљач ког ге но ци 
да, ко ји се спро во ди, на жа лост уз мен тор ство. Они су, про сто,
пре у зе ли зва нич ну од го вор ност и пот пи са ли оба ве зу да одр 
жа ва ју ред, а да при том ни јед ну од пот пи саних оба ве за ни су
ис пу ни ли. Зна чи, ни јед на оба ве за ко ју је За пад прет ход но
пот пи сао ни је би ла ис пу ње на. Хоћу да по ру чим они ма ко ји са 
да у на ди пот пи су ју са За па дом не ке дру ге оба ве зе, а и не ке
бу ду ће, да има ју на уму да ни шта ниjeис пу ње но по чев од А до
Ш, ни шта, од по чет ка до кра ја. И пи там их, ка кву на ду га је  да
ће на ред не оба ве зе би ти из вр ше не, ка да пот пи су ју ћи те ку ће
ни су ис пу ње не ни прет ход не? 
• Ка ко ви ди те Ко со во и Ме то хи ју у бу дућ но сти

Ми ха ил Ле он тјев: Ми слим да то пи та ње ни је са мо срп ско
пи та ње, то је за јед нич ко, то је оп ште пи та ње. Мо жда је бо ље
да то об ја сним кроз при мер.

– У Ата тур ко вој Тур ској ни ко се ни је ба вио пи та њем на ци 
о нал но сти, ни ко ни ко га ни је про га њао због на ци о нал но сти.
Про га ња ли су због гу бит ка тур ског иден ти те та. Сва ки Гру зи 
јац или Курд, уко ли ко је био спре ман да по ста не Тур чин, ви 
ше ни је имао про блем, то ни је био Хи тле ров по ре дак. По треб 
но је са мо из да ти се бе, од ре ћи се исто ри је сво јих пре да ка и

ауто мат ски ћеш сло бод но да жи виш. То је пи та ње из бо ра.
Ако се Ср би на да ју да свет, ко ји не за ви си са мо од Ср ба, не ће
би ти та ко устро јен, он да мо ра ју да зна ју да то, у пр вом ре ду,
мо жда за ви си од ру ског ста ва. Та да ће мо мо ра ти вра ти ти Ко 
со во и не са мо Ко со во, јер не сре ћа ко ја је оку пи ра ла туђе гро 
бо ве и ру ши те гро бо ве, ли ша ва се бе пра ва да по сто ји на тој
те ри то ри ји. 

Када се Русија врати сама себи и Србија ће
• Шта су пред у сло ви за та ко не што?

Ми ха ил Ле он тјев: Ду жни смо да ве ру је мо да по сто ји
осно ва, да ће се Ру си ја вра ти ти са ма се би. Та да ће се и Ср би ја
вра ти ти са ма се би. Мо ра мо да се оку пи мо и за шти ти мо. Мо 
ра мо да кон цен три ше мо сна ге у све тлу гло бал не кри зе и гло 
бал не ка та строфе. У пи та њу је за јед нич ка ка та стро фа. Ка да се
ка та стро фа де си он да чак и ни је ва жно ко је крив, ни је ва жно
ко је иза звао зе мљо трес, бит но је да се све тре се. Али у тој си 
ту а ци ји ми мо ра мо да очу ва мо мо гућ ност да не из гу би мо, да
не бу де мо гу бит ни ци. 

Чи ни ми се да мом ци са За па да жу ре да убе де све ка ко је
све за вр ше но, за то што им је оста ло ја ко ма ло вре ме на, за то
што ће им кроз не ко вре ме би ти ве о ма те шко да би ло ко га
убе де у би ло шта. Они ра де по прин ци пу „ако не ма чо ве ка –
не ма про бле ма“. Сво је ци ље ве ре а ли зу ју ин фор ма ци о ним,
иде о ло шким и ет нич ким пу тем. На при мер, за вре ме гра ђан 
ског ра та стра не ко је су су ко бље не при бе га ва ју ис тре бље њу,
јер се јед но став но пла ше да не ће мо ћи да кон тро ли шу си ту а 
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ци ју. То је ар гу мент не моћ ног. Је дан при ја тељ ми је увек на во 
дио при мер бор бе ла во ва за те ри то ри ју или жен ку. Они на па 
да ју је дан дру гог али не уби ја ју, по бе ђе ни са мо на пу сти ме сто
по при шта. Док го лу бо ви, је дан дру гог уби ју у бор би за жен ку,
за то што сла би ји ако по бе ди не мо же да кон тро ли ше си ту а 
ци ју. У да тој си ту а ци ји мом ци са За па да су сла би ћи јер не мо 
гу да кон тро ли шу си ту а ци ју, и за то мо ра ју да нас уби ја ју, ако
не фи зич ки, он да ма кар да нам уни ште иден ти тет, свест, по 
ре кло, јед но став но да нас уни ште као на род. То је јед на, спе 
ци јал на фор ма ет нич ког чи шће ња, ко ја љу ди ма ис пи ра мо 
зго ве.

Немогуће је Шешеља оптужити за било шта
• Да ли сте упо зна ти са про це сом ко ји се у Ха шком три бу 

на лу во ди про тив Во ји сла ва Ше ше ља
Ми ха ил Ле он тјев: Во ји слав Ше шељ је нај сна жни ји и нај 

о збиљ ни ји српскипо ли ти чар.  У кон тек сту о ком сам го во рио
ра ни је, не ма ни јед ног за дат ка ко ји је прак тич ни ји и ак ту ел 
ни ји, за те исте љу де са За па да, не го да скло не Ше ше ља. Њи 
хов мо тив је пот пу но ја сан. Ме ни се чи ни да га не ће оста ви ти
на ми ру док год има ју и нај ма њу мо гућ ност да га тамо др же. 

Шта мо же да се учи ни? Тре ба схва ти ти да су они ли це мер 
не ку ка ви це и да има ју огра ни че не мо гућ но сти. До пао им је
ша ка да би га уби ли, али ко ће од тих љу ди да бу де до вољ но
хра бар да то и учи ни? На дам се да та квих не ће би ти. Зато га
мо ра ју не у тра ли са ти не ким ле гал ним ин стру мен ти ма и то је
раз лог че стог ме ња ња пра ви ла игре. Ме ђу тим, та пра ви ла
игре су до не ког сте пе на уни вер зал на. На ци сти су мо ра ли да
пу сте Ди ми тро ва. Ми слим да ни ко не сумња да су на ци сти би 
ли спо соб ни ни тко ви, ни ко не сум ња у њи хо ве спо соб но сти.
Ми слим да су Ха шки прав ни ци спо соб ни као та кви. Они има 
ју мо гућ ност да во де не ке по зи ци о не бит ке да би га оне мо гу 
ћи ли за кон крет не бит ке. Шешељ је ак ти ван по ли ти чар због
са мог свог де ло ва ња. На рав но да би смо ми во ле ли да окол но 
сти и си ту а ци ја око ње га бу ду дру га чи ји, али то је, на жа лост
по ли тич ка ре ал ност у ко јој се он на ла зи, тим пре што су сви
до га ђа ји око Ше ше ља и у ве зи са њим, очи гле дан при мер јав 
не дис кре ди та ци је са ме иде је Ха шког ка за ма та.

Ше шељ се не укла па у кри те ри јум кри ви це, ко ју су они са 
ми од ре ди ли као кри ви цу. За то га је не мо гу ће у окви ру ја сног,

раз бо ри тог и, да та ко ка жем, ци ви ли зо ва ног пра во су ђа оп ту 
жи ти за би ло шта. То што им се он не сви ђа, не мо гу да му на
пле ћа ба ца бре ме од го вор но сти. Они про сто ра де свој по сао и
да ју сми сао све му то ме што ра де, са аспек та пер спек ти ве
оства ре ња не ког ре зул та та и са аспек та по сто ја ња Ше ше ља
као по ли ти ча ра. На сре ћу, Ше шељ на ста вља да жи ви као по 
ли ти чар и по сле тих од лу ка, у но вим усло ви ма. 
• Ка ко ко мен та ри ше те кр ше ње људ ских пра ва Во ји сла 

ва Ше ше ља у Ха шком три бу на лу
Ми ха ил Ле он тјев: Се тио сам се јед не по сло ви це ко ја гла 

си: „Ко би ло ко ме га ран ту је да ће би ти ла ко“. Ми слим да је он
пси холошки био на све спре ман. Све што зна и ми сли о  За па 
дуод го ва ра, у су шти ни, оно ме што Ха шки три бу нал ра ди. Све
је ја сно, они про сто чо ве ку угро жа ва ју људ ска пра ва. Ми пи та 
мо, ка ко? Па јед но став но, то је, про сто, утка но у њи хов си стем.
Тач но зна мо ко ли ко људ ска пра ва на За па ду и у Ха шком три 
бу на лу вре де и за ко га су од ре ђе на та људ ска пра ва. Гле да но
са људ ског и хри шћан ског аспек та, ми са о се ћа мо са Ше ше 
љем и мо ли мо се за ње га. А са по ли тич ког аспек та, ми во ди 
мо по ли тич ку игру у окол но сти ма ко је нам то до зво ља ва ју и
сред стви ма ко ја има мо, са на дом, ве ром и убе ђе њем да ће мо
на кра ју по бе ди ти.

Р. В. С.
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Н а Све тог Ни ко лу, 19. де цем бра, прог на ни
срп ски на род из Ре пу бли ке Срп ске Кра ји 
не, све ча ном сед ни цом Скуп шти не Ре пу 

бли ке Срп ске Кра ји не у про гон ству обе ле жио је го ди шњи цу
сво је др жав но сти. Го сти Скуп шти не би ли су пред сед ник до 
ку мен та ци о ноин фор ма ци о ног цен тра „Ве ри тас“ Са ва Штр 
бац, пу бли ци ста Љи ља на Бу ла то вић, пот пред сед ник по сла 
нич ке гру пе Срп ске ра ди кал не стран ке у На род ној скуп шти 
ни Ре пу бли ке Ср би је мр Алек сан дар Мар ти но вић, на род ни
по сла ни ци Срп ске ра ди кал не стран ке др Ни ко ла Жу тић, Бра 
ни мир Ђо кић и мно ги дру ги.

Рај ко Ле жа јић, пред сед ник Скуп шти не, освр нуо се на исто 
ри јат Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и од нос За па да и Хр ват ске
пре ма Ср би ма.

Са ва Штр бац у име „Ве ри та са“ ука зао је на чи ње ни це ве за 
не за раз не мон ти ра не суд ске про це се ко ји се про тив Ср ба
Кра ји шни ка во де.

За Срп ску ра ди кал ну стран ку, ис та као је Мар ти но вић, Ре 
пу бли ка Срп ска Кра ји на је срп ска зе мља ко ја се на ла зи под
оку па ци јом. „По што оку па ци ја ни је пра во прав де, не го пра во
си ле оно ће јед ног да на ипак мо ра ти пре ста ти“, на гла сио је
Мар ти но вић.

Ми ло рад Бу ха, пре ми јер Вла де РСК у про гон ству, ис та као
је нео п ход ност про ме не Уста ва Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не,
од но сно усва ја ње аманд ма на ко ји ма би би ли де фи ни са ни
устав ни осно ви за де ло ва ње др жав них ор га на Ре пу бли ке
Срп ске Кра ји не у про гон ству и про гла ше ни ни штав ним сви
прав ни ак ти над имо ви ном Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не из вр 
ше ни у вре ме те ку ће оку па ци је.

Скуп шти на је иза бра ла пред сед ни ка и се дам пот пред сед 
ни ка. За пред сед ни ка је по но во иза бран инж. Рај ко Ле жа јић, а
пот пред сед ни ци су Мир ко Стри гић, Вас кр си је Вук са но вић,
Ми ло рад Ви шић, Ђор ђе Да мја но вић, др Ра до ван Маљ ко вић,
Ду шан Му ни кра вић и Ра де Ба ста.

За пре ми је ра Вла де Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про гон 
ству по но во је иза бран Ми ло рад Бу ха. Још је дан ман дат је по 
твр ђен и свим чла но ви ма ње го вог ка би не та. 

Пи сма Ше ше љу, Мар ти ћу и ру ском ру ко вод ству
Ми ло рад Бу ха и Рај ко Ле жа јић, у име Вла де и Скуп шти не

Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про гон ству, упу ти ли су пи сма
пред сед ни ку Срп ске ра ди кал не стран ке проф. др Во ји сла ву
Ше ше љу и пред сед ни ку Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не Ми ла ну
Мар ти ћу, ко ји се на ла зи на из др жа ва њу не пра вед не ка зне у
за тво ру у Есто ни ји. Кра ји шни ци су на тај на чин да ли Мар ти 
ћу по др шку уз по ру ку да је ње гов на род уз ње га. Пи смо је при 
мио син Ми ла на Мар ти ћа ко ји се би ра ним ре чи ма за хва лио у
име свог оца. Скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не упу ти ла
је, та ко ђе, пи сма и чел ним љу ди ма Ру ске Фе де ра ци је и то
Дми три ју Ана то ло ви чу Ме две де ву, пред сед ни ку Ру ске Фе де 
ра ци је, Вла ди ми ру Вла ди ми ро ви чу Пу ти ну, пред сед ни ку

Вла де Ру ске Фе де ра ци је, Бо ри су Вла че сла во ви чу Гри зло ву,
пред сед ни ку Ду ме и Сер ге ју Ми ха и ло ви чу Ми ро но ву, пред 
сед ни ку Гор њег до ма ру ске Ду ме.

Исто ри јат Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не
Скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про гон ству би ла

је и при ли ка да се при сут ни још јед ном освр ну на исто ри јат
на стан ка Кра ји не. До ла ском ХДЗа на власт, у ма ју 1990. го ди 
не, гу ше се сва срп ска пра ва, а Ср би на то од го ва ра ју фор ми 
ра њем За јед ни це оп шти на се вер не Дал ма ци је и Ли ке у ју ну
ме се цу исте го ди не. 

Срп ски на род са под руч ја та да шње Хр ват ске 25. ју ла 1990.
го ди не, одр жао је Ве ли ки срп ски са бор у Ср бу, на ко ме је иза 
бра но Срп ско на ци о нал но ве ће као нај ви ше те ло срп ског на 
ро да у СР Хр ват ској и до не се на Ре зо лу ци ја о нео ту ђи вим пра 
ви ма срп ског на ро да у ко јој се од ре ђу је од нос срп ског на ро да
пре ма СР Хр ват ској у за ви сно сти ка кав СР Хр ват ска за у зме
став пре ма Со ци ја ли стич кој Фе де ра тив ној Ре пу бли ци Ју го 
сла ви ји:

 уко ли ко Хр ват ска оста је у фе де ра ци ји, срп ски на род зах 
те ва кул тур ну ауто но ми ју у Хр ват ској;

 уко ли ко Хр ват ска же ли кон фе де ра тив ни ста тус у Ју го 
сла ви ји, срп ски на род зах те ва те ри то ри јал ну ауто но ми ју;

 уко ли ко Хр ват ска же ли да се от це пи од Ју го сла ви је, он да
срп ски на род као кон сти ту ти ван и др жа во тво ран, та ко ђе за 
др жа ва сво је пра во да у за јед нич кој др жа ви оста не и да се от 
це пи од Хр ват ске;

Сви ови ста во ви по твр ђе ни су на род ним пле би сци том о
срп ској ауто но ми ји одр жа ном 19. ав гу ста на Пре о бра же ње
1990. го ди не, ко ји су хр ват ске вла сти без у спе шно пу тем по 
ли циј ске си ле по ку ша ли да спре че.
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У прогонствуУ прогонству
Обележена го ди шњи ца Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не

Пи ше: Рат ко Ли чи на

• Никада се нећемо одрећи државотворних права српског народа у Хрватској, поручено са свеча-
не седнице Скупштине Републике Српске Крајине у прогонству



Го ди шњица Срп ске 
Ауто ном не Обла сти Кра ји на

Го ди не 1990, у Кни ну је нај пре про гла ше на Срп ска Ауто 
ном на Област Кра ји на, као ле ги ти ман срп ски од го вор на
аманд ма не из ју ла 1990. го ди не на Устав СР Хр ват ске, ко ји је
бри сао ве ков но срп ско др жа во твор но пра во на тим про сто 
ри ма. 

Срп ска Ауто ном на Област Кра ји на об у хва ти ла је сле де ће
оп шти не: Книн, Бен ко вац, Об ро вац, Др ниш, Срп ску оп шти ну
За дар, Гра чац, До њи Ла пац, Ко ре ни цу, Пла шки, Слуњ, Кр њак,

Вој нић, Вр гин мост, Гли ну, Пе три њу, Двор на Уни, Ко стај ни цу
и Си сакЦа праг.

Не ду го за тим, срп ски на род Сла во ни је фор ми ра још две
Срп ске Ауто ном не Обла сти – За пад на Сла во ни ја и Ис точ на
Сла во ни ја, Ба ра ња и за пад ни Срем.

Срп ска Ауто ном на Област за пад на Сла во ни ја у свом са ста 
ву има ла је оп шти не: Оку ча ни, Да ру вар, Гру би шно По ље, Па 
крац и По драв ску Сла ти ну.

У са став Срп ске Ауто ном не Обла сти Сла во ни ја, Ба ра ња и
за пад ни Срем, ушле су оп шти не: Ву ко вар, Мир ков ци, Даљ, Те 
ња и Бе ли Ма на стир.
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У име Скупштине и Владе Републике Српске Крајине у прогонству Рајко Лежајић, пред
седник Скупштине и Милорад Буха, премијер упутили су, 19. децембра, писмо др Војиславу
Шешељу

Поштовани господине Шешељ, 
Српски народ из Републике Српске Крајине и Хрватске захвалан Вам је, више него иједном другом српском државнику

и интелектуалцу, за несебичну помоћ – пружену током првих дана и првих година избеглиштва на територији Републике
Србије. Иако сте имали веома ограничене могућности (оне су се односиле само на подручје општине Земун), обезбедили сте,
да у околини Земуна никну градске четврти – с кућама и становима за хиљаде српских прогнаничких породица.

Није мање значајна ни Ваша одлука да помогнете рад Владе и Скупштине Републике Српске Крајини у прогонству. Ви
сте били једини политичар у Републици Србији, који је визионарски схватио да државни органи окупиране Републике
Српске Крајине морају да делују. Ово је пета година од Ваше одлуке да Српска радикална странка уступи просторије и
основни инвентар Влади и Скупштини РС Крајине, док су остале старешине државе и политичких странака у Србији биле
спремне да за сва времена забораве Републику Српску Крајину и историјска и етничка права Срба Крајишника, а да
Хрватској опросте злочине геноцида над Србима, Ромима и Јеврејима у двадесетом столећу. 

Мада се, већ пету годину, рад Владе и Скупштине Републике Српске Крајине уклања из средства јавног информисања
у Србији, као и у већини европских држава и Америци, наше петогодишње деловање је уродило плодом. На основу
докумената Владе Републике Српске Крајине, на светским универзитетима, између осталог, пријављују се магистарски и
докторски радови. Данашња цивилизација неће моћи дуго да крије хрватске злочине геноцида и етничког чишћења над
Србима и сигурно је да ће Хрватска морати да одговара за своје злочине пред Међународним судом правде у Хагу и у телима
УН и других међународних организација. 

Уверени смо да ће Вас обрадовати чињеница да Вам ово писмо шаљемо са седнице Скупштине Републике Српске
Крајине, а та седница је почела с радом данас, у 16,00 часова, уочи најчешће српске породичне славе Светог Николе и уочи
дана када су Крајишници основали и прогласили своју државу, Републику Српску Крајину – 19. децембра 1991. Вама, као
најврснијем светском правнику, није потребно објашњавати да су Крајишници, проглашавањем своје државе, то чинили на
основу државности у Угарској  од 1471. године, у Аустрији  од 1630. године, у Југославији од 1918. и у федералној
југословенској јединици Хрватској – од 1945. године. 

Писмо Вам упућујемо са свечане седнице Скупштине Републике Српске Крајине – у име њених посланика, чланова
Владе Републике Српске Крајине, присутних посланика Републике Србије, присутних Крајишника и осталих на овој свечаној
седници, а и у име свих прогнаних Срба из Републике Српске Крајине и Хрватске – данас расутих у европским и
прекоморским земљама. У ово писмо су уткани и поздрави дела нашег народа који је остао под окрутном влашћу Хрватске
и који се узда, као и његова већина у прогонству, да ће међународне прилике убрзо да се промене и да ће међународна
заједница коначно схватити какав злочин геноцида и етничко чишћење је Хрватска обавила над Србима Крајишницима у
Првом и Другом светском рату и у време разбијања Југославије, од 1990. до 1995. године. 

Скупштина и Влада Републике Српске Крајине чине све да се интернационализује хрватски злочин над Србима у
Републици Српској Крајини и Хрватској. Уверени смо да неће дуго трајати страховита медијска блокада према нашем
настојању да се Хрватска осуди и изведе пред Међународни суд правде у Хагу – за злочине геноцида и етничког чишћења
над Србима у двадесетом столећу, у чему су јој помагале фашистичка Италија и нацистичка Немачка у Другом светском рату
и чланице НАТОа и Европске уније од 1990. до 1995. године. 

САД и западноевропске државе су занемариле етничка и историјска права Срба и дозволиле да Хрватска прогна између
500.000 и 800.000 Срба, истрајавајући да тај проблем не сме бити на дневном реду међудржавних односа, нити на дневном
реду органа УН, иако је Република Српска Крајина била под заштитом УН – на основу Резолуције СБ 743/1992. године
(Венсовог плана). Да још једном поновимо – уверени смо да ова блокада, неће дуго трајати. Биће прекинута и томе ће
допринети и Ваша бриљантна одбрана пред Хашким трибуналом. Многи правни стручњаци тврде, да ће Ваша одбрана
бити обавезно поглавље светске правне науке.

На основу ње се у свету већ схвата да је српски народ највећи страдалник у време разбијања Југославије од 1990. до
1995, а такође се схвата да су планери и извршиоци тог разбијања чланице НАТОа и Европске уније. Биће јасно да је Запад
дозволио Хрватској да отворено нарушава право приватног власништва, јер је прогнаним Србима одузела станове, куће,
пољопривредна имања, привредна предузећа и све друго, приморавајући и хрватско правосуђе да помаже мере хрватске
државе. Све је то противно садржају Повеље о правима човека и супротно најосновнијим одредбама међународног права. 

Будите уверени да ће Влада и Скупштина Републике Српске Крајине наставити свој рад и да се никад неће одрећи
државотворних права српског народа у Републици Српској Крајини (привремено окупираној). Упућујемо Вам најсрдачније
поздраве и жеље да победите Хашки трибунал и да што пре прославимо Ваш повратак и слободу. 

Живела Република Српска Крајина!



Го дишњица Ре пу бли ке Срп ске Кра ји на
На Све тог Ни ко лу, 19. де цем бра 1991. го ди не, у Кни ну ове

три обла сти ује ди њу ју се у Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну, нај за 
пад ни ју срп ску др жа ву, ко ја је пр ва у срп ским зе мља ма зва 
нич но вра ти ла тра ди ци о нал на срп ска обе леж ја, као што су
срп ска хим на, за ста ва и грб са не ма њић ким ор ло ви ма.

Не ко ли ко ме се ци ка сни је, пре ма пла ну аме рич ког ди пло 
ма те Сај ру са Вен са, у Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну до ла зе сна ге
Ује ди ње них на ци ја УН ПРО ФОР ко је су тре ба ле да обез бе де
мир и пра вед но по ли тич ко ре ше ње за срп ски на род на том
под руч ју.

Ме ђу тим, од све га то га ни је би ло ни шта и то се по ка за ло
као јед на ве ли ка пре ва ра ме ђу на род не за јед ни це.

Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на у ра ту, ег зи сти ра ла је до 1995.
го ди не, кад су хр ват ске сна ге упа ле, без ика кве ре ак ци је УН 
ПРО ФОРа, нај пре у ма ју на под руч је за пад не Сла во ни је у зло 
чи нач кој опе ра ци ји „Бље сак“, а за тим у ав гу сту исте го ди не на
под руч је САО Кра ји не у нај ве ћем ет нич ком чи шће њу у Евро 
пи по сле Дру гог свет ског ра та, на зва ном „Олу ја“. 

У овим зло чи нач ким хр ват ским ак ци ја ма, уз пре ћут ну са 
гла сност За па да – оку пи ра на је Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на. 

Об но ва ра да др жав них ор га на у
про гон ству и не ви ђе на ме диј ска бло ка да

Др жав ни ор га ни Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не су у ви ше на 
вра та по ку ша ли да на ста ве свој рад у про гон ству и то им ни 
је успе ва ло све до 26. фе бру а ра 2005. го ди не ка да је Скуп шти 
на Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не, са Рај ком Ле жа ји ћем на че лу,
об но ви ла свој рад и кад је иза бра на Вла да Ре пу бли ке Срп ске
Кра ји не. За пред сед ни ка Вла де иза бран је Ми ло рад Бу ха, а
чла но ви Вла де су Дра го љуб Јак шић, др Мом чи ло Су бо тић, мр
Све то зар Вин чић, Ни ко ла До бри је вић, Ми ле Бо снић, Ра де Чу 
бри ло, Рат ко Ли чи на и Ла зар Ма цу ра. 

Вла да се за че ти ри го ди не свог по сто ја ња на ла зи у не ви ђе 
ној ме диј ској бло ка ди, ка ко од хр ват ске та ко и срп ске стра не.
Је ди ну све срд ну, брат ску по др шку Вла ди Ре пу бли ке Срп ске
Кра ји не, пру жи ла је Срп ска ра ди кал на стран ка. 

Уз све бло ка де на ко је је на и шла Вла да Ре пу бли ке Срп ске
Кра ји не у про гон ству оп ста ла је и ус пе ла да ор га ни зу је не ко 

ли ко на уч них ску по ва на ко ји ма је исти на о срп ском на ро ду у
Хр ват ску иза шла на на уч но ви де ло. Та ко ђе, Вла да Ре пу бли ке
Срп ске Кра ји не у про гон ству ини ци ја тор је об но ве ра да Ма 
ти це Срп ске Ду бро вач ке. 

Сна жна по др шка проф др Во ји сла ва Ше ше ља
Тре ба ис та ћи да је проф. др Во ји слав Ше шељ нај сна жни је

по др жа вао у по др жа ва рад Вла де Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не
у про гон ству. Исто вре ме но, све вре ме док су би ли у Срп ској
ра ди кал ној стран ци То ми слав Ни ко лић и Алек сан дар Ву чић
при кри ве но су оме та ли рад Вла де Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не
у про гон ству. У апри лу ме се цу 2008. го ди не, ме сец да на пре
мај ских пар ла мен тар них из бо ра, Вла да Ре пу бли ке Срп ске
Кра ји не у про гон ству ука за ла је сво јим до пи сом То ми сла ву
Ни ко ли ћу и Алек сан дру Ву чи ћу на ло ше во ђе ње кам па ње, иг 
но ри са њем Кра ји шни ка, те да ће се то од ра зи ти на ре зул тат
из бо ра. По ме ну та дво ји ца ово упо зо ре ње су иг но ри са ли, са
злу ра дим ко мен та ром: „Ви не ће те још ду го би ти ов де!“. Све на
што је Вла да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про гон ству ука за ла
по ка за ло се као тач но, кад је до шло до по ку ша ја пу ча у Срп 
ској ра ди кал ној стран ци про шле го ди не.
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Да се не заборави!



С уд ска гра на вла сти у Ср би ји ни ка да ни је би 
ла не за ви сна и са мо стал на, али од пе то ок то 
бар ске ре во лу ци је пра во су ђе је поста ло ин 

стру мент у ру ка ма из вр шне вла сти. Ис по ста ви ло се да су око
пет сто ти на јав них ту жи ла ца и око осам стоти на су ди ја би ли
не по кор ни, хте ли су да ра де на осно ву Уста ва и по за ко ну, усу 
ди ли су се да прав ду де ле „ни по ба бу ни по стри че ви ма“ и за 
то су под фар сом о ре фор ми пра во су ђа лу стри ра ни. Ко им је
крив кад им је за кон ис пред ин те ре са Де мо крат ске стран ке,
пре су ди ли су им На та Ме са ро вић, Сне жа на Ма ло вић, Бо шко
Ри стић и још не ко лико без лич них и без оч них по слу шни ка
по зна тих у кру гу сво јих по ро ди ца.

На та и њен син
На та Ме са ро вић оста ће за пам ће на по чу ве ном об ја вљи ва 

њу пре су де оп ту же ни ма за уби ство Зо ра на Ђин ђи ћа. Поче ла
је са: ,,Да ме и го спо до, до би ли смо пре су ду...“ Пре пу шта мо чи 

та о ци ма да за кљу че од ко га, а са мо под се ћа мо да су у суд ни 
ци се де ли и На та ша Кан дић и Бо рис Та дић. На та је го ди на ма
та во ри ла у Че твр том оп штин ском су ду у Бе о гра ду, ме ђу ко 
ле га ма по зна та као ле ња и не за ин те ре со ва на за уса вр ша ва 
ња и на пре до ва ња у по слу. Ам би ци је јој је про бу ди ла пе то ок 
то бар ска де мо кра ти ја,схва ти ла је На та да је до шло вре ме љу 
ди без ча сти и мо ра ла и да све мо же до бро да се унов чи. Тре 
ба ло је са мо до ћи до Окру жног су да у Бе о гра ду и ста ви ти се
на рас по ла га ње Оде ље њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла, та да је
зва нично има ла три пу та ве ћу пла ту од ,,обич них“ су ди ја
Окру жног су да и до че ка ла тре ну так сла ве ка да је пред ми ли 
о ни ма гле да ла ца др жав не те ле ви зи је при зна ла да об ја вљу је
пре су ду ко ју је до би ла, а као су ди ја тре ба ло је да је до не се на
осно ву утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња и сло бод ног су диј ског
уве ре ња. Све ба ри је ре за ње ну из не на да про бу ђе ну ам би ци ју
за на пре до ва ње би ле су сру ше не. Без ика квих на ја ва и по себ 
ног обра зло же ња, власт је Ви ду Пе тро вић Шке ро за ме ни ла
На том Ме са ро вић и др жа ла је у в.д. ста њу ско ро го ди ну да на,
то ли ко је ваљ да би ло по треб но да утвр ди већ по ка за ну ода 
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Скан дал без пре се да на – лу стра ци ја не по доб них

• Су де ћи по скан да ло зним од лу ка ма Ви со ког са ве та суд ства и Др жав ног ве ћа ту жи ла ца у Ср би -
ји су прав ду де ли ли не струч ни, не до стој ни и нео спо со бље ни за су диј ске и јав но ту жи лач ке
функ ци је

Пи ше: Вје ри ца Ра де та



ност ре жи му. И опет без на ја ве, Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић
пре ки да сед ни цу На род не скуп шти не и скуп штин ска ве ћи на
30. но вем бра 2009. го ди не би ра На ту за пред сед ни ка Вр хов 
ног ка са ци о ног су да Ср би је. По сла ни ци, чла но ви Од бо ра за
пра во су ђе и упра ву до би ли су овај пред лог 29. но вем бра у
осам са ти уве че да би о ње му рас пра вља ли исто ве че у осам
са ти и пет на ест ми ну та. На тој сед ни ци по сла ни ци ре жим 
ских стра на ка иза бра ли су су ди је и јав не ту жи о це за нај ви ше
функ ци је из обла сти пра во су ђа. Тре ба ли под се ти ти да ни да 
нас Ви со ки са вет суд ства и Др жав но ве ће ту жи ла ца не ра де у
пу ном са ста ву?! Али, наш на род ка же „што је бр зо, то је ку со“.
По сла ни ци ма у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је 18.
де цем бра, уме сто до 30. но вем бра до ста вљен је пред лог за из 
бор су ди ја, из ме ђу оста лих и за Вр хов ни ка са ци о ни суд и
пред ло же на је и На та Ме са ро вић. Да кле, же на је по ста ла пред 
сед ник овог су да пре не го што је иза бра на за су ди ју тог су да.
Са да би, ваљ да, тре ба ло да је по но во би ра ју за пред сед ни ка...

У ме ђу вре ме ну и На тин син је по стао су ди ја, по ло жио је
пра во суд ни ис пит и иза бран је за су ди ју Че твр тог оп штин 
ског су да у Бе о гра ду. Са да, кад је ма ма На та члан Ви со ког са 
ве та суд ства син  Вла ди мир је уна пре ђен и иза бран је за су ди 
ју Ви шег су да у Бе о гра ду, баш као и до са да шњи пред сед ник
Окру жног су да у Бе о гра ду  Си ни ша Ва жић, ко ји је иза бран за
су ди ју Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду, а ње го ва же на Не вен ка
за су ди ју Вр хов ног ка са ци о ног су да. На рав но, чи њени ца да су
ма ма или муж су ди је не тре ба да бу де смет ња да то бу ду син
или же на, али мо рао је да бу де дру га чи ји рас по ред. Вла ди мир
Месарeвић мо гао је да оста не су ди ја основ ног су да у чи јој над 
ле жно сти су ван пар нич ни по ступ ци и о чи јим жал ба ма не од 
лу чу је Вр хов ни ка са ци о ни суд, као што су су ди је Ва жић мо гле
би ти би ра не за су ди је у су ду истог ни воа од лу чи ва ња, па се не
би мо гле до во ди ти у пи та ње од лу ке ко је би ове су ди је до но 
си ле, бар не због не по ти зма. Ова ко, на ме ће се ло гич но пи та 
ње ко је ће то ве ће Вр хов ног ка са ци о ног су да по ни шти ти од 
лу ку ко ју до не су На тин син и Не вен кин муж. Ова квих при ме 
ра има до ста, али ова два су нај у пе ча тљи ви ја. На мећу се и дру 
га пи та ња,ре ци мо за што се не сум ња у мо рал На ти ног си на и
Не вен ки ног му жа, а сум ња се у мо рал су ди ја чи ји су су пру 
жни ци адво ка ти и ова те ма је сте за озбиљ ну прав ну ана ли зу.
Уоста лом, ово је и у све ту  ре гу ли са но на раз ли чи те на чи не, у
не ким др жа ва ма је то мо гу ће, а у не ким је за бра ње но. У Ср би 
ји не ма прин ци па, за то јав ност ни је до би ла од го вор на пи та 
ње за што, на при мер, ни је  по но во иза бра на су ди ја ко ја је има 
ла нај бољи ре зул тат ме ђу ко ле га ма, али јој то ни је по мо гло,
јер је има ла „не сре ћу“да се уда за не ка да углед ног су ди ју,а да 
нас по зна тог и при зна тог бе о град ског адво ка та ко јег је пе то 
ок то бар ски ве тар оте рао у адво ка ту ру.

О овоме ће се при ча ти
Да ли ће ика да ико мо ћи да по ве ру је да су кр њи ре жим ски

Ви со ки са вет суд ства и Др жав но ве ће ту жи ла ца свој по сао
ура ди ли у ин те ре су прав де и ис кре не же ље за ја ча њем  прав 
не др жа ве ако се зна да су за су ди ју Основ ног су да у По же ги
иза бра ли Љу би шу Ђу ри ћа, ко ји је умро ме сец и по да на пре
„из бо ра“, о че му је Оп штин ски суд у По же ги оба ве стио Ми ни 
стар ство прав де и ми ни стра и чла на Ви со ког са ве та суд ства
Сне жа ну Ма ло вић. Ми ни стар ство је поро ди ци по кој ног Ђу 
ри ћа уред но ис пла ти ло тро шко ве са хра на, у скла ду са ва же 
ћим про пи си ма.

Да ли ће не ко од го во ри ти на пи та ње на осно ву ко јих кри 
те ри ју ма је по но во за су ди ју иза бран су ди ја Че твр тог оп 
штин ског су да Зо ран Ро гић ко ји 11 го ди на ни је из вр ша вао
из вр шно ре ше ње у пар ни ци Ми шко вић По по вић, па је ре ше 
ње, уз ве ли ке тро шко ве из бу џе та, из вр ше но на кон од лу ке
Ме ђу на род ног су да у Стра збу ру.

Не мо гу ће је од го во ри ти и на пи та ње ка ко ће Све тла на
Кон ста ти но вић исто вре ме но су ди ти у Основ ном су ду у Зре 
ња ни ну и Основ ном су ду у Ки кин ди, или За гор ка Пе трић у
Основ ном су ду у При је по љу и Основ ном су ду у Но вом Са ду, а
та ко је од лу чио Ви со ки са вет суд ства. Ви со ки са вет суд ства
од лу чио је и да Ран ко Бан ко вић, до ско ра шњи су ди ја оп штин 
ског су да у Про ку пљу, бу де по но во иза бран за су ди ју иако је
пре из ве сног вре ме на пред ла гао На род ној скуп шти ни, та да
под на зи вом Ви со ки са вет пра во су ђа, да Бан ко вић бу де раз 
ре шен су диј ске функ ци је због не до стој но сти. По сла ни ци Де 
мо крат ске стран ке ни су гла са ли да бу де раз ре шен, али су 30.
но вем бра би ли јед ногла сни да, иако не до сто јан, тре ба да оба 
вља су диј ску функ ци ју и то као су ди ја Апе ла ци о ног су да у Ни шу.

Про тив до ско ра шњег су ди је Оп штин ског су да у Ту ти ну, а
са да су ди је Основ ног су да у Но вом Па за ру  Ре џе па Аде мо ви ћа
во ди се кривич ни по сту пак, што очи глед но ни је би ла смет ња
за ње гов по нов ни из бор. За то се по бри нуо пред сед ник Оп 
штин ског су да у Но вом Па за ру, са да су ди ја Ви шег су да у Но 
вом Па за ру Ћа мил Ху бић, ко ји је под но си о ца кри вич не при ја 
ве убе ђи вао да је по ву че са обра зло же њем, ,,ако не бу де он
иза бран иза бра ће се не ки Ср бин.“ Ве ро ват но је због то га без
по сла остао су ди ја Вук сан Јок си мо вић, Ср бин, али и му сли ман
Ра мо Соф тић ко ји се усу дио да у ма лом Ту тину јав но го во ри
да су ди је не сме ју стра нач ки да се опре де љу ју.

Ко га На та и дру штво мо гу да убе де да је Дан ко Ла у ше вић,
не ка да су ди ја Пе тог оп штин ског су да у Бе о гра ду иза бран уа
су ди ју  Ви шег су да у Бе о гра ду до сто јан ове функ ци је, ка да се
зна да је су дио у ин те ре су Стан ка Су бо ти ћа Ца не та и да пред 
мет ко ји је 2002. го ди не про сле дио Че твр том су ду у Бе о гра ду
још ни је сти гао из Уста нич ке до Бу ле ва ра Ми ха и ла Пу пи на.

Ни Др жав но ве ће ту жи ла ца ни је без гре ха, што нај бо ље
илу стру је слу чај до ско ра шњег јав ног ту жи о ца из Ин ђи је го 
спо ди на Ве ки ћа. Чо век је док тор на у ка, на пи сао је и об ја вио
ве ли ки број струч них ра до ва, Оп штин ско ту жи ла штво у Ин 
ђи ји је, док је он био јав ни ту жи лац, оце њи ва но нај ви шим
оце на ма. Све то ни је би ло до вољ но са мо за то што се Ве кић
усу дио да по диг не не ко ли ко оп ту жних пред ло га про тив
пред сед ни ка Оп шти не Ин ђи ја Го ра на Је шића. Знао је да ра ди
опа сан по сао, али је же лео да бу де про фе си о на лац, а в.д. др 
жав ног ту жи о ца Сло бо дан Ра до ва но вић упо зо рио га да не
сме да ди ра Је ши ћа још 2007. го ди не, ка да га је по звао у Бе о 
град и по ку шао да вр ши при ти сак на ње га. Да је по слу шао и
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про дао про фе си о нал но и људ ско до сто јан ство, ве ро ват но не
би остао без по сла и мо жда би ње га, као и оста ле, са да иза бра 
не, јав не ту жи о це и њи хо ве за ме ни ке по зва ли пре из ве сног
вре ме на у Ми ни стар ство прав де на раз го вор, ре кла бих на
при ма ње на ло га. Ин те ре сант но је да је овај раз го вор оба вљен
у дис кре ци ји, јед не не де ље у по по днев ним ча со ви ма.  

Ко ће су ди ти уме сто су ди ја
Ви со ки са вет суд ства и Др жав но ве ће ту жи ла ца до не ли су

пре су ду без обра зло же ња и без пра ва жал бе. Као у Ха шком
три бу на лу, пре су ђе но вам је, али не сме те да зна те за што. Ова
два ор га на, у не пот пу ном са ста ву, ,,пре су ди ли су“ да око 1300
њи хо вих до ју че ра шњих ко ле га оста је без по сла. Они ће се од
1. ја ну а ра 2010. го ди не при дру жи ти ми ли о ни ма гра ђа на Ср 
би је ,,жр тва ма тран зи ци је“. Уме сто њих прав ду ће де ли ти по 
доб ни пар тиј ски ка дро ви ре жим ских стра на ка. По ред око
1600 оних ко ји су и до са да ра ди ли у пра во су ђу би ће ту и по 
при ли чан број оних ко ји су у су до ве ула зи ли са мо као стран 
ке у по ступ ку или евен ту ал но, не кад дав но, су диј ски при 
прав ни ци. У ,,ре фор ми са но“ пра во су ђе ула зи 35 адво ка та. Од
то га са мо у Ни шу њих 15, а 22. до са да шњих су ди ја из Ни ша
оста ће без по сла. Тре ба ли на гла си ти да је је дан од чла но ва
Ви со ког са ве та суд ства по сла ник Де мо крат ске стран ке из
Ни ша Бо шко Ри стић?! По ред адво ка та у Ср би ји ће прав ду де 
ли ти и се кре тар пред школ ске уста но ве, про свет ни ин спек 
тор, по моћ ник ди рек то ра јав ног пред у зе ћа, чи нов ни ци МУП
а, јав них пра во бра ни ла шта ва, по ре ске упра ве, ми ни стар ства
за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву, ми ни стар ства по 
љо при вре де, ми ни стар ства фи нан си ја, ди пло ми ра ни прав 
ни ци ко ји су рад но ис ку ство сти ца ли у ак ци о нар ским и де о 
ни чар ским дру штви ма, Зор ки фарм из Шап ца, здрав стве ном
цен тру, ге рон то ло шком цен тру, прав ни за ступ ни ци ЈП ПТТ и
ПИО, за по сле ни у оп штин ским и град ским упра ва ма, ге о дет 
ском за во ду, ЈП Же ле зни це Ср би је, ЈП Аеро дром ,,Ни ко ла Те 
сла“, слу жбе ни ци Вој во ђан ске и Про кре дит бан ке... Њи хо ву
до стој ност и струч ност утвр ди ли су оп штин ски од бо ри Де 
мо крат ске стран ке.

,,Рав но мер ни ре ги о нал ни раз вој“ по ме ри де мо кра та
Сва ма ња оп штин ска се ди шта оста ла су без суд ске за шти 

те, гра ђа ни ће до су да пу то ва ти де се ти не, не где и пре ко сто
ки ло ме та ра. У тим ме сти ма пла ту су при ма ли са мо за по сле 

ни у др жав ним ор га ни ма, при вре да је де мо крат ски уни ште 
на у  по след њих де вет го ди на, ар ми ји не за по сле них и глад 
них у нај ве ћем бро ју  се ди шта оп шти на у Срби ји при дру жи ће
се ових да на и су ди је, јав ни ту жи о ци, адво ка ти, ве шта ци... Ка 
ко из гле да де цен тра ли за ци ја ка да је спро во ди Де мо крат ска
стран ка по ка за ће при мер оп шти не Ра шка. У основ ни суд у
Кра ље во иза бра но је 27 су ди ја, 4 из Ра шке, 2 из Вр њач ке Ба 
ње и 21 из Кра ље ва. У Основ но ту жи ла штво у Кра ље ву иза 
бран је јав ни ту жи лац и осам за ме ни ка и сви су из Кра ље ва. И
све су ди је за пре кр ша је су из Кра ље ва.  Ра шка и Вр њач ка Ба 
ња оста ли су без судо ва, а су ди је из ових ме ста без по сла. Ово
је са мо при мер ко ји се мо же пре сли ка ти у це лој Ср би ји.

Уме сто за кључ ка
Очи глед но је да су Ви со ки са вет суд ства и Др жав но ве ће

ту жи ла ца за кљу чи ли да су у Ср би ји прав ду де ли ли не струч 
ни, не до стој ни и нео спо со бље ни за овај по сао, а  сви они ко ји
ни су по но во иза бра ни, јер су не до стој ни, не струч ни и нео спо 
со бље ни ра ди ће овај по сао до кра ја ове го ди не.Пи та ње на ко 
је ни су да ли од го вор На та, Сне жа на, Бо шко и оста ла бра ти ја
из ове гру пе ре жим ских ка дро ва је да ли су ва лид не од лу ке
ко је су до но си ли они ко је су они ова ко жи го са ли. Ка ко ће ре 
а го ва ти суд у Стра збу ру ако му се обра те гра ђа ни ко ји ма су
су ди ли и пресу ди ли, по оце ни ре жи ма, ови не до стој ни? Ко ће
сно си ти евен ту ал не тро шко ве ко ји би мо гли на ста ти из ова 
квих ту жби? Да ли ће још је дан пут, као по сле ак ци је Са бља,
гра ђа ни Ср би је пла ћа ти цех за не у спе ле екс пе ри мен те Бо ри 
са Та ди ћа и ње го вих по слушни ка? Да ли ће су ди је ко је су иза 
бра не мо ћи јед ног да на да су де они ма ко ји су их би ра ли? А
њи ма ће мо ра ти да се су ди, ма кар по сле не ке но ве истин ске
ре фор ме на шег пра во су ђа.

Не спор но је да и ме ђу су ди ја ма ко је су оста ле без по сла има
оних ко ји ма је то одав но тре ба ло да се де си, као и даме ђу ови 
ма ко ји су иза бра ни има ча сних и струч них су ди ја и ту жи ла 
ца, али, на жа лост, на њи хов из бор је ба че на сен ка ко је ће се те 
шко осло бо ди ти, или ће мо жда бар они има ти сна ге да се из 
диг ну из над све га и да по ка жу да су до стој ни но си о ци ових
зна чај них функ ци ја. По сле све га, бо јим се те шко!

Ка жу, ко нач но се ка дро ви у пра во су ђу би ра ју без утица ја
по ли ти ке. Да ни је тра гич но, би ло би сме шно!
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У сва ја њем Ста ту та Вој во ди не и пра те ћег За ко на о утвр 
ђи ва њу над ле жно сти АП Вој во ди не, Бо рис Та дић и ње 
го ви ко а ли ци о ни парт не ри ство ри ли су прав ни основ

за се це си ју се вер не срп ске по кра ји не. Усво је ни За кон, ко ји
Вој во ди ни да је овла шће ња слич на ко је има ју фе де рал не је ди 
ни це, у бу дућ но сти, по слу жи ће Та ди ће вим НА ТО са ве зни ци 
ма да по ку ша ју да от му и овај део Ср би је.

Ан ти др жав ни ка рак тер Ста ту та и За ко на нај бо ље се ви 
део у пар ла мен ту Ср би је ка да су га, по ред стра на ка на вла сти
у ре пу бли ци, по др жа ли и по сла ни ци ЛСВ Не на да Чан ка, ко ји
већ 20 го ди на отво ре но зах те ва ју не за ви сност Војво ди не, као
и стран ка Че до ми ра Јо ва но вић ко ја при хва та не за ви сност Ко 
со ва и Ме то хи је. Иако је ре жим обез бе дио до во љан број гла 
со ва (ко ри сте ћи по др шку свих ан ти срп ских еле ме на та у пар 
ла мен ту Ср би је) за из гла са ва ње овог про тив у став ног ак та,
по сла ни ци Срп ске ра ди кал не стран ке, у скуп штин ској рас 
пра ви, на ефектан и ар гу мен то ван на чин рас крин ка ли су пра 
ве на ме ре Бо ри са Та ди ћа и по ка за ле гр ђа ни ма ан ти др жав ни
ка рак тер Ста ту та и За ко на. 

За ко ном уки ну ли за ко не
Ре жим Бо ри са Та ди ћа био је при ну ђен на до но ше ње За ко 

на о утвр ђи ва њу над ле жно сти АП Вој во ди не ка ко би при 
крио чи ње ни цу да је пре го ди ну да на у Скуп шти ни Вој во ди 
не из гла сан Ста тут ко ји је био су про тан Уста ву Ре пу блике Ср 
би је. Ме ђу тим, не са мо да усво је ни За кон ни је от кло нио про 
тив у став ни ка рак тер Ста ту та већ је и са мо усва ја ње За ко на о
утвр ђи ва њу над ле жно сти АП Вој во ди не спор но.

Устав Ср би је, ап со лут но, ни на јед ном је ди ном ме сту не ка 
же да је оба ве за На род не скуп шти не да усво ји не ка кав за кон
о утвр ђи ва њу над ле жно сти Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не.
То га у Уста ву Ср би је не ма. У Уста ву Ср би јеса мо сто ји да ће На 
род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, ни зом за ко на, де фи ни са 
ти ко ја су пи та ња од по кра јинског зна ча ја у од ре ђе ним обла 
сти ма дру штве ног жи во та. Али, ни зом за ко на, о лов ству, о ри 
бо ло ву, о по љо при вре ди, и та ко да ље, власт је кре ну ла јед ним
са свим су прот ним пу тем и јед ним за ко ном су, у ства ри, де ро 
ги рали чи тав низ за ко на ко ји ва же у Ре пу бли ци Ср би ји. Нор 
ма тив но–прав но по сма тра но, ва ља ност ова квог по ступ ка је
про бле ма тич на. На и ме, из ме не и до пу не за ко на се вр ше по 
себ ним за ко ни ма из од го ва ра ју ће обла сти, та ко да је и из ме 
не и до пу не ре пу блич ких за ко на из обла сти кул ту ре, обра зо 
ва ња, здрав ства, и та ко да ље, тре ба ловр ши ти од го ва ра ју ћим
за ко ни ма о из ме на ма и до пу на ма, а не јед ним про пи сом. 

– Шта ви ше, у За ко ну о утвр ђи ва њу од ре ђе них над ле жно 
сти ауто ном не по кра ји не и не пи ше да се ме ња ју од ред бе би 
ло ког за ко на, што зна чи да је овај про пис за ми шљен као је 
дан лекс спе ци ја лис, у од но су на мно го ге не рал них за ко на из
по је ди них обла сти. То зна чи да се по шло од прет по став ке о

од но су ге не рал ног и спе ци јал ног за ко на,по ко јој од ред бе спе 
ци јал ног за ко на де ро ги ра ју од ред бе ге не рал ног за ко на – об 
ја шња ва за ме ник ше фа по сла нич ке гру пе Срп ске ра ди кал не
стран ке Алек сан дар Мар ти но вић. 

Про тив у ста ван и За кон
Ста тут и пра те ћи За кон да ли су АП Вој во ди ни мно го ве ћа

овла шће ња не го што је то Устав Ср би је про пи сао. У За ко ну о
утвр ђи ва њу над ле жно сти АП Вој во ди не се ка же – Ре пу бли ка
Ср би ја мо же по ве ри ти ауто ном ним по кра ји на ма сва пи та ња
ко ја су ина че у ње ној над ле жно сти. 

Шта то зна чи? Да су тра ре жим мо же да до не се те за кон ко 
јим ће те АП Вој во ди ни по ве ри ти пи та ња из обла сти од бране,
по ли ци је, суд ства. Та дић Вој во ди ни овим за ко ном да је пра во
да пот пу но са мо стал но, без тих по себ них за кона, уре ђу је од 
ре ђе не обла сти дру штве ног жи во та. Ми ни стри Вла де Ср би је,
то ком Скуп штин ске рас пра ве, упор но су од би ја ли да од го во 
ре на пи та ња по сла ни ка Срп ске ра ди кал не стран ке ко ја су се
од но си ла на чла но ве 136 и 137 Уста ва Ср би је. 

На и ме, члан 137 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ка же да – у ин 
те ре су ефи ка сни јег и ра ци о нал ни јег оства ри ва ња пра ва и
оба ве за гра ђа на и за до во ља ва ње њи хо вих по тре ба, од не по 
сред ног ин те ре са за жи вот и рад, За ко ном се може по ве ри ти
оба вља ње од ре ђе них по сло ва из над ле жно сти Ре пу бли ке Ср 
би је ауто ном ној покра ји ни и је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве.
Ко јих по сло ва? По сло ва др жав не упра ве. За ко ном о др жав ној
упра ви је де фи ни са но ко ји су по сло ви др жав не упра ве: до но 
ше ње управ них ака та, вр ше ње управ ног над зо ра, из да ва ње
јав них ис пра ва и слич но.

Ме ђу тим, За ко ном је Вој во ди ни да то пра во на осни ва ње
уста но ва, нор ма тив но ре гу ли са ње од ре ђе них обла сти, осни 
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БорисБорис Тадић одвајаТадић одваја
Војводину од Војводину од СрбијеСрбије

Раскринкан сепаратистички карактер Статута Војводине

• Ста тут и пра те ћи За кон да ли су АП Вој во ди ни мно го ве ћа овла шће ња не го што је то Устав Ср -
би је про пи сао
• Ре жим су тра мо же да до не се  за кон ко јим ће АП Вој во ди ни по ве ри ти пи та ња из обла сти од -

бра не, по ли ци је, суд ства



ва ње вој во ђан ске ака де ми је на у ка и умет но сти, ди пло мат 
ских пред став ни шта ва. 

– Скан да ло зно је да је Вла да Ср би је, у обра зло же њу Пред 
ло га за ко на, пре ћу та ла овај члан Уста ва, ко ји ка же – мо гу се
по ве ри ти јав на овла шће ња Ре пу бли ке Ср би је, али са мо ка да
су у пи та њу по сло ви др жав не упра ве, ни шта ми мо то га. АП
Вој во ди ни, јед ној, да кле, ауто ном ној по кра ји ни у са ста ву Ср 
би је, прак тич но пре но си те ком плетну др жав ну власт. Власт
ни је пре не та са мо ка да су у пи та њу вој ска, по ли ци ја и мо не 
тар на по ли ти ка. Све остало, па чак и ин ди рект на и суд ска
власт, пре не то је у над ле жност АП Вој во ди ни и ти ме се ди 
рект но су спен ду је Устав Ре пу бли ке Ср би је, ко ји ка же – Ре пу 
бли ка Ср би ја мо же по ве ри ти јав но овла шће ње, али са мо ка да
су у пи та њу по сло ви др жав не упра ве – об ја шња ва Ма ри но 
вић.

Он је ука зао на још јед ну нор ма тив но–тех нич ку бе сми сли 
цу у том За ко ну. 

– За ко ном је по ве ре но ауто ном ној по кра ји ни осни ва ње
не ких уста но ва. Та ко АП Вој во ди на осни ва шко ле, пред школ 
ске уста но ве, фа кул те те, осни ва не што што је већ осно ва но.
За кон ка же да – АП Вој во ди на осни ва Јав но пред у зе ће „На ци 
о нал ни парк“ Фру шка Го ра, а то пред у зе ће по сто ји де це ни ја 
ма. Ка кав бе сми сао. Осни ва те не што што већ по сто ји – об ја 
шња ва он. 

Фе де ра ли за ци ја Ср би је?!
У са мој рас пра ви у Скуп шти ни пред став ни ци вла сти по ка 

за ли су сво је ло ше на ме ре. И пред став ник вла де, ми ни стар
Чи плић, и пред став ник СПС, Бран ко Ру жић, по зи ва ли су се на
при мер Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке ко ја је, сам на зив јој ка же,
фе де ра тив но уре ђе на др жа ва. Ре пу бли ка Ср би ја, још увек је
по сло ву Уста ва уни тар на др жа ва. Не мо же се про сто по ре ди 
ти др жа ва ко ја је уни тар на са др жа вом ко ја је фе де ра тив но
уре ђе на. На во де ћи при мер фе де рал не др жа ве пред став ни ци
ре жи ма ин ди рект но су при зна ли да ће Вој во ди на до би ти
мно го ши ру ауто но ми ју од оне ко ја сле ду је ауто ном ним по 
кра ји на ма.

– Ако те ри то ри јал на за јед ни ца има сво ју вла ду, ако има
сво ју раз вој ну бан ку, ако мо же да осни ва пред став ни штва у
ино стран ству, да за кљу чу је ме ђу ре ги о нал не, да до но си по 
кра јин ске скуп штин ске од лу ке ко је на те рито ри ји АП Вој во 
ди не има ју за кон ску сна гу, шта је то? Да ли је то ауто ном на
по кра ји на? Где то по сто ји у Евро пи? Не по сто ји ниг де, то је
фе де рал на је ди ни ца. Тре ба ли на ма фе де ра ли за ци ја Ре пу 
бли ке Ср би је, за пи тао се Мар ти но вић

Гра ђа ни на гу бит ку
–Шта до би ја мо Пред ло гом ста ту та АП Вој во ди не? Од но 

сно, да ли гра ђа ни ко ји жи ве у Вој во ди ни не што до би ја ју? Да,
до би ја ју ад ми ни стра ци ју ко ја ће би ти не ко ли ко пу та ску пља
не го што је по сто је ћа и ко ју ће мо ра ти да из др жа ва ју исти они
гра ђа ни ко ји не ра де, ко је сте оста ви ли без по сла, ко ји не мо 
гу да шко лу ју сво ју де цу. Чи ње ни це го во ре да је СРС у пра ву.

Да кле, до 2002. го ди не у Вој во ди ни сте има ли седам по кра 
јин ских се кре та ри ја та. Да нас их, без овог Пред ло га ста ту та,
има те 18. Да кле, ско ро је за три пу та по ве ћан број по кра јин 
ских се кре та ри ја та. Ми сад мо же мо са мо да пред о се ћа мо ко 
ли ко ће но вих по кра јин ских се кре та ри ја та да се фор ми ра на 
кон што је ре жим Вој во ди ни пре нео све ове сил не над ле жно 
сти и дао јој да ра ди све ове по сло ве. Тих по кра јин ских се кре 
та ри ја та ће би ти си гур но ви ше не го што је ми ни ста ра у Вла 
ди Ср би је. Ко ће то све да фи нан си ра? 

Шта да ље до би ја мо? Ми сад до би ја мо јед ну пот пу но аси 
ме трич но уре ђе ну др жа ву. На те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је
има ће те три прав на си сте ма. Је дан прав ни си стем ва жи на
КиМ. Фор мал но то би тре ба ло да бу де Ре зо лу ци ја 1244. Су 
штин ски та мо ва же пра ви ла тзв. при вре ме них ко сов ских ин 
сти ту ци ја и пра ви ла Еулек са. Сад ће мо има ти дру ги прав ни
си стем на те ри то ри ји Ср би је, то је си стем у АП Вој во ди ни.
Пот пу но па ра ле лан си стем у обла сти образо ва ња, здрав ства,
на у ке итд. Има ће те и тре ћи прав ни си стем на те ри то ри ји
оно га што су не ка да афо ри сти ча ри на зи ва ли ужа Ср би ја или
ужас. Сад се по ста вља пи та ње – ка ко ће та ква др жа ва да бу де
при мље на у би ло ка кву ме ђу на род ну ор га ни за ци ју? 

Власт твр ди да јој је циљ ула зак у ЕУ. Ко ја ЕУ ће да при ми
та ко хе те ро ге ну др жа ву? Ко га ће да при ми? Ко со во и Ме то хи 
ју, Вој во ди ну, ужу Ср би ју или ће да при ми све то за јед но? То је
не мо гу ће. Та ква др жа ва не мо же да функ ци они ше. 

Овим Ста ту том власт је прак тич но од Вој во ди не на чи ни 
ла јед ну фе де рал ну је ди ни цу. Ре пу бли ка Ср би ја ви ше не ће
би ти кла сич на уни тар на др жа ва, фор мал но ће би ти уни тар 
на др жа ва, али са из у зет но ја ким фе де рал ним елемен том.
Ово што се зо ве АП Вој во ди на је то са мо по на зи ву, су штин ски
то је фе де рал на је ди ни ца – об ја шња ва Мар ти но вић. 

Пре гла са ва ње Ср ба
Чла ном 40 у Скуп шти ни Вој во ди не се уста но вља ва Са вет

на ци о нал них за јед ни ца ко ји има 30 чла но ва. По ло ви на чла 
но ва са ве та би ра се из ре да по сла ни ка ко ји се из ја шња ва ју
као при пад ни ци на ци о нал не за јед ни це ко ја чи ни број ча ну
ве ћи ну у укуп ном ста нов ни штву АП Вој во ди на. У фор му ла 
ци ји је чак из бег ну то да се на гла си да је реч о Ср би ма. За што
не пи ше Ср би? Ве ро ват но ауто ри За ко на оста вља ју мо гућ 
ност за про ме ну на ци о нал не струк ту ре у бу дућ но сти где би
Ср би по ста ли ма њи на у Вој во ди ни. 

Дру гу по ло ви ну чла но ва са ве та чи не по сла ни ци ко ји се
из ја шња ва ју као при пад ни ци на ци о нал них за јед ни ца ко је
чи не број ча ну ма њи ну у укуп ном ста нов ни штву АП Вој во ди 
не. Да ли је ова кво ре ше ње пра вич но? Ни је јер не од го ва ра
ствар ном ста њу ста нов ни штва АП Вој во ди не. Ср ба је у Вој во 
ди ни, по по след њем по пи су, око 70 од сто. Да кле, пред ста вља 
ју ап со лут ну ве ћи ну, али их Ста тут сво ди мал те не на на ци о 
нал ну ма њи ну. Има их 70 од сто у ствар но сти, а у овом те лу
би ће их са мо 50 од сто. Ово те ло не мо же да до не се ни јед ну од 
лу ку сем ап со лут ном ве ћи ном, а Ср би не ма ју ап со лут ну ве ћи 
ну у овом те лу.
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Та дић нај од го вор ни ји
Ве ћи део рас пра ве о За ко ну о утвр ђи ва њу над ле жно сти у АП Вој во ди на про те као је без пред став ни 

ка Вла де Ср би је, а мно ги ана ли ти ча ри су ово оце ни ли као по ку шај Бо ри са Та ди ћа да из бег не од го вор ност.
Иако је Де мо крат ска стран ка пре пу сти ла Не на ду Чан ку и Че до ми ру Јо ва но ви ћу да за сту па ју Ста тут Вој во 
ди не, Срп ска ра ди кал на стран ка је то ком рас пра ве ука зи ва ла на пра вог крив ца.

– Ре жим Бо ри са Та ди ћа је ов де по слао Не на да Чан ка као де жур ног за ба вља ча, да му се гра ђа ни Ср би 
је сме ју и да по ку ша да се штри ца кри ти ке СРС пре ма овом на ка рад ном пред ло гу за ко на, усме ри пре ма
Не на ду Чан ку, да би гра ђа ни Ср би је сте кли по гре шно уве ре ње ка ко је ово, у ства ри, про је кат Не на да Чан 
ка. Не над Ча нак има до те ме ре јаку пар ти ју, да не сме са мо стал но да иза ђе на из бо ре ни у јед ној оп шти ни
у Вој во ди ни, а ван Вој во ди не, то не тре ба по себ но ни да се ко мен та ри ше. Нај од го вор ни ји је Бо рис Та дић
– ре као је Мар ти но вић.



Да ли то зна чи да Ср бин у сво јој ро ђе ној др жа ви мо же да
бу де над гла сан? По Бо ри су Та ди ћу и Де мо крат ској стран ци
мо же. 

Прав ни про пу сти
Осим што је из ра зи то ан ти срп ски и ан ти др жав ни акт Ста 

тут Вој во ди не са др жи и број не прав не не до стат ке.
– У чла ну 43 пи ше: ,,Пред сед ник Скуп шти не, на обра зло 

же ни пред лог вла де АП Вој во ди не, мо же да рас пу сти Скуп 
штину”. Да ли зна те шта то зна чи? То зна чи да пред сед ник
Скуп шти не мо же да рас пу сти са мог се бе, јер је и пред сед ник
Скуп шти не ваљ да део Скуп шти не. Где то има у све ту? Где има
у све ту да пред сед ник јед ног ор га на рас пу шта ор ган ко јем
сто ји на че лу? Ваљ да га рас пу шта не ко дру ги? Пред сед ник
Скуп шти не Вој во ди не, ако су тра бу де до шао у по зи ци ју да
рас пу шта ту Скуп шти ну, из ме ђу оста лог ће да рас пу сти и са 
мог се бе. То је прав но не мо гу ће. То не по сто ји ниг де. – ука зао
је Мар ти но вић.

Та ко се до го ди ло да Ста тут Вој во ди не има пре ам бу лу што
пред ста вља прав ни пресе дан. Пр во, не по сто ји ни је дан ре ги 
он у би ло ко јој др жа ви чла ни ци ЕУ чи ји ста тут има пре ам бу 
лу. Пре ам бу ла је ка рак те ри стич на за уста ве не за ви сних др 
жа ва. Пре ам бу лу не ма ста тут ни јед не обла сти, од но сно ре ги 
о на у Бел ги ји, Ита ли ји или Шпа ни ји. Има га Пред лог ста ту та
АП Вој во ди не. 

Овај и број ни дру ги про пу сти по ка зу ју да Ста тут Вој во ди 
не и За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти ни су пи са ли правни 
ци ко ји ма је циљ да нор ма тив но уре де функ ци о ни са ње АП
већ по ли ти ча ри ко ји ма је при о ри тет да ље це па ње Ср би је. 

Се па ра ти стич ка тер ми но ло ги ја
Ауто ри Ста ту та и пра те ћег за кон ског ак та ве о ма су во ди 

ли ра чу на да се ко ри сте тер ми но ло ги јом ко ја Војво ди ну при 
ка зу је одво је ном и не за ви сном од Ср би је. Та ко се де си ло да
Вој во ди на до би је вла ду, глав ни град, ака де ми ју на у ка.

Про пи са но је да се на че лу Вој во ди не на ла зи ор ган ко ји се
зо ве вла да АП Вој во ди не. 

– Прошле го ди не смо чу ли сјај но об ја шње ње од ДС. Ка жу –
мо ра да се зо ве вла да, јер ми кад оде мо у зе мље ЕУ не мо же мо
да им об ја сни мо шта зна чи из вр шно ве ће, као, они то не раз 
у ме ју. Мо гли су да раз у ме ју 50 го ди на, а баш са да не раз у ме ју.
Ни у Швај цар ској се ор ган из вр шне вла сти не зо ве вла да, зо 
ве се са ве зни са вет, па цео свет зна да је то швај цар ска вла да.
Што га ни су на зва ли, ре ци мо, из вр шни са вет? Што ова ко бру 
тал но по ка зу ју да им је, у ства ри, на ме ра да ство ре за и ста од
Вој во ди не др жа ву? – об ја шња ва Мар ти но вић.

Ту је и фа мо зни члан 10 ко ји ка же – глав ни град АП Вој во 
ди не. 

– Па зи те, ка ква је зич ка ра шо мо ни ја да. Град Но ви Сад је
глав ни, па за рез, ад ми ни стратив ни цен тар АП Вој во ди не. У
пре во ду на је зик ко ји на ши гра ђа ни раз у ме ју сто ји ова ко – Но 
ви Сад је глав ни град и ад ми ни стра тив ни цен тар АП Вој во ди 
не. Да је Но ви Сад де фи ни сан као глав ни град то пи ше у чла 
ну 10 став 4 – по ло жај гра да Но вог Са да, као глав ног, па за рез,
ад ми ни стра тив ног цен тра АП Вој во ди не уре ђу је се по кра јин 
ском скуп штин ском од лу ком у скла ду са за ко ном. Овим су
гра ђа ни Ср би је, до би ли при ви ле ги ју да жи ве у је ди ној др жа ви
на све ту ко ја ће има ти два глав на гра да – ука зу је Мар ти но вић.

Ста тут при пре ма за се це си ју
СРС ни ка да ни је твр ди ла да ће су тра, на кон усва ја ња Ста 

ту та Вој во ди не, у Скуп шти ни Ср би је и на кон ње го вог про гла 
ше ња у Скуп шти ни Вој во ди не до ћи до фор ми ра ња не ка кве
вој во ђан ске др жа ве. Али, ду го роч но то мо же да се де си, за то
што овај ста тут пред ста вља ми ну ко ја се ста вља у те ме ље др 
жа ве Ср би је.

–Ни по Уста ву из 1974. го ди не ни јед на фе де рал на је ди ни 
ца ни је мо гла да се от це пи од СФРЈ. За што? На то пи та ње су
од го во ри ли на ши еми нент ни прав ни те о ре ти ча ри Јо ван
Ђор ђе вић и Ра до мир Лу кић, ко ји су твр ди ли – да је то пра во
на са мо о пре де ље ње до от це пље ња ис ко ри шће но са мом чи 
ње ни цом да је ство ре на Ју го сла ви ја. Да кле, пра во на ро да на
са мо о пре де ље ње, укљу чу ју ћи и пра во на от це пље ње на ла зи 
ло се, за ми сли те, у пре ам бу ли Уста ва СФРЈ од 1974. го ди не. Ту
је пи са ло: ,,По ла зе ћи од пра ва на ро да на са мо о пре де ље ње,
укљу чу ју ћи и пра во на от це пље ње, на ро ди СФРЈ удру жу ју се
у др жа ву Ју го сла ви ју”. Ти на ши еми нент ни прав ни те о ре ти ча 
ри про ту ма чили су са свим ис прав но – да ни јед на фе дерал на
је ди ни ца не ма пра во да се от це пи од СФРЈ и при то ме су се по 
зи ва ли на ис ку ства Швај цар ске.

На жа лост, ме ђу на род на за јед ни ца, за ко ју Та дић ка же да
нам је при ја тељ, 1991. и 1992. го ди не при зна ла је не зави 
сност, најпре Сло ве ни је и Хр ват ске, по том БиХ, бив ше ју го сло 
вен ске Ре пу бли ке Ма ке до ни је и ко нач но 2006. го ди не Цр не
Го ре, а то ком 2008. и 2009. го ди не је дан број др жа ва у Евро пи
и ван Евро пе при знао је и ла жну не за ви сност ла жне др жа ве
Ко со во. Ка да се са гле да до са да шње ис ку ство Ср би је усва ја ње
Ста ту та Вој во ди не пред ста вља ја ко опасан по тез ре жи ма Бо 
ри са Та дић ко ји во ди да љем це па њу Ср би је, за кљу чу је Мар 
ти но вић. Р. В. С.
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Убијање државе

Ба бе и жа бе
АП Вој во ди на, ка же у чла ну 31, мо же по кра јин ском скуп штин ском од лу ком по ве ри ти је ди ни ца ма ло 

кал не са мо у пра ве и, са ве ти ма на ци о нал них ма њи на оба вља њем по је ди них по сло ва из сво је над ле жно 
сти. 

– На ци о нал ни са ве ти и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве су пот пу но раз ли чи те ин сти ту ци је. Ка кве ве зе
има једна оп шти на са на ци о нал ним са ве том. Ап со лут но не ма би ло ка кве ве зе. 

Ко ме је мо гла да пад не на па мет иде ја да АП Вој во ди на мо же да по ве ра ва по сло ве из сво је над ле жно 
сти ин сти ту ци ја ма пот пу но раз ли чи те прав не при ро де? Он да су мо гли да на пи шу да по ве ра ва ју по сло ве
и зе мљо рад нич ким за дру га ма, пи ја ца ма, ме сним за јед ница ма, кућ ним са ве ти ма итд. – иро ни чан је Мар 
ти но вић.



Г о ди ну да на ра ни је не го што ће Ста тут АП Вој во ди не би 
ти по твр ђен у Скуп шти ни Ср би је, а две не де ље пре не го
што ће пред лог Ста ту та зва нич но по твр ди ти Скуп шти 

на АП Вој во ди не, до га ђа се не што што но ви ја исто ри ја у сфе 
ри до ма ћег и стра ног бан кар ског сек то ра, не бе ле жи. На и ме,
у ре жи ји ауто но ма ша, ко је пред во де Бо јан Пај тић и Де мо 
крат ска стран ка, „при пре мљен“ је те рен за успе шну фу зи ју
по ли тич ких тр го ви на и ин те ре са са ап со лут но свим нов ча 
ним то ко ви ма у Вој во ди ни. По сле го ди ну да на ре жи ра ња,
иде ја Бо ја на Пај ти ћа да се об је дини фи нан сиј ска и ин ве сти 
ци о на уло га, ко ју су у по крај ни до са да има ли Фонд за раз вој,
Га ран циј ски фонд и Фонд за ка пи тал на ула га ња, до би ла је
свој „ин сти ту ци о нал ни“ епи лог. Из пр ља ве и пер фид не бор бе
за пре о ти ма ње до са да шње при ват не „Ме талс бан ке“ а.д.
ство ре на је бу ду ћа Раз вој на бан ка АП Вој во ди не, ко ја ће
про тив у став но па ри ра ти На род ној бан ци Ср би ји. Та ко ће на 
ша др жа ва би ти је ди на др жа ва у све ту са две цен трал не бан 
ке, јед ном у Бе о гра ду, а дру гом у Но вом Са ду. 

Ово „де мо крат ско“ за до вољ ство и глав ни бу ду ћи осло нац
фи нан сиј ске ауто но ми је, де бе ло су нов цем из по кра јин ског
бу џе та пла ти ли гра ђа ни Ср би је, а цех је из но сио чак 3,5 ми 
ли јар де ди на ра (пре ко че ти ри ми ли о на евра). 

Уна пред осми шљен и ре жи ран „ко лапс“
До ка пи та ли за ци ји „Ме талс бан ке“ а.д. ко ја по слу је на те 

ри то ри ји це ле Ре пу бли ке Ср би је, а чи је је ма тич но се ди ште у
Но вом Са ду, прет хо ди ло је уво ђе ње при нуд не упра ве од стра 
не На род не бан ке Ср би је (НБС). При нуд на упра ва је на ду 
жност сту пи ла 24. ок то бра 2008. го ди не (Бе та, 24. 10. 2008),
али сам чин уво ђе ња при нуд не упра ве је бе зна ча јан, ако се не
из вр ши ана ли за узро ка ко ји су до ве ли до ове ван ред не ме ре. 

Пре ма ре чи ма Ана ни ја Па ви ће ви ћа, бив шег ди рек то ра
„Ме талс бан ке“ („Блиц“, 31. 1. 2009), „кључ ни мо ме нат“ сло ма
ли квид но сти „Ме талс бан ке“ су про у зро ко ва ли чел ни љу ди
АП Вој во ди не. На и ме, 10. окто бра 2008. го ди не, бан ци је из Из 
вр шног ве ћа Вој во ди не сти гло из не над но оба ве ште ње о по 
вла че њу де по зи та ко ји јој је био по ве рен, а ко ји се са сто јао из
сред ста ва бу џе та: АП Вој во ди не, Фон да за ка пи тал на ула га 
ња, Фон да за раз вој Вој во ди не и Га ран циј ског фон да. На ба зи
овог оба ве ште ња, Из вр шно ве ће је на че лу са Бо ја ном Пај ти 
ћем (ДС), 13. ок то бра по ву кло ми ли јар ду ди на ра из сред ста 
ва де по зи та, док је пре о ста ла ми ли јар да по ву че на 17. ок то бра
2008. го ди не. Ти ме не са мо да је из вр шен „удар“ на ли квид 
ност, већ је пре кр шен и ра ни ји уго вор ко ји је Из вр шно ве ће
Вој во ди не за кљу чи ло са „Ме талс бан ком“. 

Па ви ће вић све до чи да је пре ма уго во ру Из вр шно ве ће би 
ло „у оба ве зи да још две ми ли јар де ста ви у де по зит бан ке“ и
да је та ква оба ве за све до ско ро по што ва на, ка да је по крај на
код „Ме талс бан ке“ стал но др жа ла из ме ђу три и пет ми ли јар 
ди ди на ра. Ме ђу тим, две ми ли јар де ди на ра су не план ски по 
ву че не још то ком дру гог и тре ћег квар та ла 2008. го ди не, из
че га про из ла зи да је Бо јан Пај тић „од лич но“ знао шта ра ди. 

По др шка Пај ти ћу од НБС и Г17 плус
При нуд ну упра ву у „Ме талс бан ци“ не би би ло мо гу ће „ис 

це ни ра ти“ да Бо јан Пај тић ни је имао ја ку по др шку ка дро ва
Г17 плус за по сле них у На род ној бан ци Ср би је, од но сно љу ди
од по ве ре ња бив шег гу вер не ра Мла ђа на Дин ки ћа и ак ту ел 

ног гувер не ра Ра до ва на Је ла ши ћа. Да је то та ко, нај бо ље илу 
стру је Па ви ће ви ће ва тврд ња о то ме да је упра во ди ректор
сек то ра за кон тро лу ба на ка при НБС Ђор ђе Јев тићиме но ван
за при нуд ног управ ни ка „Ме талс бан ке“. Јеф тић је, још 8. ок 
то бра 2008. го ди не, по ку шао не за ко ни то да „ин тер ве ни ше“,
ми мо ле ги тим не Скуп шти не ак ци о на ра бан ке. „Тра жио је да
се су прот но од лу ци Скуп шти не ак ци о на ра, про ши ри Управ 
ни од бор и то са два пар тиј ски по доб на чла на, и да се јед ном
слу жбе ни ку НБС до пу сти увид у плат ни про мет и кре та ње
ли квид но сти без ре ше ња НБС, што је од би је но“, от крио је јав 
но сти Ана ни је Па ви ће вић. 

Уло га љу ди из НБС је би ла пре суд на 13. ок то бра 2008. го 
дине, ка да је та ин сти ту ци ја до не ла ре ше ње о уво ђе њу при 
нуд не упра ве у „Ме талс бан ку“. То је обра зло же но чи њени цом
да ће „по крај на по ву ћи ми ли јар ду ди на ра“, а да „не по сто је из 
во ри сред ста ва, па бан ка ис ка зу је сма њену ли квид ност и не 
мо гућ ност упра вља ња ли квид но сти у крат ком ро ку“. Ова ква
скан да ло зна од лу ка цен трал не бан ке је знат но ути ца ла на
при јем но вих де по не на та и де по зи та. По је ди ни кли јен ту су
на пу сти ли „Ме талс бан ку“,док су гра ђа ни са штед ње по ди гли
го то во 10 ми ли о на евра. Да скан дал бу де ве ћи, на осно ву га 
ран ци ја ве ћих ак ци о на ра и де по зи та ра, НБС је, 22. ок то бра
2008. го ди не, од лу чи ла да „Ме талс бан ци“ по зај ми но вац ко 
јим би се „са ни ра ла“ те ку ћа не ли квид ност. Реч је о по зај ми ци
са ка мат ном сто пом од 26,35 од сто, што је у том тре нут ку би 
ло за чак 50 од сто ви шеод ре фе рент не ка мат не сто пе. Ме ђу 
тим, без об зи ра на ову по зај ми цу, НБС 24. ок то бра 2008. го ди 
не, пре ко при нуд не упра ве пре у зи ма та да још увек при ват ну
„Ме талс бан ку“.
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Ауто но ма шки плен
Ка ко је „де мо крат ски“ се па ра ти зам ство рио Раз вој ну бан ку Вој во ди не



Слом бан ке ра ди јеф ти не ку по ви не
Пре ма од ре ђе ним ин фор ма ци ја ма (Пе чат, 26. 5. 2009), у

тре нут ку „ко лап са“, де ви зни и ди нар ски плат ни промет у
„Ме талс бан ци“ су оба вља ли ве ли ки ги ган ти: Ру дар ски ба сен
„Ко лу ба ра“, Руд ник „Ре са ви ца“, ЈП „Же ле зни це Ср би је“, Кор по 
ра ци ја „ФАП“ из При бо ја и др. Због то га се на ме ће пи та ње ка 
ко је он да са мо по вла че ње де по зи та од стра не Из вр шног ве 
ћа Вој во ди не про из ве ло та кву „пре те ћу не ли квид ност“ због
ко је је НБС уве ла ван ред не ме ре? А при том, за пу них 18 го ди 
на по сто ја ња, „Ме талс бан ка“ је увек ре дов но из ми ри ва ла
сво је оба ве зе. Са мо у пр вих 9 ме се ци 2008. го ди не, ова бан ка
је оства ри ла до бит од 418 ми ли о на ди на ра (5,2 ми ли о на
евра) и аде кват ност ка пи та ла од 26,7 од сто, што је би ло ви 
ше од дво стру ког про пи са ног ми ни му ма (12 од сто). Сеп тем 
бар ски ниво ли квид но сти „Ме талс бан ке“ је из но сио 1,18 од 
сто, док је про пи са ни ми ни мум од стра не НБС из но сио 1 од 
сто, да би по чет ком ок то бра, исте го ди не, бан ка за па ла у „пре 
те ћу не ли квид ност“.

По сле ди ца на мер но иза зва ног сло ма „Ме талс бан ке“, би ла
је нај ви дљи ви ја у за вр шном ра чу ну ове ин сти ту ци је за 2008.
го ди ну. Пре ма тим по да ци ма (Бе та, 15. 5. 2009), бан ка је 2008.
го ди ну за вр ши ла са гу бит ком од чак 4 ми ли јар де ди на ра,
док је прет ход не го ди не има ла до бит од ми ли јар ду ди на ра.
Про ме не на ка пи та лу бан ке, од ра зи ле су се не га тив но, та ко
што је ка пи тал го то во пре по ло вљен и то са не ка да шњих 7,5
ми ли јар ди ди на ра на 3,9 ми ли јар ди ди на ра. Да љи раз вој
до га ђа ја, по ка за ће да је баш ова кав би ланс „Ме тал бан ке“ био
пре ко по тре бан ње го вом кре а то ру Бо ја ну Пај ти ћу. 

Пај ти ћу шест пу та јеф ти ни је ак ци је
Док је тра јао тро ме сеч ни пе ри од „са хра њи ва ња“ при ват не

„Ме талс бан ке“ и ка да је већ би ло ја сно ка ко ће бан ка за вр ши 

ти по слов ну го ди ну, јав ност је са зна ла „шта се иза бр да ва ља“.
Из из ја ве Ср ђа на Пе тро ви ћа, ко га је НБС у тан де му са Ђор 
ђем Јеф ти ћем име но ва ла за при нуд ног управ ни ка, би ло је ја 
сно да Бо јан Пај тић од „Ме талс бан ке“ же ли да на пра ви Раз 
вој ну бан ку Вој во ди не. 

„Пре но ше њем по тра жи ва ња Вој во ђан ског фон да за раз 
вој у ак ти ву но ве раз вој не бан ке, нај пре Фонд, а по том и Скуп 
шти на Вој во ди не, као осни вач по кра јин ског Фон да, оче ку је
да на име усту пље них по тра жи ва ња стек не нат по ло вич ну
ве ћи ну ак ци о нар ског ка пи та ла. До са да све про це не ука зу ју
да ће по сле утвр ђи ва ња ре ал не вред но сти ка пи та ла „Ме талс
бан ке“ и ак ти ве ВФРа, По кра ји на има ти ви ше од 51 од сто ка 
пи та ла у но вој бан ци ко ја ће, из међу оста лог, фи нан си ра ти
раз вој не про јек те од зна ча ја за по кра ји ну и ло кал не са мо у 
пра ве на те ри то ри ји Вој во ди не“, от крио је Пе тро вић („РТВ“
28. 12. 2009. и „ЕМ пор тал“ 27. 12 .2009). 

Са мо шест ме се ци ка сни је, ова из ја ва Ср ђа на Пе тро ви ћа је
спро ве де на у де ло та ко што је Скуп шти на ак ци о на ра „Ме талс
бан ке“ до не ла од лу ку да при хва ти пи смо о на ме ра ма ко је је
до би ла од Из вр шног ве ћа АП Вој во ди на („Днев ник“, 1. 7.
2009). На и ме, из „Ме талс бан ке“ је 16. ју ла 2009. го ди не, са оп 
ште но да је та бан ка до ка пи та ли зова на про да јом 668.100 ак 
ци ја и то: Из вр шном ве ћу Вој во ди не и Оси гу ра ва ју ћем
дру штву „ДДОР Но ви Сад“. Ова ква до ка пи та ли за ци ја у ко јој
се по ја вљу ју уна пред по зна ти куп ци, без јав ног по зи ва, из вр 
ше на је на осно ву одо бре ња Ко ми си је за хар ти је од вред но 
сти, чи ји је ина че пред седник Мил ко Шти мац (Г17 плус). 

За раз ли ку од прет ход ног пе ри о да ка да је, при ме ра ра ди,
26. ав гу ста 2008. го ди не, пре уво ђе ња при нуд не упра ве, јед на
ак ци ја „Ме талс бан ке“ на „А“ ли сти „Бе о град ске бер зе“ вре де 
ла 29.400 ди нара, у овом слу ча ју, це на те исте ак ци је је из но 
си ла ми зер них 5.500 ди на ра! Та ко је упла том 3,5 ми ли јар ди
ди на ра, Из вр шно већ Вој во ди не по ста ло ве ћин ски вла сник
бан ке са 61,87 од сто ка пи та ла, док је „ДДОР Но ви Сад“ у свој
по сед при гра би ло 10,1 од стока пи та ла. Глав на по ен та је сте у
то ме да су ова два вла сни ка обез бе ди ла дво тре ћин ску ве ћи 
ну, ка ко у вла сни штву, та ко и у од лу чи ва њу на сед ни ца ма
Скуп шти не ак ци о на ра. 

Фи на ли за ци ја партиј ског „ула га ња“
Ка ко је по сао пер фид ног ума ње ња вред но сти основ ног

ка пи та ла „Ме талс бан ке“ успе шно ура ђен и ка ко је Из вр шно
ве ће Вој во ди не по ста ло њен но ви, ве ћин ски вла сник, сте кли
су се и усло ви за уки да ње при вре ме них ме ра ко је је уве ла
НБС. У том сми слу одр жа на је сед ни ца Скуп шти не АП Вој во 
ди не на ко јој је усво је на од лу ка о на чи ну из бо ра пред став ни 
ка по крај не у Скуп шти ну и ор га не бан ке. 

„Ова сед ни ца нај зна чај ни ја је у прет ход них не ко ли ко ме 
се ци, јер су од лу ком ство ре ни пред у сло ви за кон сти туи са ње
Раз вој не бан ке Вој во ди не“, ре чи су Бо ја на Пај ти ћа, ко ји ни је
крио оду ше вље ње за „успе шно“ од ра ђен посао (Блиц, 3. 10.
2009). Са мо ме сец да на ка сни је, фор ми ран је и но ви Управ ни
од бор бан ке („РТВ“, 12. 11. 2009), да би од мах за тим НБС окон 
ча ла при нуд ну упра ву („РТВ“, 18. 11. 2009). Чи ње ни ца да је за
пред сед ни ка Из вр шног од бо ра „Ме талс бан ке“ по ста вљен
ни ко дру ги не го Ср ђан Пе тро вић, до та да шњи при нуд ни
управ ник, до вољ но го во ри о прет ход но осми шље ном па кле 
ном пла ну Бо ја на Пај ти ћа. Ина че, Пе тро вић је ка дар Пај ти ће 
вог кри ла Де мо крат ске стран ке у Вој во ди ни, а оба вљао је
функ ци ју ди рек то ра ЈП „По слов ни про стор“ у Но вом Са ду.

Да кле, на овај на чин ство рен је по ла зни основ за одр жа ва 
ње до са да шњих по лу га вла сти Де мо крат ске стран ке у Вој во 
ди ни, али и пар тиј ски ме ха ни зам за спро во ђе ње свих бу ду 
ћих ло кал них, по кра јин ских и ре пу блич ких из бо ра. У том
сми слу, „Ме талс бан ка“ је би ла пр ви „плен“ ауто но ма ша. Шта
је сле де ће?                                                                                              Р. В. С.
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Рас пра ва пред Ме ђу на род ним су дом прав де у Ха гу о за 
ко ни то сти про гла ше ња не за ви сно сти „Ко со ва“ је не 
дав но за вр ше на. Она је по ка за ла да си стем Ује ди ње них

на ци ја по ла ко по ста је мр тво сло во на па пи ру. Уме сто да Ме 
ђу на род ни суд прав де вра ти ве ру у ме ђу на род но пра во и по 
ре дак ство рен на кон стра вич ног Дру гог свет ског ра та, ње го 
ви зва нич ни ци су од но сом пре ма Ср би ји, ње ној су ве ре но сти
и те ри то ри јал ној це ло ви то сти по ка за ли да иду дру гим пу 
тем. Ово је чуд но тим пре што је уни по лар ни свет по стао про 
шлост за хва љу ју ћи уз ди за њу Ру си је, те да је за ме њен но вим
мул ти по лар ним све том у ко јем аме рич ки хе ге мо ни зам гу би
сна гу.

Нео п ход но је учи ни ти не ко ли ко прет ход них на по ме на, и
то: по ме ну ту рас пра ву у Ха гу је не мо гу ће по сма тра ти изо ло 
ва но, ван но ви јег исто риј ског кон тек ста по чев од ле га ли за 
ци је ни за на сил них се це си ја у бив шој СФРЈ и агре си је НА ТО на
СРЈ, с об зи ром да оба еле мен та чи ње нич ног кон тек ста има ју
и сво ју ме ђу на род ну суд ску стра ну и да би на тај на чин по ста 
ла ја сни ја и при ро да од но са ме ђу на род них ту то ра из САД и
ЕУ ко ји су нај ви ше до при не ли да Ср би ја до би је по слу шнич ку
про за пад ну вла ду. Ни је без зна ча ја чи ње ни ца да су за пад ни
при ја те љи из САД и ЕУ бу квал но из гу ра ли на власт оне ко ји
су се у овом ме ђу на род ном суд ском по ступ ку са да на шли на
про тив нич кој стра ни соп стве них за пад них ту то ра и на ло го 
да ва ца, те су би ли при мо ра ни да од глу ме ,,успе шну” од бра ну
су ве ре ни те та и те ри то ри јал не це ло ви то сти Ср би је ко ју су до
ју че и под ри ва ли. Да ли је за и ста мо гу ће дадо ју че ра шњи под 
ри вач бу де да на шњи бра ни тељ?

Исто риј ски кон цепт пред ме та рас пра ве у Ха гу го во ри у
при лог пр вог прав ног ста ва – да је ов де пре реч о јед ном уну 
тра шњем, устав но прав ном про бле му, а не ме ђу на род ном.
Прав на при ро да про бле ма упу ћу је и на прав на сред ства ко ји 
ма се он ре ша ва. Те ро ри зам шип тар ских те ро ри ста и се це си 
о ни ста, иако по ста вљен као про блем ме ђу на род не ре гу ла ти 
ве, пи та ње је на ко је од го вор да ју Устав но пра во и Кри вич но
пра во, не и Ме ђу на род но јав но пра во ка кво је би ло др жа ње и
по ла зна по зи ци ја ак ту ел них срп ских вла сто др жа ца у по ступ 
ку. При том, по ме ни мо и то да је упра во ма нир ак ту ел не вла 
сти та кав да не ко ри сти сва устав на сред ства у во ђе њу уну 
тра шње и ме ђу на род не по ли ти ке укљу чу ју ћи и оправ да ну и
за ко ни ту упо тре бу др жав не при ну де, јер то ни је у ин те ре су са
њи хо вим глав ним ци љем да Ср би ја, без об зи ра на по сле ди це,
при сту пи ЕУ и ко нач но се од рек не де ла су ве ре ни те та над де 
лом соп стве не те ри то ри је. При ме на др жав не при ну де ра ди
су зби ја ња те ро ри стич ких шип тар ских бан ди је би ла оправ 
да на и од то га се ни је тре ба ло уда ља ва ти ни ти у прав ним, ни 
ти у по ли тич ким ста во ви ма. То је уоста лом и за да так сва ке

пра вом уре ђе не др жа ве – да на чи та вој др жав ној те ри то ри ји
са чу ва и одр жи прав ни по ре дак.Не ма др жа ве на све ту ко ја би
се тог пра ва од ре кла. За хва љу ју ћи ак ту ел ној вла сти и њи хо 
вим ЕУ об зи ри ма, па ле та ин стру ме на та ко ји ма би се за шти 
ти ла др жа ва је све де на на им по тент ни зах тев да МСП у Ха гу
да са ве то дав но ми шље ње о при ро ди чи на шип тар ских се па 
ра ти ста ко ји је у уну тра шњем пра ву ја сан – они су кри ми нал 
ци и за слу жу ју трет ман као би ло ко ји учи ни лац кри вич ног
де ла. Дру ги прав ни став, ко ји не сум њи во ег зи сти ра у кон 
крет ном слу ча ју, је сте тај да по вод за по сту пак у Ха гу ни је изо 
ло ван од прет ход ног ни за на сил них се це си ја у бив шој СФРЈ
по чев од сло ве нач ке ко ја је оста лим се це си о ни сти ма по слу 
жи ла као мо дел и агре си је НА ТО на СРЈ. Да кле, свим на ро ди 
ма са те ри то ри је бив ше СФРЈ, па и они ма ко ји пре ма та да 
шњим про пи си ма ни су има ли ста тус на ро да, на рав но из у зев
срп ског, би ло је до пу ште но да про тив но та да ва же ћим нор 
ма ма фор ми ра ју др жа ву на ав но јев ски кон ци пи ра ним те ри 
то ри ја ма на ко ји ма су би ли на ста ње ни, да ра ди оства ре ња тог
ци ља из вр ше низ на сил них се це си ја за ко је ни ко ни је од го ва 
рао и да у сва ком на ред ном ко ра ку, све до пот пу ног раз би ја 
ња др жа ве, има ју пу ну по др шку са за па да, на ро чи то из ЕУ у
ко ју нас свом си лом Та ди ћев ре жим же ли уву ћи. То у са мом
стар ту пред ста вља озбиљ но огра ни че ње и не до при но си
исти ни том и ефи ка сном за сту па њу ста во ва ко ји иду у при лог
утвр ђи вању не за ко ни то сти јед но стра ног про гла ше ња не за 
ви сно сти.

Да кле, има ју ћи у ви ду ова кву исто риј ску по за ди ну и про 
цес ко ји је за по чет на сил ном се це си јом СР Сло ве ни је,мо же мо
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Право силе

Та ди ће ви при ја те љи
це па ју Ср би ју

Зе мље ЕУ ко је су уче ство ва ле у рас пра ви пред Ме ђу на род ним су дом
прав де у Ха гу по др жа ле не за ви сност Ко со ва

• Све до ци смо да је глав ни стуб по ли ти ке Бо ри са Та ди ћа ЕУ од луч ном ве ћи ном сво јих чла ни ца по -
др жа ла не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је. Ва шинг тон, као дру ги стуб Та ди ће ве по ли ти ке, учи -
нио је исто. Ови сту бо ви до вољ но го воре и о гра ђе ви ни ко ју Та дић же ли са гра ди ти, а ко ја нео до -
љи во под се ћа на зи да ње Ска дра



за кљу чи ти да су до га ђа ји на Ко со ву и Ме то хи ји би ли на ста 
вак дав но за по че тог по ступ ка. Ак ту ел на срп ска власт ту чи 
ње ни цу на мер но ни је же ле ла да ува жи јер би ти ме оспо ри ла
и са му се бе, као и соп стве ну кри ти ку по ли ти ке ко ја је во ђе на
де ве де се тих го ди на, ка да се срп ски на род на чи та вој те ри то 
ри ји бив ше СФРЈ бо рио за би о ло шки оп ста нак, очу ва ње др 
жа ве и прав ни по ре дак. Оно што за и ста иде у ко рист др жав 
ним ин те ре си ма очу ва ња Ко сме та у са ста ву Ср би је, а про тив 
но је уским евро у ни јат ским оба ве за ма ак ту ел не вла сти Бо ри 
са Та дића, они су у рас пра ви за по ста ви ли – на но се ћи не на 
док на ди ву ште ту ин те ре си ма др жа ве и на ро да. Сво ју ја ло ву
ар гу мен та ци ју у рас пра ви и да то пре ћут но при зна ње од ре ђе 
них раз ло га ко ји се ни ка ко не сме ју ува жа ва ти, јер су штет ни,
на ши ду ше бри жни ци из ти ма ко ји је за сту пао Ср би ју да ли су
из чи сто ва зал них об зи ра пре ма за пад ним го спо да ри ма. 

По ме ну та рас пра ва о не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је за 
по че ла је 1. де цем бра и тра ја ла је све га де сет да на. Де кла ра ци 
ју о не за ви сно сти „Ко со ва“ по др жа ло је 19 др жа ва, док је њих
12 ста ло на стра ну Ср би је. На стра ну Ср ба и ме ђу на род ног
пра ва су се свр ста ли Ру си ја, Азер бај џан, Бра зил, Ки на, Ки пар,
Ар ген ти на, Иран, Ли би ја, Ру му ни ја, Сло вач ка, Шпа ни ја, Бо ли 
ви ја и Ве не цу ела. По др шку шип тар ским те ро ри сти ма (овај
пут без бом би и дру гог оруж ја) да ли су Ал ба ни ја, Аустри ја, Че 
шка, Дан ска, Есто ни ја, Фин ска, Фран цу ска, Ир ска, Ја пан, Ле то 
ни ја, Лук сем бург, Мал ди ви, Пољ ска, Хо лан ди ја, Нор ве шка,
Сло ве ни ја, САД, Ве ли ка Бри та ни ја и Швај цар ска. Да кле, др жа 
ве у чи је нас по ли тич ко дру штво Бо рис Та дић и ње гов ре жим
те ра ју је су оне ко је су нај ви ше и до при не ле ства ра њу кри зе, а
да нас же сто ко за сту па ју и бра не став о за ко ни то сти јед но 
стра ног про гла ше ња те ро ри стич ке шип тар ске др жа ве. Упра 
во су те др жа ве, да кле чла ни це ЕУ, пре ма схва та њу ак ту ел не
вла сти у Ср би ји исто вре ме но и мо дел за спро во ђе ње свих ак 
ту ел них, штет них опе ра ци ја и ре фор ми на отво ре ном ср цу
др жа ве Ср би је. Да ли је нор мал но да власт у јед ној др жа ви же 
ли да бу де у по ли тич ком са ве зу са они ма ко ји је же ле уни 
шти ти и из бриса ти са по ли тич ке кар те све та и ка ко је то ка 
да се јед на угро же на др жа ва у све му угле да на вла сти тог не 
при јате ља? 

Уз ЕУ нај гр ла ти је у од бра ни ста во ва шип тар ских те ро ри 
ста – ча роб ним шта пи ћем За па да пре тво ре ним у ми ро твор це
и де мо кра те, су и САД. Они ко ји су сла ли оруж је те ро ри сти ма
на Ко со ву и Ме то хи ји и ко ји су их 1999. го ди не пот по мо гли
агре си јом на СРЈ са да су пре ко сво јих прав ни ка по ку ша ва ли
да оза ко не тај ван да ли зам.

Прав ни за ступ ни ци Ве ли ке Бри та ни је у ди ску си ја ма ни су
се пре ви ше упу шта ли у оце ну ле гал но сти про гла ше ња не за 
ви сно сти јер је то по њи ма за вр ше на ствар. Та ко се и ми мо 
же мо на да ти исто вет ном ста ву бри тан ских зва нични ка ка да
јед ног да на Шкот ска бу де про гла си ла не за ви сност, с об зи ром
да је услед но тор ног ви ше ве ков ног „си ло ва ња“ Шко та и
Шкот ске, ко ји ни су има ли ни трун ку од трет ма на ка кав је у
нас има ла шип тар ска ма њи на на Ко со ву и Ме то хи ји, та кво
про гла ше ње за вр ше на ствар. Пре ма њи хо вим прав ним за 
ступ ни ци ма Ср би ја је по кре та њем по ступ ка пред нај ви шим
су дом УН „же ле ла да вра ти сат уна зад“ оп ту жу ју ћи је да је на
тај на чин на ме ра ва ла да за нема ри до га ђа је ко ји су до ве ли до
де кла ра ци је о не за ви сно сти. Да ап сурд бу де ве ћи, глав ни ар 
гу мент да је не за ви сност ле га лан чин про на шли су у чи ње ни 
ци да су то при зна ле 63 зе мље. Ни су се ба ви ли чи ње ни цом да
је ипак ве ћи број др жа ва у све ту ни је при знао. На рав но, не из 
о став на по ру ка упу ће на Ср би ји би ла је и та да се Лон дон на да
при бли жа ва њу Ср би је и Ко со ва у окви ру ЕУ уз опа ску да „срп 
ска де мо кра ти ја ни је мно го ста ри ја од ко сов ске“. Ова ква пац 
ка је пр вен стве но упу ће на ак ту ел ној вла сти у Ср би ји с об зи 
ром да се упра во на тај на чин одр жа ва ва зал на ди сци пли на. 

Све до ци смо да је глав ни стуб по ли ти ке Бо ри са Та ди ћа ЕУ
од луч ном ве ћи ном сво јих чла ни ца по др жа ла не за ви сност
Ко со ва и Ме то хи је. Ва шинг тон, као дру ги стуб Та ди ће ве по 
ли ти ке учи нио је исто. Ови сту бо ви до вољ но го во ре и о гра 
ђе ви ни ко ју Та дић же ли са гра ди ти, а ко ја нео до љи во под се ћа
на зи да ње Ска дра. 

Са мо не ко ли ко да на на кон обра ћа ња пред став ни ка Ва 
шинг то на пред су дом у Ха гу ми ни стар спољ них по сло ва Вук
Јере мић по се тио је Аме ри ку на кон раз го во ра са др жав ним се 
кре та ром Хи ла ри Клин тон, и по ру чио: „Од но си Ср би је и САД
су де фи ни тив но у успо ну и оче ку је мо да 2010. бу де још бо ља
го ди на за од но се из ме ђу Бе о гра да и Ва шинг то на“ . Је ре мић је
та ко ђе оце нио да „у 2009. го ди ни смо про на шли на чин ка ко
да изо лу је мо раз ли ке, да их оста ви мо по стра ни, ја се на дам да
ће мо у том сми слу би ти успе шни и у 2010.“. Раз ли ке по пи та 
њу Ко со ва и Ме то хи је из гле да да зва нич ни Бе о град пре ви ше
не за бри ња ва ју, што ди рект но ука зу је на из не ти став о са мо 
о гра ни ча ва њу соп стве них по зи ци ја у од бра ни соп стве ног су 
ве ре ни те та и те ри то ри јал не це ло ви то сти. 

Нај ва жни ји Та ди ћев ре ги о нал ни парт нер Хр ват ска оти 
шла је ко рак да ље, јер су ње ни пред став ни ци пред Ме ђу на 
род ним су дом прав де не са мо по др жа ли При шти ну већ су по 
зва ли и на от це пље ње Вој во ди не. Ко га је то из не на ди ло?Ста 
нов ни ке пла не те Зе мље си гур но ни је. Хр ват ска на ци ја је и
ство ре на, и одр жа ва на од стра не Ва ти ка на као ен ти тет чи ји
је је ди ни за да так да за тре пра во сла вље и обез бе ди ши ре ње
ри мо ка то ли ци зма на Ис ток. Хр ват скаје је ди на др жа ва у исто 
ри ји ко ја је има ла кон цло го ре за де цу. За то ни кад ни је сно си 
ла од го вор ност. Уме сто то га, Та дић већ ме се ци ма ло би ра у За 
гре бу за по моћ око ор га ни за ци је па пи не по се те Ср би ји 2013.
го ди не, када се на вр ша ва 1700 го ди на Ми лан ског едик та. Па 
па би тре ба ло да по се ти Ниш. Иро нич но, упра во је Бе не дикт
16. док је био кар ди нал Ра цин гер и шеф Кон гре га ци је за док 
три ну ве ре уче ство вао у пре го во ри ма и ко нач ном спо ра зу му
Ро нал да Ре га на и Јо ва на Па вла II 1982. го ди не ко јим је и до го 
во ре но раз би ја ње мул ти на ци о нал не СФРЈ. 

Те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је су пред Ме ђу на род ним
су дом прав де бра ни ле и Ру си ја и Ки на. Ипак, де ле га ци ја „Ко 
со ва“ је има ла 3 са та за сво је из ла га ње док је Ру си ји да то 45
ми ну та, што са свим до вољ но го во ри у при лог из не том ста ву
о не а де кват но сти и не функ ци о нал но сти зах те ва да се уоп 
ште зах те ва да ва ње са ве то дав ног ми шље ња. 

In con cre to, на ступ пред став ни ка де ле га ци је Ср би је је био
блед. Они чак ни су сти гли да обра зло же све аспек те про тив 
прав не од лу ке из При шти не. Ве ро ват но ни су же ле ли да се за 
ме ра ју глав ним „сту бо ви ма“ Та ди ће ве спољ не по ли ти ке. Сво 
ју ар гу мен та ци ју су све ли на ет нич ко пи та ње и про бле ме. До 
зво ли ли су не сме та но ко ри шће ње пој ма на ци о нал на ма њи на
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за Ср бе на Ко со ву и Ме то хи ји. Ни су се су прот ста ви ли ни ту ма 
че њу пој ма „ко сов ска стра на“ ко ји је остао ре зер ви сан са мо за
Шип та ре, чи ме се оправ да ва ет нич ко чи шће ње Ср ба и дру гих
не ал ба на ца.

„Неутралност судија“
Ка кву од лу ку мо же мо да оче ку је мо нај бо ље је об ја снио

пред сед ник Ме ђу на род ног су да прав де Хи са ши Ова да. Он је
скан да ло зно ис та као да ће „са ве то дав ни за кљу чак са др жа ти
30 стра ни ца. И у ње му не ће би ти из ри чи тог од го во ра да или
не, за или про тив. Би ће по треб но ње го во ту ма че ње. Су ди је
мо гу да има ју раз ли чи та, по не кад опреч на ми шље ња.“ Да кле,
све стра не се мо гу ки ти ти да тим ми шље њем за соп стве не
уну тра шње по тре бе. Упра во су ци ти ра не ре чи Ова де сли ка и
при ли ка УН и ме ђу на род ног пра ва да нас. Ме ђу на род но пра 
во је да нас услед озбиљ них не до ста та ка по ста ло пре ва зи ђе но.

Др жа ве ко је же ле да бу ду пу но прав не у ме ђу др жав ним од 
но си ма је ди но се мо гу осло ни ти на соп стве не сна ге и би ла те 
ра ли за ци ју ка да су у пи та њу ме ђу др жав ни кон так ти. На ша
др жа ва, на жа лост, ни је спо соб на да то из веде, с об зи ром на
по слу шнич ки и ва зал ни иден ти тет ак ту ел не вла сти Бо ри са
Та ди ћа. Ме ђу на род ни суд прав де не сме да се за ме ра др жа ва 
ма ко је су раз би ја ле СФРЈ, ко је су из вр ши ле ге но цид над Ср би 
ма. Ње го ве су ди је слу ша ју сво је вла де, јер су оне моћ не и бо га 
те, оне се не ру ко во де прав ним нор ма ма и пра ви ли ма стру ке.
Ипак мо ра ју да до не су фор мал ну од лу ку. С об зи ром да је од 
лу ка до не кле пре ју ди ци ра на из не тим ста вом пред сед ни ка
овог суд ског ко ле ги ју ма, она ће сва ка ко би ти хра мља ју ћа. Ње 
ни глав ни не до ста ци ће упра во би ти ком па ра тив на предност
за оне ко ји ће је у уну тра шњој по ли ти ци зло у по тре бља ва ти.
Ње на нео д ре ђе ност ни је пре ју ди ци ра на је ди но из ја вом пред 
сед ни ка Ме ђу на род ног су да прав де Хи са ши Ова де, већ и не 
му штим др жа њем на ше стра не и фак том из вр ше не при ну де
на ших за пад них ду ше бри жни ка ко ја је прет хо ди ла овом по 
ступ ку. 

Од лу ка ће би ти скуп раз ми шља ња су ди ја и ње га ће сва ко
мо ћи да ту ма чи ка ко же ли. Да је пра во та кво и џе лат и жртва
би би ли под јед на ко кри ви. Ме ђу на род ни суд прав де се на тај
на чин пре тва ра у бе зна чај ни скуп прав ни ка ко ји не мо же да
до не се пра ву, ја сну и не дво сми сле ну од лу ку. Мо жда то не
схва та ју али та квим од но сом они са хра њу ју УН и прав ду. Кри 
ви су ко ли ко и њи хо ве вла де ко је су по др жа ле уни по лар ни –
но ви свет ски по ре дак. Да би пот пу но осли као су но врат ме ђу 
на род ног пра ва и су да чи ји је пред сед ник, а чи ји Ста тут је део
По ве ље УН, Ова да по јашња ва: „Ми шље ња и рас пра ва су из у 
зет но до бри и ве о ма ко ри сни, за то што омо гу ћа ва ју да се са 

гле да ју раз ли чи та гле ди шта, и те шко је прет по ста ви ти и про
гно зи ра ти ка ко ће те ћи раз ма тра ње по овом пи та њу, јер
ствар ов де ни је са мо у то ме је ли за ко ни то или ни је јед но стра 
но про гла ше ње не за ви сно сти Ко со ва“. А у че му је он да ствар?
Ствар је у то ме да је Хи са ши Ова да сра мо та за пра во и све су 
ди је овог све та. Он је оби чан слу жбе ник ја пан ске из вр шне
вла сти, сва ка ко за ви сне од САД. Ка да суд ска гра на вла сти ни 
је не за ви сна од дру гих гра на вла сти, он да де мо кра ти ја и вла 
да ви на пра ва не по сто је. Врућ кром пир ће на кон да ва ња тра 
ља вог са ве то дав ног ми шље ња би ти враћен у над ле жност Ге 
не рал не скуп шти не ОУН ко ја је то ми шље ње и за тра жи ла. 

За стра шу ју ће је да истог ме се ца у ко јем је Ова да да вао ова 
кве из ја ве, Та ди ћев ре жим да је још ши ра овла шће ња Вој во ди 
ни и по чи ње са ства ра њем но вог вој во ђан ског ен ти те та ко ји
ће би ти не за ви стан у од но су на срп ски. Ово по твр ђу је и оно
што смо већ спо ме ну ли на по чет ку, да је реч о по ступ ку ко ји
је у то ку, о ни зу на сил них се це си ја ко ји још увек тра је и ко ји
ће се за вр ши ти ка да др жа ва срп ског на ро да бу де ко нач но
рас ко ма да на. Ово је учи ње но по ди рект ном зах те ву ЕУ, тј. Не 
мач ке за ко ју је се вер на срп ска по кра ји на ве о ма ин те ре сант 
на. За кљу чак Ме ђу на род ног су да прав де о ко ме го во ри овај
рђа ви при ме рак јед не ина че ча сне про фе си је, Хи са ши Ова да,
са мо ће по мо ћи у про це су уда ља ва ња Вој во ди не од остат ка
Ср би је и то у пе ри о ду ко ји ће се вре мен ски на сла ња ти на пр 
ве по сле ди це им по тент не од лу ке МСП. Још је дан успех Та ди 
ће ве про за пад не по ли ти ке. 

На рав но, ту су и пра те ћи еле мен ти ове при че. Нео п ход на
је ма ска, фа са да ко ја ће оне мо гу ћи ти ве ћи ну гра ђа нада са гле 
да ју ствар но ста ње ства ри. Ре жим Бо ри са Та ди ћа има план да
из вр ши удар на јав но мње ње у Ср би ји ка ко се ре жим то бо же
бо ри за Ко со во и Ме то хи ју, скре ћу ћи па жњу од чи ње ни ца ко 
је се ти чу су штин ске не спо соб но сти ре жи ма да за сту па ин те 
ре се др жа ве ко ју и во ди. У вре ме Јо си па Бро за на род је до брим
де лом при хва тао ко ма да ње Ср би је на три де ла, јер је еко ном 
ско ста ње у зе мљи би ло знат но бо ље не го да нас. Да нас Бо рис
Та дић спро во ди до кра ја по сао ко ма да ња Ср би је, на род жи ви
све те же, али Де мо крат ска стран ка и да ље вла да. Не ка да су
де ца ишла у „вр ли, но ви свет“ пе ва ју ћи пе сме Ти ту, а да нас
иду тим пу тем сла ве ћи Европ ску уни ју. Ср би ја је и та да и да 
нас не што се кун дар но, не што што тре ба пот пу но ис це ди ти
да би се сти гло до же ље ног ци ља. Ме ђу тим, чи ње ни це су не 
у мо љи ве. На ша де ца ће има ти из ве сни ју бу дућ ност тек ка да
нам на ша ку ћа – Ср би ја бу де на пр вом ме сту. До та да нам
оста је да че ка мо и чу ва мо оно што нам је све то.

У све му то ме је нај ва жни је да до ђе до истин ске сме не не 
на род ног ре жи ма и да се у ме ђу на род ним од но си ма ру ково 
ди мо им пе ра ти вом ви со ких на ци о нал них и др жав них ин те 
ре са ко ји се у пот пу но сти по кла па ју и са ду го роч ним ин те ре 
си ма Ру си је. То је пред ност ко ју ре жим у Ср би ји не же ли да ис 
ко ри сти, јер му је од оп стан ка др жа ве Ср би је и по др шке очу 
ва њу мул ти по лар ног све та мно го ва жни ји оп ста нак ЕУ и хе 
ге мо ни ја САД ко ја је у озбиљ ном па ду. По сту пак ко ји је во ђен
пред МСП у Ха гу за то ни је био је дан од мно гих слич них по сту 
па ка, већ је по ка зао не спо соб ност ак ту ел не срп ске вла сти и
рђа во ста ње ме ђу на род не прав де, ко ја, без об зи ра на са др жи 
ну од лу ке су да, гу би зна чај у ствар но сти. Да ли је он да реч о
да ва њу не ке но ве по ли тич ке смер ни це ко ју Ср би ја мо ра ис 
пу ни ти и на уну тра шњем и на ме ђу др жав ном пла ну. То је мо 
гу ће ту ма чи ти на дво јак на чин као и спор но на ја вље но са ве 
то дав но ми шље ње, ка ко у скла ду са ин те ре си ма Ср би је и срп 
ског на ро да, та ко и у скла ду са ин те ре си ма ре жи ма Бо ри са Та 
ди ћа и ње го вих за пад них ме це на. Ипак, са мо је је дан од го вор
пра ви и др жа во тво ран. У то сва ка ко не спа да ју ре зул та ти за 
сно ва ни на сум њи вој ме ђу на род ној прав ди, су лу дим ан ти др 
жав ним ЕУ ре фор ма ма и очај нич ком апе ти ту јед ног чо ве ка
да по сва ку це ну оста не на вла сти.                                             Р. В. С.
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ВВ
ла да ју ћи ре жим у Ср би ји, пред во ђен Бо ри сом Та ди 
ћем, сво јим нео д го вор ним од лу ка ма, на ставља да уру 
ша ва и она ко ни зак стан дард гра ђа на Ср би је. Иако је

2009. го ди ну обе ле жи ла сна жна еко ном ска кри за, ма сов на
от пу шта ња и раст це на Вла да Ср би је не пла ни ра да пре ду зме
ко ра ке ка ко би по бољ ша ла жи вот ни стан дард гра ђа на. Уме 
сто да ра ди на по бољ ша њу еко ном ске си ту а ци је ре жим ће и у
2010. го ди ни ра ди ти на оси ро ма ше њу гра ђа на Ср би је 

Та ди ће ва че стит ка
Већ у ја ну а ру Бо рис Та дић ће че сти та ти Бо жић и Но ву го 

ди ну гра ђа ни ма са по ску пље њем стру је од 10 од сто. На рав но,
ово ће би ти са мо јед но у ни зу по ску пље ња елек трич не енер 
ги је, јер је пла ни ра но да то ком 2010. она по ску пи за чак 30
одсто. ,,Ра до сну” вест гра ђа ни ма Ср би је, 26. но вем бра, са оп 
штио је ми ни стар енер ге ти ке и функ ци о нер Со ци ја ли стич ке
пар ти је Ср би је Пе тар Шкун дрић.

– У пр вој фа зи стру ја ће по ску пе ти 10 одсто у ја ну а ру. Мо 
ра мо да во ди мо ра чу на о ре ал ним спо соб но сти ма свих су бје 
ка та, укљу чу ју ћи фи нан сиј ске спо соб но сти гра ђа на, али и о
то ме да енер гет ски сек тор не бу де у си ту а ци ји да тр пи ве ли 
ке гу бит ке ко ји про ис ти чу из ни ске це не стру је – ка зао је
Шкун дрић.

На ко ји на чин Шкун дрић во ди ра чу на о ре ал ној спо соб но 
сти гра ђа на да пла ћа ју ра чу не за стру ју оста ло је не до ре че но
али је из ве сно да ће им већ ја ну ар ски ра чу ни би ти уве ћа ни за
10 од сто.

Све по ску пљу је!
На ја вље но по ску пље ње стру је има ће за по сле ди цу раст

дру гих це на, а пре све га це на пре храм бе них про из во да. Од 
мах по сле на ја ве Пе тра Шкун дри ћа о по ве ћа њу це на елек 
трич не енер ги је Ре пу блич ког за вод за ста ти сти ку са оп штио
је да ће као по сле ди ца то га већ у ја ну а ру до ћи до ра ста ин фла 
ци је за 0,5 од сто. Од мах за тим, огла сио се и пред сед ник Уни је
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Струј ни ударСтруј ни удар
Ре жим че сти та Но ву го ди ну гра ђа ни ма Ср би је но вим по ску пље њи ма стру је

• Од лу ком Вла де Ср би је у ја ну а ру стру ја по ску пљу је за 10 одсто по сле че га ће до ћи до ра ста це на
хле ба и дру гих жи вот них на мер ни ца. Нарав но, ово ће би ти са мо јед но у ни зу по ску пље ња елек -
трич не енер ги је јер је пла ни ра но да то ком 2010. она по ску пи за чак 30 одсто

Ра ди ка ли про тив по ску пље ња
Срп ска ра ди кал на стран ка пр ва је ре а го ва ла на на ја вље но по ску пље ње елек трич не енер ги је.

– Срп ска ра ди кал на стран ка нај о штри је осу ђу је на ја вље но по ску пље ње елек трич не енер ги је за ја ну 
ар иду ће годи не, од 10 од сто, јер оно пред ста вља да ље уру ша ва ње и она ко ни ског стан дар да гра ђа на Ср 
би је и по ве ћа ње бро ја со ци јал но угро же них. Скан да ло зном од лу ком Вла де Ср би је, да при хва ти зах тев
Елек тропри вре де Ср би је о по ску пље њу елек трич не енер ги је, и на ја ва ми ни стра енер ге ти ке Пе тра
Шкун дри ћа да ће ја ну ар ско по ску пље ње би ти са мо јед но у ни зу то ком 2010. го ди не, са мо по ка зу је не бри 
гу ре жи ма пре ма гра ђа ни ма Ср би је. Срп ска ра ди кал на стран ка ука зу је да до по ве ћа ња це не елек трич не
енер ги је до ла зи у тре нут ку ма сов них от пу шта ња рад ни ка и за мр за ва ња пла та услед по сле ди ца еко ном 
ске кри зе. С дру ге стра не, по скупље ње стру је ће до ве сти до ра ста це на жи вот них на мир ни ца, што до дат 
но оп те ре ћу је кућ ни бу џет оси ро ма ше них гра ђа на – сто ји у са оп ште њу Срп ске ра ди кал не стран ке од 5. де 
цем бра.



при ват них пе ка ра Зо ран Пра ли ца ко ји ка же да ће ве ћи на при 
ват них пе ка ра по ди ћи це не хле ба.

– Ве ћи на пе ка ра про из во ди на стру ју и то ће има ти је дан
доми но ефе кат ко ји ће се од ра зи ти и на це не хле ба – ка же
Пра ли ца.

По сле хле ба, због по ве ћа ња тро шко ва про из вод ње, у та ла 
си ма ће по ску пљи ва ти це не оста лих про из во да што су гра ђа 
ни до са да мно го пу та мо гли да ви де у прак си. 

Це не ди жу, пен зи је за мр за ва ју
По ску пље ње стру је и по сле ди це по це не дру гих про из во 

да не би би ле то ли ко стра шне да због по сле ди ца еко ном ске
кри зе раст пла та и пен зи ја у Ср би ји ни је за мр знут већ го ди ну
да на. 

На и ме, по од лу ци Вла де Ср би је у 2009. го ди ни и ци љу
штед ње пен зи је и пла те за по сле них у јав ном сек то ру су биле
за мр зну те. У при ват ном сек то ру си ту а ци ја је би ла чак и го ра,
јер су мно ги по сло дав ци, под из го во ром кри зе, сма њи ли пла 
те за по сле ни ма а до шло је и до ма сов ног от пу шта ња и ра ста
не за по сле но сти у Ср би ји. 

По све му су де ћи, по ве ћа ње це на не ће зна чи ти и раст пла 
та јер је ми ни стар фи нан си ја Ди а на Дра гу ти но вић на ја ви ла
да ће и у 2010. пен зи је и пла те би ти за мр зну те. Дра гу ти но ви 
ће ва је ре кла но ви на ри ма у Скуп шти ни Ср би је да ће сви бу 
џет ски ко ри сни ци под ни је ти те рет ре стрик тив ног бу џе та за
иду ћу го ди ну и да не ће би ти про стора за веће по ве ћа ње пла 
та и пен зи ја.

– Не ће би ти про сто ра за ве ће по ве ћа ње пла та и пен зи ја
ако се оства ре прог но зе о ра сту бру тодру штве ног про из во да
од три од сто, на осно ву ко јих је при пре ман бу џет за на ред ну
го ди ну – на ве ла је она.

Ар ми ја глад них
По губ ном по ли ти ком Вла де Ср би је у 2010. го ди ни на ста 

ви ће се раст бро ја гра ђа на Ср би је ко ји жи ве ис под гра ни ца си 
ро ма штва и ко јих је, пре ма ис тра жи ва њу УНИ ЦЕФа, у 2009.
го ди ни би ло пре ко 600.000 (од че га 150.000 де це). Ре жим Бо 
ри са Та ди ћа во ди Ср би ју ка еко ном ској про па сти док се ар ми 
ја глад них гра ђа на из да на у дан уве ћа ва. Но во по ску пље ње
стру је за мно ге гра ђа не ће би ти ,,елек трич на сто ли ца” за кућ 
ни бу џет.                                                                                                 Р. С. В.
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ОО
п шта хи сте ри ја ко ја је за вла да ла ове го ди не по во дом
по ја ве на вод не опа ке бо ле сти под на зи вом свињ ски
грип, по ка за ла се као од лич на при ли ка за за ра ду свет 

ских фар ма це ут ских ком па ни ја, али и пре ку па ца и пре про да 
ва ца вак ци на, ле ко ва, хи рур шких ма ски... Ту при ли ку угра био
је и Ми ро слав Ми шко вић, вла сник ком па ни је ,,Дел та” на ста ле
на Ки пру у вре ме ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Он је у ис 
фор си ра ној па ни ци и стра ху од бо ле сти ви део ле пу шан су да
про ши ри ле пе зу сво јих мо но по ла и за по тре бе Ср би је оба ви
на бав ку вак ци на про тив свињ ског гри па. 

Али не са мо што ће по ре ски об ве зни ци, хте ли да се вак ци 
ни шу или не, мо ра ти да ис ке ши ра ју 25,5 ми ли о на евра из бу 
џе та за ку по ви ну три ми ли о на вак ци на, већ ће за чи тав тај по 
сао мо ра ти да пла те ма сну про ви зи ју Иму но ло шком за во ду
За греб. И ма да се ве ћи на ста нов ни ка Ср би је не ће пел цо ва ти у
ру ку, сва ка ко ће без сво је во ље би ти пел цо ва ни по џе пу. Да се
ни је уме шао чи ка Ми шко, Ср би ја је мо гла да уште ди из ме ђу
шест и 13,5 ми ли о на евра. А мо жда и да за ра ди. Али, по ђи мо
ре дом. 

Исте вак ци не за Хр ва те ко шта ју 6,47 евра, а за Ср бе 8,5
евра. На ко ји на чин је до шло до ова квог ско ка тро шко ва нај 
бо ље је по зна то са мом Ми шку Дел ти и ми ни стру здра вља То 
ми ци Ми ло са вље ви ћу, а не тре ба за бо ра ви ти ни се стре Ми ле 
у снић ко је упра вља ју ,,Ју го хе ми јом”. Ипак...

Ми шко ви ће ва фир ма ,,Ју го хе ми ја”, ко ја по слу је у окви ру
ком па ни је ,,Дел та”, до би ла је на сум њи вом тен де ру по сао на 
бав ке вак ци на про тив свињ скомек сич коно вог гри па, та ко
што су сви дру ги кон ку рен ти од у ста ли пре или за вре ме тен 
де ра или од ба че ни по ста вље ним усло ви ма. Уго вор је пот пи 
сан 13. но вем бра, ме ђу тим, као екс пло зи ја је на кон то га од јек 
ну ла ин фор ма ци ја да ,,Ју го хе ми ја” не на ба вља вак ци не ди 
рект но од про из во ђа ча, швај цар ског ,,Но вар ти са”, већ пре ко
хр ват ске фир ме као по сред ни ка у по слу. Из тог раз ло га по сао
на бав ке је ску пљи за шест ми ли о на евра. 

Ако се за гре бач ки Иму но ло шки за вод већ угра дио у про 
да ју 1,5 ми ли о на вак ци на ко је је про дао хр ват ском Ми ни стар 
ству здра вља по це ни од 6,5 евра по вак ци ни, то зна чи да се
исто то ли ко угра дио и у про да ји три ми ли о на вак ци на Ср би 
ји. Ср би ја је до зу пла ти ла 8,5 евра, па су раз ли ку од два евра по
вак ци ни или шест ми ли о на евра укуп но, при гра би ли Ми шко
Дел та и се стре Смиљ ка Аџић Ми ле у снић и Мил ка Фор цан
(ро ђе на Ми ле у снић). Осим ако са Хр ва ти ма ни је скло пљен
дру га чи ји дил, од но сно да им се од те су ме до да бо нус про ви 
зи ја за овај по сао. 

Зва нич но об ја шње ње би ло је да је, ето, за гре бач ки Иму но 
ло шки за вод је ди ни за ступ ник ,,Но вар ти са” за Бал кан и да је
пре ко њих мо ра ла ићи на бав ка. Порт па рол Фон да здрав ства
Ср би је Вла ди мир Иг ња то вић, ре као је тим по во дом да је уго 

вор са ,,Ју го хе ми јом” са мо ,,озна чио ре ги стро ва ног но си о ца
овог чи та вог по сла, а то је Иму но ло шки за вод у За гре бу”. 

– Та ко је мо ра ло би ти, то је би ла је ди на мо гућ ност да Ср 
би ја што пре до ђе до вак ци не про тив свињ ског гри па, због
чи ње ни це да је хр ват ски За вод је ди ни овла шће ни “Но вар ти 
сов” пред став ник за Бал кан – ре као је Иг ња то вић. 

Али, ако је на бав ка баш мо ра ла да иде пре ко Хр ва та, по ста 
вља се пи та ње за што он да ни је на ру че на ди рект но од њих,
не го од ,,Ју го хе ми је”? Опет, ако се ишло пре ко ,,Ју го хе ми је” за 
што ни је ди рект но скло пљен по сао са Но вар ти сом? Не ко је ту
су ви шан, или хр ват ски за вод или Ми шко Дел та. А нај тач ни је
де фи ни ци ја би би ла да су су ви шни и јед ни и дру ги. 

На и ме, фир ма ,,Де тап” ре ги стро ва на у Ва ље ву, овла шће ни
је за ступ ник не Иму но ло шког за во да За греб, не го и швај цар 
ског ,,Но вар ти са”. Али, на ми сте ри о зан на чин, она се огра ди ла
од чи та вог по сла, твр де ћи да не ма до зво лу за про мет ле ко ви ма.
Но за то је за по тре бе ,,Ју го хе ми је” упра во ,,Де тап” оба вио по 
сао ре ги стра ци је вак ци не, чим је сти гла пр ва до за од 140.000
ко ма да!

Љу бо мир Па ви ће вић из фир ме ,,Де тап”, из ја вио је тим по 
во дом да је већ пет го ди на за ступ ник Иму но ло шког за во да из
За гре ба, а од про шле го ди не и „Но вар ти са”. Он је, ме ђу тим, из 
ре као тврд њу да ће за Ср би ју вак ци ну ку пи ти „Ју го хе ми ја” ди 
рект но од „Но вар ти са”. То у сва ком слу ча ју ука зу је на то да “Ју 
го хе ми ја” од лу чу је по ко јој це ни ће је по сле про да ти Ми ни 
стар ству здра вља. Па ви ће вић је по твр дио да је ње го ва фир ма
пре да ла до ку мен та ци ју за ре ги стра ци ју вак ци не про тив
свињ ског гри па у Аген ци ју за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства,
јер на осно ву од ред би за ко на о ле ко ви ма ни ко не сме да ди 
стри бу и ра би ло ка кав лек или ме ди цин ско сред ство у Ср би 
ји без до зво ле те аген ци је. А на пи та ње за што ,,Де тап” ни је у
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по слу на бав ке вак ци на, кад је већ за ступ ник, не го ,,Ју го хе ми 
ја”, ре као је да се они не ба ве ди стри бу ци јом, ни ти има ју сме 
штај не ка па ци те те. 

– Ни ти има мо ка па ци те те, ни ти те на ме ре. „Фар ма ло гист”
је ди стри бу тер ле ко ва Иму но ло шког за во да из За гре ба. Не
знам за што смо ми уву че ни у це лу ту при чу. Ми смо пре да ли
до ку мен та ци ју за ре ги стра ци ју вак ци не у АЛИМС. ,,Де тап” ће
би ти но си лац до зво ле за ста вља ње вак ци не у про мет на те 
ри то ри ји Ср би је. Ни ка да се не ће мо ба ви ти про ме том. ,,Де тап”
је у це лој тој при чи ду жан да во ди ра чу на о по ја ви евен ту ал 
них не же ље них деј ста ва и о то ме оба ве шта ва Аген ци ју за ле 
ко ве, као и да, са дру ге стра не, до ста вља по дат ке Аген ци ји о
по ја ва ма по сле вак ци ни са ња у све ту и на чи ну на ко ји де лу је
тај лек – ре као је он кра јем но вем бра. 

На за кљу чак да ту не што ни је у ре ду, на во ди нас чи ње ни 
ца да ,,Ју го хе ми ја” не ће ни ди стри бу и ра ти це пи во ни обез бе 
ђи ва ти сме штај, већ је за то за ду жен Ин сти тут за иму но ло ги 
ју и ви ру со ло ги ју ,,Тор лак” из Бе о гра да. А у ју лу ме се цу, Па ви 
ће вић је при чао дру га чи ју при чу. Та да се већ зна ло да је за Ср 
би ју пла ни ра но три ми ли о на до за, али је у том тре нут ку ре 
зер ви са но са мо ми ли он. У Ми ни стар ству здра вља одр жан је
са ста нак на ту те му, на ко јем су уче ство ва ли про из во ђа чи
вак ци на ,,Но вар тис”, ,,Са но фи Авен тис” и ,,Глак со Смит Клајн”.
Љу бо мир Па ви ће вић ис пред ,,Де та па” та да уче ство вао у свој 
ству за ступ ни ка ,,Но вар ти са”. 

– Сва ко од нас је ре као ко ли ко је у мо гућ но сти да обез бе 
ди. На ша ком па ни ја Ср би ји мо же да обез бе ди око ми ли он до 
за вак ци на  из ја вио је та да Па ви ће вић. 

Ни је по зна то за што је са да пред став ник ,,Де та па” про ме 
нио пло чу, али по је ди ни ме ди ји су из ве шта ва ли да је тен дер
де фи ни тив но на ме штен. Та ко ,,Но вар тис” ни је имао пот пу ну
до ку мен та ци ју, али се то је ди но њи ма то ле ри са ло, док су сви
дру ги по ну ђа чи от па ли упра во због не пот пу не до ку мен та ци 
је. Је ди ни про из во ђач за ко га се про це њу је да би за до во љио
све усло ве тен де ра ,,Глак сон Смит Клајн”, дан пре тен де ра је
по ву као сво ју по ну ду и ти ме оста вио ,,Но вар тис” и ње го вог
за ступ ни ка ,,Ју го хе ми ју” као је ди ног пре о ста лог по ну ђа ча. 

,,Но вар ти су” је на тен де ру фа лио та ко зва ни ,,мо дул 1”, па 
пир ко ји са др жи ком пле тан исто ри јат вак ци не – од иде је до
про из вод ње, што су пре ћу та ли сви чла но ви тен дер ске ко ми 
си је. Пред сед ник тен дер ске ко ми си је док тор Бра ни слав Ти о 
до ро вић и члан Рад не гру пе за бор бу про тив пан де ми је, твр 
дио је да не зна да ли је до ку мен та ци ја би ла ком плет на, чи ме
је при знао да га као пред сед ни ка ко ми си је исто ри јат вак ци не
ни је ни за ни мао! 

– О то ме за и ста ни шта не знам, као ни оста ли епи де ми о ло 
зи, јер смо би ли за ду же ни са мо за струч ни део. За прав не и
еко ном ске усло ве од го вор ни су прав ни ци из Фон да здрав 
ства. А кад смо код Фон да ре ћи ћу и ово: ју трос сам са знао да
је дис кре ци о но пра во ди рек тор ке Фон да здрав ства да при 
хва ти или не усло ве и це ну, на ко је су при ста ли чла но ви ко 
ми си је. По што ми је сад мно го то га ја сни је, пи там се че му тен 
дер, че му ко ми си је – ре као је Ти о до ро вић. 

Да ли да би се опрао, или из не ког дру гог раз ло га, он је из 
ра зио ,,од врат ност, не до у ми цу и бес” због са зна ња да се вак 
ци на на ба вља пре ко Иму но ло шког за во да За греб, јер је ,,пред 
став ник ‘Ју го хе ми је’ ка те го рич ки твр дио да је та фир ма ди 
рект ни и је ди ни пре го ва рач са Швај цар ци ма”. 

– Чак је твр дио да ће вак ци на на ме ње на Ср би ји би ти јеф 
ти ни ја од оне ко ја се бу де про да ва ла у Хр ват ској, ко ја је, ина 
че, уна пред пла ти ла це ло ку пан из нос – на вео је Ти о до ро вић. 

А не са мо да је Ср би ја мо гла да про ђе са шест ми ли о на евра
јеф ти ни јом оп ци јом, да се ни је ишло пре ко по сред ни ка, не го
је мо гла да про ђе још јеф ти ни је и пла ти вак ци ну ма ње од че 
ти ри евра. На тен де ру је из фор мал них раз ло га од би је на по 
ну да бе о град ског Ин сти ту та за иму но ло ги ју и ви ру со ло ги ју
,,Тор лак”, ко ји је по ну дио ки не ску вак ци ну ком па ни је ,,Зи јенг
Тје и анг”. Да је та по ну да при хва ће на, уме сто 25,5 ми ли о на, Ср 
би ја би на бав ку пла ти ла ма ње од 12 ми ли о на евра и та ко
уште де ла ви ше од 13,5 ми ли о на евра. 

Али, тен дер ска ко ми си ја је сма тра ла да Ср би у вре ме нај 
го ре еко ном ске кри зе има ју па ра за ба ца ње, па су ње ни чла 
но ви од лу чи ли дру га чи је. А да не тре ба сум ња ти у ква ли тет
про из во да ком па ни је ,,Зи јенг Тје и анг”, ука зу је и чи ње ни ца да
је упра во ,,Но вар тис” са мо три да на пре отва ра ња тен дер ске
по ну де от ку пио ову ки не ску фар ма це ут ску ку ћу. И ма да ће
пре ма на ја ва ма Ср би ја до би ти вак ци не из ,,Но вар ти со вог” по 
го на у Ита ли ји, ни је ис кљу че но да ће нам Швај цар ци ис по ру 
чи ти упра во ки не ски про из вод. 

На кра ју, по нај бо ља оп ци ја би ла је да др жа ва и Фонд за
здрав ство фи нан сиј ски по мог ну ,,Тор ла ку” да на вре ме раз ви 
је соп стве ну вак ци ну. На тај на чин би се срп ски Ин сти тут за
иму но ло ги ју из ву као из бу ле и по ста вио на но ге, а уме сто
уво за и по ве ћа ња тр го вин ског де фи ци та, Ср би ја је мо гла по 
ста ти из во зник вак ци не про тив свињ ског гри па и на то ме за 
ра ди ти ле пу па ру. С дру ге стра не, др жа ва се не би ба ца ла у не 
по тре бан тро шак, већ би од Тор ла ка на ру чи ла тач но оно ли 
ко ко ли ко јој је по треб но. Ка ко ан ке те по ка зу ју, пре ко 70 од 
сто Ср ба не ће да се пел цу ју, зна чи да ће око ми ли он и по до за,
или 13 ми ли о на евра, би ти ба че но. Ср би, на здра вље ши ша ње.

Р. С. В.
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Два долара друже

Смиљ ка и Мил ка
Не ка да шњи ду го го ди шњи ге не рал ни ди рек тор ,,Ју го хе ми је” Јо ван Ми ле у снић, како тврди извор

,,Велике Србије” до бар је при ја тељ Ми ро сла ва Ми шко ви ћа. Он је ,,Ју го хе ми ју” фак тич ки пре тво рио у по ро 
дич ну за дру гу, јер овим ак ци о нар ским дру штвом да нас упра вља ју ње го ве две кће ри Смиљ ка и Мил ка. 

Смиљ ка Аџић Ми ле у снић, ге не рал ни је ди рек тор и пред сед ник Из вр шног од бо ра ,,Ју го хе ми је”. Мил ка
Фор цан, пред сед ник је Управ ног од бо ра Ју го хе ми је, а ина че је и пот пред сед ник ком па ни је ,,Дел та”. Јо ван
Ми ле у снић се сма тра нај за слу жни јим за за по шља ва ње сво је кћер ке Мил ке у ком па ни ји ,,Дел та” и успе 
шан раз вој ње не ка ри је ре.

Ви до ви ти Хр ва ти
Још у сеп тем бру ове го ди не хр ват ски Иму но ло шки за вод до го во рио је ку по ви ну 4,5 ми ли о на до за

вак ци на од ,,Но вар ти са”. Од то га је са мо 1,5 ми ли о на пла си ра но на хр ват ско тр жи ште. Пре о ста лих три ми 
ли о на је упра во ко ли чи на ко ју је по тра жи ва ла Ср би ја на тен де ру ор га ни зо ва ном ме сец и по да на ка сни је.
Да ли су то Хр ва ти уна пред зна ли да ће про да ти та три ми ли о на вак ци на?

А у Ре пу блич ком за во ду за здрав стве но оси гу ра ње на пи та ње за што це ну вак ци не оп те ре ћу је мо ку 
по ви ном пре ко два по сред ни ка, Ју го хе ми је и Иму но ло шког за во да За греб, ре кли су да „РЗ ЗО ни је од ре дио
ни ко га већ је по зи ве за от куп до ку мен та ци је упу тио ди рект но ком па ни ја мапро из во ђа чи ма вак ци на”, а
да „за ступ ни ка од ре ђу је сам про из во ђач, у овом слу ча ју ‘Но вар тис’”.



В у чи ће ва стран ка по ку ша ва на сва ки мо гу ћи на чин и по
сва ку це ну да се би обез бе ди до ла зак на власт. То је раз 
лог што се у по след ње вре ме са раз ли чи тих стра на пла 

си ра ју ин фор ма ци је о тзв. ује ди ња ва њу опо зи ци је у пред из 
бор ни блок на чи јем че лу би на вод но тре ба ло да бу де То ми 
слав Ни ко лић.

Ме ђу тим, исто вре ме но се гра ђа ни об ма њу ју да би глав ни
циљ тог ује ди ња ва ња био ру ше ње ло шег ре жи ма. Глав ни
циљ тог ује ди ња ва ња био би да омо гу ћи Ву чи ћу и Ни ко ли ћу
дола зак на власт, јер пре ко њих дво ји це, пра ву кон тро лу и
упра вља ње на шом др жа вом, тре ба да пре у зму Стан ко Су бо 
тић Ца не и Ми ло Ђу ка но вић. 

На За па ду је Та дић оце њен као ис тро шен по ли ти чар ко га
тре ба за ме ни ти љу ди ма ко ји су спрем ни да до кра ја спро ве ду
сце на рио раз би ја ња Ср би је и ње ног еко ном ског, вој ног, по ли 
тич ког и сва ког дру гог сла бље ња. Са да је пот пу но ја сно да су
Ву чић и Ни ко лић спрем ни ји од Бо ри са Та ди ћа да се од рек ну
Ко со ва и Ме то хи је и сва ког ми ни мума др жав ног и на ци о нал 
ног ин те ре са. 

Јав на је тај на да су и ак ту ел ну вла ду фор ми ра ли од ре ђе ни
до ма ћи тај ку ни и бри тан ски и аме рич ки ам ба са до ри. Од пу 
ча ко ји је спро ве ден у Срп ској ра ди кал ној стран ци пра ве се
при пре ме, уз сву мо гу ћу ло ги стич ку по др шку од ре ђе них за 
пад них зе ма ља, љу ди из кри ми но ге ног ми љеа и ме ди ја, да се
ко а ли ци ја круп ног ка пи та ла, кри мина ла и но во фор ми ра не
Ву чи ће ве на пред не стран ке до ве де на власт. То је до бит на
ком би на ци ја за За пад, јер би пре ко њих у пот пу но сти спро ве 
ли сво је ин те ре се. 

Део овог про це са ко ји тре ба да омо гу ћи Ца не ту и Ђу ка но 
ви ћу да пре ко Ни ко ли ћа и Ву чи ћа пре у зму полу ге вла сти у
Ср би ји, јав ност је мо гла да пре по зна из све до че ња Рат ка Кне 
же ви ћа, бив шег ку ма Ми ла Ђу ка но вића. Кне же вић је у ин тер 
вјуу под го рич ким ,,Вје сти ма’’ 2022. ју ла 2009. го ди не, обе ло 
да нио да су се Ву чић и Ни ко лић са ста ли са Ца не том и Ми лом
у ок то бру 2007. го ди не у па ри ском хо те лу Риц и да се са др жај
раз го во ра од но сио на пре у зи ма ње вла сти у Ср би ји. ,,Су бо тић
и Ђу ка но вић одав но има ју план да за вла да ју ме диј ским и по 
ли тичким про сто ром бив ше Ју го сла ви је а за рад сво јих по 
слов них ин те ре са и иле гал них ак тив но сти”.

То је, пре ма Кне же ви ће вим ре чи ма кључ ни раз лог за фи 
нан си ра ње Ни ко ли ће вог и Ву чи ће вог по ли тич ког де ло вања.

Ца не то вим нов цем фи нан си ра на је Ву чи ће ва и Ни ко ли ће 
ва пар ти ја са јед ним је ди ним за дат ком да пре у зме власт у Ср 
би ји. ,,Ни ко лић на кра ју са Ца не то вом фи нан сиј ском по др 
шком и ло би ра њем јед не ја ке европ ске др жа ве хоће да пре у
зме власт у Ср би ји. Све за ра чун Су бо ти ћа и Ђу ка но ви ћа и за 

шти те њи хо вог би знис мо де ла” (Рат ко Кне же вић, ,,Блиц’’ 28.
7 2009) .

Ни ко лић и Ву чић су оби чан ин стру мент Стан ка Су бо ти ћа
Ца не та и Ми ла Ђу ка но ви ћа, по лу га пре ко ко је ова дво јица
пла ни ра ју да кон тро ли шу на шу др жа ву и да њо ме вла да ју.
По сле Цр не Го ре на ред је очи глед но до шла Ср би ја.

,,Два чо вје ка ко ја ‘ве дре и обла че’ Цр ном Го ром парт не ри
су у кри ми на лу: Ми ло Ђу ка но вић и Цане Су бо тић. Срам но је
да је је дан кри ми на лац да нас ја чи по ути ца ју у Цр ној Го ри од
пред сјед ни ка Ву ја но ви ћа, пред сјед ни ка пар ла мен та или др 
жав ног ту жи о ца. Ка ко је Ср би ја од ви тал ног зна ча ја за оп ста 
нак и да ље по слов ни про грес ове бра ти је, она је би ла и оста 
ла њи хо во ’глав но ло ви ште’” (Рат ко Кне же вић, ,,Блиц’’ 12. ав 
густ 2009). 

Да кле, оче вид но је да у по ли ти ци Ву чи ће ве стран ке не ма
ни трун ке бри ге за гра ђа не и др жа ву, и да ње гов циљ ни је ру 
ше ње ло шег ре жи ма не го ус по ста вља ње вла да ви не круп ног
ка пи та ла и кри ми на ла. 

Мо гу ли Ни ко лић и Ву чић шти те ћи ин те ре се ор га ни зо ва 
ног кри ми на ла, ин те ре се дво ји це ма фи ја ша Ца не та и Ђу ка 
но ви ћа, ко ји су швер цом ци га ре та, на кон то не пла ће них ца 
ри на, по ре за на про мет итд., оште ти ли бу џет и гра ђа не Ср би 
је да се пред ста вља ју као пред вод ни ци тзв. ује ди ње ња опо зи 
ци је ко ја тре ба да сру ши ре жим за рад добро би ти др жа ве и
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Трула коалиција

Ву чић Ву чић ии НиколићНиколић би до веби до велили
Ца не та и Ђу ка но ви ћа на власт Ца не та и Ђу ка но ви ћа на власт 

Шта се кри је иза по зи ва Ву чи ћа и Ни ко ли ћа за тзв. ује ди ња ва ње опо зи ци је
у пред из бор ни блок

• Глав ни циљ тог ује ди ња ва ња био би да омо гу ћи Ву чи ћу и Ни ко ли ћу до ла зак на власт, јер пре ко
њих дво ји це, пра ву кон тро лу и упра вља ње на шом др жа вом, тре ба да пре у зму Стан ко Су бо тић
Ца не и Ми ло Ђу ка но вић. За право се ра ди на фор ми ра њу ко а ли ци је круп ног ка пи та ла, кри ми на -
ла и Ву чи ће ве на пред не стран ке. 
• Ву чић и Ни ко лић спрем ни ји од Бо ри са Та ди ћа да се од рек ну Ко со ва и Ме то хи је и сва ког ми ни му -

ма др жав ног и на ци о нал ног ин те ре са



ње них гра ђа на? Мо гу ли Ни ко лић и Ву чић за сту па ју ћи ин те 
рес дво ји це љу ди ко је је Кне же вић оп ту жио за мно го број на
уби ства да ка жу гра ђа ни ма да ће устро ји ти Ср би ју у ко јој ће 
те сви жи ве ти бо ље? На рав но да не мо гу. 

Је ди ни циљ Ву чи ћа и Ни ко ли ћа, као обич ног ин стру мен та
Ца не та и Ђу ка но ви ћа, је сте да се по сва ку це ну до ко па ју вла 
сти, а то су пот пу но спрем ни да оства ре и са стран ка ма ре жи 
ма, а са мо об ма њу ју гра ђа не да те же тзв. ује ди ња ва њу опо зи 
ци је ка ко би сру ши ли лош ре жим. 

У при лог тој тврд њи го во ре и по да ци о за ку ли сним рад 
ња ма на по ли тич кој сце ни ко је у сво јој ко лум ни из но си Дра 
ган Ву чи ће вић (,,Прес’’ 12. 12. 2009). Ву чи ће вић у ко мен та ру
под на зи вом ,,Сце на рио” из но си тврд ње да Мла ђан Дин кић
пла ни ра да сру ши ову вла ду и да су у то ку до го во ри са Ву чи 
ћем и Ни ко ли ћем о по сти збор ној ко а ли ци ји, као и да ће на 
пред ња ке по др жа ти тај ку ни ко ји су по др жа ва ли Тади ћа. 

Ву чић и Ни ко лић не би има ли ни шта про тив ни да фор ми 
ра ју вла ду са Де мо крат ском стран ком, иако све вре ме об ма 
њу ју гра ђа не да им је циљ да сру ше Та ди ћа и ње гов ре жим. То
по твр ђу је из ја ва То ми сла ва Ни ко ли ћа да та у ин тер вјуу днев 
ном ли сту ,,Но во сти’’, 12. де цем бра ове го ди не: „ДС је као сла 
би ји парт нер за ми слив у вла ди ко ју би во ди ла на пред на
стран ка”, ре као је Ни ко лић. Ваљ да су им де мокра те до бро до 
шле у вла ду све док на пред ња ци има ју ве ћин ски део ,,ко ла ча”.

До ла зак на власт Ву чи ће ве стран ке пред ста вљао би до ла 
зак на власт Ца не та Су бо ти ћа и Ми ла Ђу ка но ви ћа. То би зна 
чи ло још ве ће си ро ма ше ње гра ђа на Ср би је, а бо га ће ње ма лог
про цен та круп них ка пи та ли ста, кри ми на ла ца и по ли ти ча ра
на вла сти. До ла зак на власт Ву чи ће ве стран ке зна чи ло би
пот пу но те ри то ри јал но раз би ја ње и еко ном ско, по ли тич ко и
сва ко дру го сла бље ње на ше др жа ве.

Р. В. С.
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Трула коалиција

Ву чи ће ва стран ка спрем на да се од рек не Ко со ва и Ме то хи је и да ло би ра за ула зак у НА ТО
Ко нач на по твр да да су тзв. на пред ња ци си гу ран парт нер за Ва шинг тон сти гла је на кон Ву чи ће ве по се 

те САД. На и ме, Ву чић је аме рич ким зва нич ни ци ма из нео мно го мек ши став по пи та њу Ко со ва и Ме то хи је
и НА ТО ин те гра ци ја не го што је то пре ње га учи нио Че до мир Јо ва но вић, што је шо ки ра ло и са ме Аме ри 
кан це. Упр кос ка та стро фал ном по ло жа ју Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ји се бо ре за свој оп ста нак, и број 
ним не раз ја шње ним уби стви ма, от ми ца ма, си ло ва њи ма и дру гим зло чи ни ма Ву чић је у раз го во ру са аме 
рич ким зва нич ни ци ма ис та као да је не из мер но за до во љан си ту а ци јом на Ко со ву и Ме то хи ји, као и не ле 
гал ном ми си јом Еулек са, ко ја има за да так да спро ве де Ах ти са ри јев план и ус по ста ви ин сти ту ци је про тив 
прав но про гла ше не др жа ве Ко со во.



Н и је ми про блем да при знам сво ју гре шку.
По гре ши ла сам, не ма оправ да ња, осим мо 
жда не зна ња и по ли тич ког не ис ку ства.

Али, са да осе ћам ве ли ко олак ша ње. Тим ре чи ма сво ју лич ну
ис по вест за по чи ње адво кат Сми ља на Сто јиљ ко вић, до ју че ра 
шњи члан Ни ко ли ће ве и Вучићеве стран ке, а са да члан Срп 
ске ра ди кал не стран ке. Она ка же да се вра ти ла у Срп ску ра ди 
кал ну стран ку из мо рал них раз ло га, јер је по сле од лу ке да као
члан Ре пу блич ке из бор не ко ми си је пре ђе у Ни ко ли ће ву на 
пред ну стран ку, вр ло бр зо сте кла ути сак да је за пра во пре 
шла у Де мо крат ску стран ку. 

– На пр вом ме сту ми је у Ни ко ли ће вим из ја ва ма за сме та ло
по и сто ве ћи ва ње Аме ри ке и Ру си је, што ра ди и Бо рис Та дић.
По сле то га фи нан си ра ње од нај у жих чла но ва по ро ди це, по 
пут Дра ги це Ни ко лић, су пру ге То ми сла ва Нико ли ћа, ко ја је
као до ма ћи ца „за ра ди ла” и до ни ра ла тој стран ци 400.000 ди 
на ра. То је при сут но и у Де мо крат ској стран ци. 

На тре ћем ме сту су би ли из глед и ло ка ци ја стра нач ких
про сто ри ја, јер ка да сам пр ви пут ушла у про сто ри је те стран 
ке у Чи ка Љу би ној ули ци, не при јат но сам се осе ћа ла, узи ма ју 
ћи у об зир да се ра ди о стран ци ко ја се не фи нанси ра из бу џе 
та. А тек ка да сам ви де ла на те ле ви зи ји хо тел „Риц”, у ко јем је
Ни ко лић од се дао, би ла сам у шо ку. Да ли се он са ста јао са
Стан ком Су бо ти ћем или ни је је дру го, али шта ће Ни ко лић у
Хо те лу „Риц” у Па ри зу! Тач ка на „и”, и сам крај мо је сарад ње са
том стран ком је био Ни ко ли ћев пут у Бри сел и Ву чи ћев у Ва 
шинг тон, об ја шња ва Сми ља на Сто јиљ ко вић. 

По ред ових раз ло га, она ис ти че да у СНСу бив ши ра ди ка 
ли ви ше ни су ин те ре сант ни, што су уочи ли мно ги ко ји су из
СРС пре шли у СНС. Са да се мно го бо ље „ко ти ра ју” бив ши чла 
но ви стран ке Г17 плус и оста лих стра на ка. Сми ља на об ја 
шња ва да су тврд ње из Ни ко ли ће ве стран ке ка ко је раз лог
ње ног по врат ка у СРС оглу ше ње о њи хов зах тев да под не се
остав ку у РИКу, не и сти ни те, јер је остав ку под не ла још 24.
фе бру а ра 2009. го ди не.

– Ка да сам под не ла остав ку на ме сто чла на РИКа, упи та ла
сам То ми сла ва Ни ко ли ћа да ли и да ље да од ла зим на сед ни 
це, на шта ми је од го во рио по тврд но. Ме ђу тим, он да је ис па 
ло да сам ја сво јим при су ством, на ње гов зах тев, да ла кво рум
и омо гу ћи ла да се по ни ште не ки ман да ти СНСа. 

По сле то га, он ме је љу ти то по звао те ле фо ном, са обра зло 
же њем да му је На да Ко лун џи ја, шеф по сла нич ког клу ба вла 
да ју ће ко а ли ци је, ре кла ка ко сам ја сво јим при су ством омо гу 
ћи ла та кву од лу ку. Па он ми је ре као да идем на сед ни це! А та 
кав чо век се са да пред ста вља као по штен и дома ћин, под се ћа
Сми ља на.

Не ћу ја да им пла ћам суд ске тро шко ве!
Адво кат Сми ља на Сто јиљ ко вић је од но вем бра про шле го 

ди не до ав гу ста ове го ди не, за сту па ла ви ше од 250 бив ших
од бор ни ка СРС, ко ји су пре шли у Ни ко ли ће ву напред ну
стран ку. Они су, по на ло гу вр ха Ни ко ли ће ве пар ти је, ту жи ли
Срп ску ра ди кал ну стран ку пред Че твр тим општин ским су 
дом у Бе о гра ду, тра же ћи рас кид уго во ра о ре гу ли са њу ме ђу 
соб них од но са. Ра ди се о уго во ри ма које су кан ди да ти за од 
бор ни ке, по За ко ну о ло кал ним из бо ри ма, скла па ли са стран 
ком, а са став ни део тих уго во ра су блан ко остав ке и овла шће 
ње ко је се да је стран ци да мо же ак ти ви ра ти остав ке. У ту жба 
ма је на ве де но ка ко је до шло до про ме не окол но сти, да се
стран ка по це па ла итд. Ме ђу тим, кад се Сми ља на упо зна ла са
са др жа јем тих ту жби, зна ла је да ће би ти од ба че не, јер се не
мо же тра жи ти рас кид уго во ра због про ме не окол но сти, ако је
уго ворна оба ве за већ из вр ше на. Уго вор на оба ве за бив ших
од бор ни ка СРС, ко ји су пре шли у СНС, би ла је да пре да ју блан 
ко остав ке и овла шће ње за ак ти ви ра ње. Рас кид због про ме 
ње них окол но сти мо же да се тра жи са мо ако до ђе до окол но 
сти ко је оне мо гу ћа ва ју јед ну стра ну да из вр ши сво ју оба ве зу.
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Бе о град ски адво кат Сми ља на Сто јиљ ко вић објашњава

зашто се разочарала у Николићеву и Вучићеву странку

Разговарао: Вла ди мир Ми шко вић

Ни ко ли ће ва и Вучићева плат на кар ти ца пре ко ра чи ла праг тр пље ња 
– Нај срећ ни ја сам би ла ка да сам, по сле све га, члан ску кар ту Срп ске на пред не стран ке, ко ја ина че из 

гле да као најса вре ме ни је плат не кар ти це, ма ка за ма исе кла на че ти ри де ла и пре по ру че но по сла ла на
адре су се ди шта странке. 



А ако је у мо мен ту пот пи си ва ња уго во ра до шло до из вр ше ња
уго вор них оба ве за, пре да јом блан ко остав ке, не мо же се тра 
жи ти рас кид уго во ра. 

– По себ но ме је по го ди ла не бри га о ма лим, обич ним љу ди 
ма, с об зи ром да смо сва ко днев ни све до ци из ја ва То ми сла ва
Ни ко ли ћа да је бри га о љу ди ма при о ри тет ње го ве стран ке.
Ка да сам ви де ла да ти спо ро ви за кон ски не мо гу да се до би ју,
по зва ла сам То ми сла ва Ни ко ли ћа, од но сно по сла ла смс по ру 
ку, јер га не мо же те кон так ти ра ти по зи вом, већ са мо смс по 
ру ком, где сам на ве ла да спо ро ви не мо гу да се до би ју, јер ту 
жбе ни су до бро на пи са не. Не мо же се тра жи ти рас кид уго во 
ра она ко ка ко је би ло на пи са но. Ни ко лић ми ни је по ве ро вао,
јер је очи глед но ви ше ве ро вао оно ме ко му је пи сао ту жбе, а
не ме ни, адво ка ту са 25 го ди на рад ног ста жа. Ме ђу тим, вр ху 
нац је био ка да сам на пи са ла Ни ко ли ћу да се ти бив ши од бор 
ни ци не по треб но из ла жу тро шку, а ме ђу њи ма има и си ро ти 
ње, ко ја ће мо ра ти да пла ти де се ти не хи ља да ди на ра суд ских
тро шко ва. Ни ко лић ми је та да ре као не што вр ло ру жно: „Зар
не ми сле мо жда да ћу ја да им пла ћам суд ске тро шко ве”. На 
рав но, све пр во сте пе не пре су де су пре су ђе не у корист Срп ске
ра ди кал не стран ке. Би ло је пот пу но нор мал но да ће све су ди 
је исто пре су ди ти, по што су ту жбе иден тич не – об ја сни ла је
Сми ља на Сто јиљ ко вић. 

Она об ја шња ва да је од фе бру а ра до ав гу ста за сту па ла бив 
ше од бор ни ке, јер ни је мо гла да оста ви те љу де, по што они
ни су има ли ни ког дру гог ко ме би мо гли да се обра те, за то
што их је њи хо ва стран ка, Ни ко ли ће ва пар ти ја, пот пу но на пу 
сти ла. За сту па ла их је до суд ског фер ја, до ле та, иако јесве вре 
ме ни ко из Ни ко ли ће ве стран ке ни је по звао да се рас пи та о
ста њу тих пред ме та. 

– То је ка та стро фа лан од нос пре ма људи ма. По сле то га сам
от ка за ла сва пу но моћ ја, вра ти ла на пред ној стран ци све пред 
ме те, и ре кла им да оба ве сте љу де ка ко ви ше не ма ју адво ка 
та, ка ко би мо гли за не што ви ше од ме сец да на, ко ли ко тра је
суд ско фер је, на ћи себи но вог адво ка та. Али, и у сеп тем бру,
ок то бру, ти бив ши од бор ни ци су ми се ма сов но ја вља ли ка ко
има ју су ђе ње и мо ли ли ме за по моћ, са обра зло же њем да им
ни ко из стран ке ни је ја вио да сам от ка за ла пу но моћ. Очи то је
да су ти не срећ ни љу ди по стали жр тве по ли ти ке соп стве не
пар ти је. Зло у по тре бље ни су због по ли тич ке про мо ци је, а по 
сле то га пре пу ште ни са ми се би. Мно ги су ми се жа ли ли да је
за њих и суд ска так са од 2.000 ди на ра огро ман тро шак, јер су
тај но вац мо ра ли да по зај ме од при ја те ља и род би не, под се ћа
Сми ља на. 

Ни ко ли ћу но вац ва жни ји
од чла но ва ње го ве стран ке

Она на гла ша ва да је за пра во нај ту жни ји де таљ у це лој
при чи био ка да је у јед ним но ви на ма ви де ла на слов „То ма:
иде мо у Стра збур”, где Ни ко лић го во ри о од бор нич ким ман 
да ти ма об ма њу ју ћи јав ност и те не срећ не љу де. Јер да би не 
ко „ишао” у Стра збур, он пр во мо ра да ис цр пи сва прав на
сред ства у соп стве ној др жави. Са че ка ти пр во сте пе ну пре су ду,
уло жи ти жал бу, па са че ка ти дру го сте пе ну пре су ду, па он да
иде те пред Устав ни суд. Па ка да вас од би ју пред Устав ним су 
дом, тек он да се мо же те жа ли ти Европ ском су ду за људ ска
пра ва у Стра збу ру. Али, ти љу ди, бив ши од бор ни ци, су оста 
вље ни на це ди лу и то је са да по ста ла њи хо ва при ват на ствар.

– Од укуп но 250 по сту па ка, сва ки под не сак ко ји сам на пи 
са ла мо ра ла сам од штам па ти у три при мер ка. Има ла сам ве 
лике тро шко ве, а све сам ра ди ла бес плат но, што ми љу ди ни 
су ве ро ва ли. А да сам сва ки по сту пак на пла ти ла са мо 100
евра, као ми ни мал ну адво кат ску та ри фу, то је 25 хи ља да евра.
И ме ни То ми слав Ни ко лић, ко мен та ри шу ћи у ли сту „Ку рир”
мо ју од лу ку да на пу стим ње го ву стран ку, ка же да ми је но вац
ва жни ји од стран ке!? То ме ни ка же То ми слав Ни ко лић!? Чо 
век очи глед но по ла зи од се бе, а
по што је ње му но вац нај ва жни ји,
он је по ми слио да мој мо тив за
од ла зак из стран ке био са мо тај
што ви ше ни сам члан РИКа. И
још ка же ка ко сам се оглу ши ла о
зах тев СНСа да под не сем остав 
ку, а ја сам је под не ла још 24. фе 
бру а ра! А за сту па ла сам му од 
бор ни ке до ав гу ста 2009. го ди не,
јер ми их је би ло жао! О ка квом
он да нов цу при ча То ми слав Ни 
ко лић – пи та се на кра ју Сми ља на
Сто јиљ ко вић.

26 VELIKA SRBIJA DECEMBAR 2009. BROJ 3362

Напредњачка превара

Ву чи ћу из бо ри би ли ва жни ји од ро ђе ња си на
– Ја сам пре све га мај ка, и би ло ми је не ве ро ват но ка да је Ву чић из ја вио да му је нај дра жи дан у жи во 

ту по сле ро ђе ња ћер ке пи шљи ва по бе да на Во ждов цу, а ро ђе ње си на при том ни је ни по ме нуо. Ка ко не ко
уоп ште мо же да по ре ди дан кад му се ро ди ло де те са не ком по бе дом на оп штин ским из бо ри ма? Па то мо 
же са мо бо ле стан чо век ко ји де цу ко ри сти у по ли тич ке свр хе и на тај на чин их зло у по тре бља ва. 

СНС де ле ги ра ње по на след ном пра ву
– У Ре пу блич ку из бор ну ко ми си ју чла но ве не де ле ги ра ју стран ке, већ по сла нич ки клу бо ви. За то је Ни 

ко ли ћу, ка да је осно вао свој по сла нич ки клуб, с об зи ром на број по сла нич ких ман да та ко је кон тро ли ше,
при па ло три ме ста у РИКу, па смо нас тро је, ко ји смо се опре де ли ли за ње га, би ли де ле ги ра ни ис пред по 
сла нич ког клу ба „На пред Ср би јо”. Пр во што је ура дио је да нас за ме ни, до ве де Вла ди ми ра Ђу ка но ви ћа, ко 
ји је у РИКу на сле дио ро ђе ну мај ку Ма ри ну, и још дво је љу ди



О во г но вем бра, док је у Скуп шти ни Ср би је тра ја ла же 
сто ка рас пра ва око усва ја ња пред ло га Ста ту та Ауто 
ном не По кра ји не Вој во ди не и док су опо зи ци о ни по 

сла ни ци по ку ша ва ли да ре жи му и јав но сти скре ну па жњу на
се па ра ти стич ки дух пред ло же ног Ста ту та, од и гра ва ла се за 
ни мљи ва, јед на ко же сто ка али ти ха бор ба у ин сти ту ци ја ма
Срп ске пра во слав не цр кве.

Све ан ке те по ка зу ју да је СПЦ оста ла јед на од рет ких ин 
сти ту ци ја ко је ужи ва ју ве ли ко по ве ре ње срп ског на рода ма у
ко јој од но во на ста лих др жа ва на Бал ка ну жи вео. Та ко и став
СПЦа по пи та њу пред ло га Ста ту та АПВ ни је био бе зна ча јан.

У фе бру а ру 2009. го ди не, Си нод СПЦ (је дан од нај ви ших
ор га на ко ји пред ста вља Цр кву из ме ђу два за се да ња Са бора
СПЦ ко ји је нај ви ши ор ган СПЦ) из ла зи у јав ност са са оп ште 
њем у ко ме не дво сми сле но осу ђу је пред ло же ни Ста тут као
не при ме рен и ште тан за ин те ре се срп ског на ро да и гра ђа на
Ср би је.

По зи ва ју ћи се на зва ни чан став СПЦ по во дом Ста ту та, на 
род ни по сланик Алек сан дар Мар ти но вић у то ку скуп штин 
ске рас пра ве под се ћа јав ност на то да је и срп ска цр ква про 
тив ова квог ак та. Гре шком по ми ње да је то са оп ште ње пот 
пи сао вла ди ка бач ки Ири неј. У то вре ме вла ди ка Ири неј ни је
био на че лу Си но да СПЦ и то са оп ште ње је пот пи сао ми тро 
по лит цр но гор скопри мор ски Ам фи ло хи је, ко ји у том тре 
нут ку за ме њу је бо ле сног па три јар ха Па вла. Убр зо је по сла ник
Ма три но вић јав но из нео да је на пра вио гре шку у по ми ња њу
вла ди ке али да је са оп ште ње Си но да из да то и да гла си тач но
ка ко га је он у Скуп шти ни про чи тао. Сми сао са оп ште ња је сте
да је то зва ни чан став СПЦ ко ји у ме ђу вре ме ну ни је про ме њен
а са раз ли чи тим ста вом или ста вом про тив овог са оп ште ње
до са да ни је у јав ност из ла зио вла ди ка Ири неј.

Ме ђу тим, та да се до га ђа не што чуд но. Вла ди ка Ири неј Бу 
ло вић из да је сво је са оп ште ње где зва ни чан акт Си но да СПЦ
на зи ва фал си фи ка том и на тај на чин по ма же ре жи му да се из 
ву че из не при јат не си ту а ци је у ко јој је ди рект но су прот ста 
вљен нај у глед ни јој уста но ви срп ског на ро да – ње го вој цр кви.

Да срп ска цр ква ипак има вла ди ке од људ ског и на ци о нал 
ног ин те гри те та, а не са мо не ка кве Ири не је Бу ло ви ће, по ка 
зу је по сту пак ми тро по ли та Ам фи ло хи ја ко ји је за тим усле 
дио. Ми тро по лит је у јав но сти по твр дио ве ро до стој ност ста 
ва СПЦ из да тог у фе бру а ру ове го ди не у фор ми на ве де ног са 
оп ште ња Си но да, у ко ме се ја сно ис тупи ло про тив се па ра ти 
стич ког Ста ту та Вој во ди не. Та ко ђе је из ја вио да се у ме ђу вре 
ме ну ни шта ни је про ме нило и да Ста тут ни је по бољ шан, то
јест да је и да ље остао се па ра ти стич ки те та ко и са оп ште ње
Си но да оста је на сна зи. Хра брост овог чи на по твр ђу је то што
се ова квим ста вом ми тро по лит Ам фи ло хи је ди рект но за ме 
рио Та ди ће вом ре жи му и учи нио га не по мир љи вим про тив 

ни ком евен ту ал ном из бо ру Ам фи ло хи ја за но вог срп ског па 
три јар ха. 

Они ма ко ји по зна ју од нос сна га у СПЦ у по гле ду мо гућ но 
сти из бо ра но вог па три јар ха у ја ну а ру 2010. го ди не, ја сно је да
су ме ђу нај ја чим кан ди да ти ма вла ди ка Ири неј и ми тро по лит
Ам фи ло хи је. Ме ђу тим, ми тро по лит је остао до сле дан бор би
за на ци о нал не ин те ре се и очу ва њу је дин ства Ср би је па је
остао до сле дан исти ни и ста ву Сино да СПЦ, и по це ну да Та 
ди ћев ре жим про тив ње га по кре не же сто ку кам па њу ка ко би
спре чио ње гов из бор за па тријар ха , док вла ди ка Ири неј ту
вр сту хра бро сти и ин те гри те та очи глед но ни је по ка зао већ се
при кло нио ре жи му у на ди да ће по моћ ре жи ма би ти од лу чу 
ју ћа у би ра њу но вог по гла ва ра СПЦ.

На ред них да на, ре жим ски ме ше та ри у СПЦ су се по тру ди 
ли да све не оста не на ово ме већ је по кре ну та кам па ња бла ће 
ња ми тро по ли та Ам фи ло хи ја (ко ји са да оба вља и ду жност чу 
ва ра тро на до из бо ра но вог па три јар ха).

Та ко су се по ја ви ле не ке вла ди ке, за ко је се зна да ни су ни
мен тал но а ка мо ли мо рал но у ста њу да се бе кон тро ли шу, ко 
је су из ми шља ле фан та стич не при че о то ме ка ко је Ам фи ло 
хи је сам на пи сао фе бру ар ско са оп ште ње Си нода те да ни је
ни ко га од чла но ва Си но да ни пи тао за са гла сност. Ипак, ове
не и сти не ни су има ле ни ка кав од јек пошто њи хо ви но си о ци
иона ко не ма ју ни ка кву те жи ну ни у цр кве ној, а ка мо ли у све 
тов ној јав но сти. Ме ђу тим, тоје би ла са мо по твр да да ће Та ди 
ћев ре жим вр ло пр ља во во ди ти кам па њу да ми тро по ли та
Ам фи ло хи ја из бри ше из мо гу ћих кан ди да та за бу ду ћег по 
гла ва ра СПЦ.

На су прот ње му, и ста ре и но ве ре жи мли је до бро по зна ју
вла ди ку Ири не ја као увек спрем ног да се под мет не као по 
кор ни слу га свим мо гу ћим свет ским сил ни ци ма, би ло да до 
ла зе из до ма ће вла сти или из стра них ме тро по ла.
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Мо рал ни падМо рал ни пад
јед ног вла ди кејед ног вла ди ке

За што је вла ди ка Ири неј об ма нуо јав ност твр де ћи
да је зва ни чан акт СПЦ о Ста ту ту Вој во ди не фал си фи кат

• И ста ре и но ве ре жи мли је до бро по зна ју вла ди ку Ири не ја као увек спрем ног да се под мет не као
по кор ни слу га свим мо гу ћим свет ским сил ни ци ма, би ло да до ла зе из до ма ће вла сти или из
стра них ме тро по ла



Ова на из глед бе зна чај на рас пра ва са мо је још јед ном осве 
тли ла лик Ири не ја Бу ло ви ћа и под се ти ла јав ност на неслав 
ну исто ри ју са да шњег вла ди ке бач ког.

Пре све га, осо би на ко ја се у ње го вој лич но сти до ми нант но
из два ја је сте огром на гор дост и не сва ки да шња су је та ко јом
Ири неј зра чи у оп хође њу са они ма ко ји су му рав ни по ста ту 
су. Ма да је че сто ис ти цао да је ду хов ни уче ник све тог Ју сти на
По по ви ћа из Ће ли ја, ни је ра до по ми њао оно што цр кве на јав 
ност о то ме зна, а то је да је Ава Ју стин го во рио ка ко ће „ње га
(Ири не ја) уни шти ти то ли ка гор дост“. 

Ако се зна да је гор дост ве ли ка ма на и обич ном хри шћа ни 
ну он да је она мо на ху а са да и вла ди ци Ири не ју већ на ка зна
осо би на.

Ова Ири не је ва гор дост у оп хо ђе њу са се би рав ни ма пре 
тва ра се у ти ран ску охо лост у по ступ ци ма ко је ис по ља ва пре 
ма под ре ђе ним мо на си ма, мо на хи ња ма, све ште ни ци ма и
обич ним све том ко ји се на ла зи у ње го вој вла сти као вла ди ке
бач ког.

То што је Ири неј Бу ло вић ме ђу пр ви ма увео но во та ри је у
ли тур гиј ској прак си у сво јој епар хи ји већ би са мо по себи мо 
гло би ти про блем, јер на тај на чин оспо ра ва од лу ку Са бо ра
СПЦ (Са бор је као нај ви ши ор ган на ло жио да се то не чи ни и
да вла ди ке ко је су то учи ни ле у сво јим епар хи ја ма ли тур гиј 
ски по ре дак вра те на ста ро). Ме ђу тим, још го ре је то што је
дик та тор ски и ти ран ски по сту пио пре ма све ште ни ци ма сво 
је епар хи је ко ји су по што ва ли од лу ку Са бо ра а не ње гов епи 
скоп ски дик тат. Све ште ни ке ко ји су се усу ди ли да по шту ју
цр кве ни по ре дак а не ње гов екс пе ри мент про те рао је у нај у 
да ље ни је па ро хи је сво је епар хи је.

Ири не је ва на кло ност ли тур гиј ским но во та ри ја ма ни је
слу чај на и ве за на са мо за бо го слов ске рас пра ве и строго ло 
кал не по де ле у СПЦ. И ово на из глед за по ли ти ку и од но се мо 
ћи бе зна чај но опре де ље ње осли ка ва Ири не је ву на кло ност
ве ли ки ма и сил ни ма. 

По зна то је да ли тур гиј ске но во та ри је про мо ви ше Ца ри 
град ска па три јар ши ја ко ја има из у зет но до бре и бла гона кло 
не од но се са Ва ти ка ном. По сто ји и прет по став ка да је пре ве 
ли ка Ири не је ва на кло ност ка Ца ри град ској па три јар ши ји по 
сле ди ца ње го вог цин цар ског по ре кла. Ири неј ни је рас по ло 
жен да се као Цин ца рин пре по зна је то ли ко да је чак и пре зи 
ме про ме нио. Ипак, по ла зе ћи од то га, ве ро ват ни је је да се ца 
ри град ског ути ца ја др жао из раз ло га про ход но сти пре ма
моћ ном ути ца ју Ва ти ка на, ко ји је увек имао зна чај не пла но ве
у по гле ду срп ске цркве.

Та ко је 1995. го ди не у Шам бе зи ју (сре ди ште Ца ри град ске
па три јар ши је за За пад ну Евро пу), без са гла сно сти и бла го 
сло ва Са бо ра СПЦ и па три јар ха пот писао акт ко јим се све па 
ро хи је СПЦ ван Ср би је ста вља ју под упра ву Ца ри град ске па 
три јар ши је. Ка да је око ово га из био скан дал у СПЦ, по кој ни
вла ди ка Са ва Шу ма диј ски је Ири не ја ума ло по слао на цр кве 
ни суд.

На ста вља ју ћи ову тра ди ци ју ула ги ва ња Ца ри град ској па 
три јар ши ји и пре ко ње Ва ти ка ну, Ири неј 2007. го ди не у Ра ве 
ни, опет без бла го сло ва и до зво ле Са бо ра СПЦ, пот пи су је акт
ко јим се Ва ти кан (ри мо ка то ли ци ко је мно ги у пра во сла вљу
као та кве не сма тра ју цр квом већ је ре ти ци ма) на зи ва Цр квом
Хри сто вом а па пи се при зна је пр вен ство. То до та да ни ко у
пра во сла вљу ни је ура дио. Са да ни је би ло ни ко га ко би Ири не 
ја због ово га мо гао да по зове на од го вор ност.

Ово ула ги ва ње Ца ри град ској па три јар ши ји и Ва ти ка ну
до ве ло је до то га да је у мно гим кра је ви ма на ше цр кве до шло
до су ко ба из ме ђу вла ди ка и вер ног на ро да, па су че сто по ли 
циј ски кор до ни мо ра ли да чу ва ју ова кве вла ди ке од уз не ми 
ре ног на ро да. Та ко су Ири неј и ње го ви след бе ни ци про зва ни
за чет ни ци ма „по ли циј ског пра во сла вља“.

Ме ђу тим, и ова ве за Ири не ја са по ли циј ским струк ту ра ма
ни је слу чај на. 

У свом по хо ду на трон па три јар ха СПЦ овај вла ди ка ра чу 
на не са мо на бла го на кло ност Та ди ће вог ре жи ма, Ца ри град 
ске па три јар ши је, Ва ти ка на и свих дру гих евро а тлант ских
струк ту ра, већ и на струк ту ре тај не по ли ци је оста ле из вре ме 
на ка да је ње гов отац био је дан од ви со ких функ ци о не ра УД 
БЕ. Ни је до кра ја ја сно ко ли ко је ње го ва ве за са оба ве штај ним
струк ту ра ма ду бо ка.

У вре ме Ми ло ше ви ће вог ре жи ма, са да шњи вла ди ка бач ки
имао је при сне од но се и са тим ре жи мом па је та ко Ми ло ше 
ви ће ва су пру га, Мир ја на Мар ко вић зна ла јав но да из ја ви ка ко
јој је Ири неј „оми ље ни епи скоп“.

Свој по ход на па три јар хов трон, Ири неј по чи ње још 2001.
го ди не ка да, са још не ко ли ци ном вла ди ка, под но си Сабо ру
СПЦ зах тев да се бу ду ћи па три јарх би ра дво тре ћин ском ве ћи 
ном гла со ва у Са бо ру ако се би ра у пр ва два круга, али ако се
уђе у тре ћи круг би ра ња да се он да иза бе ре про стом ве ћи ном.
Овај зах тев ни је про шао и оста ло је да се па три јарх мо ра би 
ра ти исто ка ко је и па три јарх Па вле, то јест не ком вр стом жре 
ба (те та ко има мо гућ но сти да се ин тер вен ци јом Ду ха Све тог
иза бе ре но ви па три јарх без об зи ра на ло би ра ња и пре гла са 
ва ња ме ђу вла ди ка ма).

И ов де је Ири неј по ка зао ко ли ко ве ру је у Бо га и Ду ха Све тог...
Ме ђу тим, ни та да не од у ста је већ кре ће на „ти хи марш

кроз ин сти ту ци је“ и мар љи во ло би ра, те при пре ма свој клан
за слу чај ка да ће по но во би ти би ран срп ски па три јарх. Успе ва
да узур пи ра мно штво функ ци ја ко је су зна чај не у СПЦ. Та ко
Ири неј по ста је де кан Бо го слов ског фа кул те та (пре су дан ути 
цај на бу ду ћу цр кве ну је рар хи ју ко ју жели да вас пи та у свом
по да нич ком ду ху пре ма свет ским и до ма ћим го спо да ри ма),
члан је Си но да СПЦ – не кој вр сти цр кве не вла де (у три од по 
след ња че ти ри са зи ва – ни је био у оном са зи ву ко ји је имао
хра бро сти да се су прот ста ви ре жи му због Ста ту та АПВ), пред 
сед ник је Ко ми си је СПЦ за од но се са дру гим вер ским за јед ни 
ца ма (функ ци ја по зна ча ју од мах по сле па три јар хо ве).

И са да по ста је пот пу но ја сно за што је вла ди ка Ири неј мо 
рао да се од рек не зва нич ног ста ва СПЦ и да за бо ра ви нато да
се Си нод СПЦ, у фе бру а ру 2009. го ди не, упрот ста вио Та ди ће 
вом ре жи му и на ме ри да се Ср би ја рас пар ча из гла са ва њем се 
па ра ти стич ког Ста ту та. Па зар да му са да не ки та мо срп ски и
на род ни ин те ре си по ква ре ду го го ди шње и му ко трп не на по 
ре да се до дво ри сва кој вла сти, до ма ћој и стра ној ка ко би се
до мо гао по зи ци је по гла вара СПЦ.

Ни су ни Ср би ја, ни срп ски на род, ни срп ска цр ква вред ни
то га да се због њих Ири неј за ме ра евро а тлант ским моћ ни ци 
ма и до ма ћем слу ге рањ ском ре жи му па да та ко из гу би шан су
за ме сто па три јар ха СПЦ. Та ко је вла ди ка бач ки Иринеј Бу ло 
вић од лу чио, та ко је ода брао, и.... из гу био ду шу. Мо жда ће до 
би ти трон па три јар ха. Ири неј ће га мо жда до би ти она ко ка ко
га па три јарх Па вле ни ка да не би узео и ни ка да по ту це ну. За 
то су па три јар ха Па вла по хо ди ле и ис пра ти ле сто ти не хи ља 
да Ср ба и вер них љу ди. А мо жда вла ди ка бач ки Ири неј и по 
сле све га не ће по ста ти 45. срп ски па три јарх, јер не што се и
Све ти Дух пи та у ве зи са тим из бо ром.                                   Р. В. С.
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ОО
д лу ком вла да ју ће ве ћи не рас пра ва о Из ве 
шта ју др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је ко 
ју су за тра жи ле опо зи ци о не стран ке, пред 

во ђе не Срп ском ра ди кал ном стран ком, до ћи ће на днев ни
ред скуп штин ског за се да ња тек за не коли ко ме се ци. Раз ло ге
за раз ма тра ње Из ве шта ја пре бу џе та шеф по сла нич ке гру пе
СРСа, Дра ган То до ро вић, об ја снио је сле де ћим ре чи ма: „Раз 
ма тра ње тач ке ко ју пред ла же опо зи ци ја пре бу џе та за на ред 
ну го ди ну, нео п ходно је јер је ДРИ не сум њи во утвр дио да по 
сто је ин ди ци је ве ли ког кри ми на ла и зло у по тре бе слу жбе ног
по ло жа ја у тро ше њу др жав ног нов ца без об зи ра што је ДРИ
пре кон тро ли са ла са мо 27 од сто по зи ци ја за вр шног ра чу на
бу џе та за 2008. го ди ну“. 

Ме ђу тим, упр кос чи ње ни ци да је не до пу сти во да На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је рас пра вља о тро ше њу нов ца
по ре ских об ве зни ка у сле де ћој го ди ни, а да ни је има ла при ли 
ку да из не се за кључ ке о то ме ка ко су тро ше на сред ства у про 
те клом пе ри о ду, ини ци ја ти ву ко ју су под не ле СРС, ДСС, НС и
ЛДП, ре жим Бо ри са Та ди ћа је глат ко од био. „Са мо да су на пи 
са ли ‘по хит ном по ступ ку’, ја бих већ мо ра ла то да ста вим на
днев ни ред“, обра зло жи ла је нови на ри ма пред сед ним Скуп 
шти не Сла ви ца Ђу кићДе ја но вић. Пре ма ње ним ре чи ма, oИз 
ве шта ју Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је мо же да се рас пра 
вља, али тек 1. мар та иду ће го ди не, до ка да ће се окон ча ти сва
ван ред на за се да ња пар ла мен та. Да кле, во љом ре жим ске ве 
ћи не, на овај на чин је спре че на оба ве за из Уста ва Ср би је, из
За ко на о бу џет ском си сте му, да за вр шни ра чун бу џе та Ре пу 
бли ке Ср би је, са из ве шта јем о из вр ше ној ре ви зи ји, под ле же
пар ла мен тар ној кон тро ли. 

Ако се има у ви ду да је реч о пр вом ре ви зор ском из ве шта 
ју, на ко ји се у „де мо крат ској Ср би ји“ че ка ло де вет го ди на, а
ко ји су бли ми ра не за ко ни те и кри ми нал не нов ча не то ко ве, ја 
сно је за што је ова те ма „трн у оку“ ре жи маБо ри са Та ди ћа. На 
и ме, огра ни че ну ре ви зи ју при хо да и рас хо да др жа ве у 2008.
го ди не, Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја (ДРИ) је из вр ши ла
кон тро лом све га 27 од сто укуп них бу џет ских сред ста ва. Кон 
тро ла „слу чај ног узорка“, ка ко се то ре ви зор ски ка же, „ме то 
дом на про бир и пре скок“, из вр ше на је код 14 ми ни стар ства,
3 упра ве и једне ди рек ци је, а налаз фак тич ког ста ња у сфе ри
јав них фи нан си ја је по ра жа ва ју ћи. Су де ћи по оби му, те жи ни и
раз ме ра ма кри ми на ла ко ји је са жет на 160 стра на гу сто от ку 
ца них чи ње ни ца, раз ло га за оп ти ми зам го то во и да не ма. Шта
је све ре ви зи ја от кри ла и на ко ји на чин се нај че шће ар че „на 
ши нов ци“?  

Би лан си „на до ра ди“ за 7,9 ми ли јар ди
Др жав ни ре ви зор је утвр дио да све про ме не ко је су се то 

ком 2008. го ди не, до га ђа ле на бу џет ском ра чу ну Ре пу бли ке
Срби је, ни су еви ден ти ра не у пот пу но сти, јер др жа ва Глав ну
књи гу тре зо ра ни је во ди ла у скла ду и на на чин про пи сан за 
ко ном. Због то га је у пред ло гу за вр шног ра чу на бу џе та за
2008. го ди ну, ма њак при хо да (де фи цит), ис ка зан у из но су од
чак 20 ми ли јар ди и 2,2 ми ли о на ди на ра. Ме ђу тим, ње го во
ствар но ста ње је би ло ма ње за 3 ми ли јар де и 246,5 ми ли о на
ди на ра књи же них, а не на пла ће них при хо да по осно ву об ра 
чу на те ка ма те на де по зит код НБС, као и за 4 ми ли јар де и
386,8 ми ли о на ди на ра оства ре них, а не при ка за них при хо да
по осно ву курс не раз ли ке сал да на де ви зним ра чу ни ма.
Исто та ко, ре ви зор је от крио да у би лан су при хо да и рас хо да
за 2008. го ди ну, фа ли 379,3 ми ли о на ди на ра, сред ста ва до би 
је них из до на ци ја. 

На кон ре ви зор ског от кри ћа ових збир них „гре ша ка“ од
7,9 ми ли јар ди ди на ра, по ка за ће се да је то је дан од кључ них
раз ло га за на кнад но „шмин ка ње“ и „шти мо ва ње“ за вр шног
ра чу на ко ји је из скуп штин ске про це ду ре из не на да по ву 
чен, на „до ра ду“. Пре ма ре чи ма Ра до сла ва Сре те но ви ћа, пр 
вог чо ве ка ДРИ, ствар ни де фи ци ти бу џе та је у на кнад ној „до 
ра ди“, ис ка зан за 1,2 ми ли јар де ма ње од пр во бит ног. 

Спо ран јав ни дуг, имо ви на, ди ви ден де...
Кр ше ње за ко на, не а жур ност и ме ше та ре ња ин сти ту ци ја

ко ји ма упра вља Та ди ћев ре жим, нај сли ко ви ти је је коднад ле 
жне Упра ве за тре зор ко ја, пре ма на ла зу ре ви зо ра, уоп ште
ни је обез бе ди ла еви ден ци ју о пра ће њу кре та ња бу џе та од
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Лов у мут ном!
За што се ре жим пла ши рас пра ве о из ве шта ју др жав ног ре ви зо ра?

• Упр кос чи ње ни ци да је не до пу сти во да На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је рас пра вља о тро -
ше њу новца по ре ских об ве зни ка у сле де ћој го ди ни, а да ни је има ла при ли ку да из не се за кључ ке о
то ме ка ко су тро ше насред ства у про те клом пе ри о ду, ини ци ја ти ва ко ју су под не ле опо зи ци о не
стран ке пред во ђе не СРС-ом ре жим Бо ри са Та ди ћа је глат ко од био.
• Ре ви зи ја бу џе та Ре пу бли ке Ср би је је по ка за ла ка ко на пу та њи до ла ска у бу џет и од ла ска из бу -
џе та, под „ша пом“ ре жи ма Бо ри са Та ди ћа, не ста ју ми ли о ни и ми ли јар де ди на ра новца гра ђа на Ср -
би је 

Пи ше: Иван Ни нић



глав них ду жника пре ма по ве ри о ци ма. Јав ни дуг Ср би је је на
кра ју 2008. го ди не из но сио 715 ми ли јар ди и692 ми ли о на ди 
на ра, од то га је 435 ми ли јар ди и 646 ми ли о на ди на ра дуг
пре мастра нимпо ве ри о ци ма. Пре ма на ла зу ре ви зо ра, ак ту ел 
ни ре жим је, због про бле ма фи нан си ра ња де фи ци та те ку ће
ли квид но сти, из вр шио по зај ми цу од 35 ми ли јар ди ди на ра,
ко ја до кра ја го ди не ни је вра ће на, чи ме је гру бо пре кр шен
За кон о јав ном ду гу. При том, ово за ду жи ва ње у свр ху фи нан 
си ра ња де фи ци та те ку ће ли квид но сти бу џе та је пре ма ши ло
до зво ље ни ни во од5 од сто, ко ји про пи су је За кон о јав ном ду 
гу, и то за из нос од 5 ми ли јар ди и 14,3 ми ли о на ди на ра!

Др жав ни ре ви зор ни је мо гао да утвр ди ко ја ко ли чи на, вр 
ста и вред ност имо ви не се на ла зи у по се ду др жа ве, јер ка ко
ка же, над ле жна Ди рек ци ја за имо ви ну уоп ште не рас по ла же
пре ци зним и све о бу хват ним по да ци ма о то ме. Ка да је реч о
уче шћу др жа ве у ка пи та лу јав них пред у зе ћа, ба на ка, аген ци 
ја, фон до ва и сл. бу џет је по осно ву ди ви ден ди у про шлој го 
ди ни при хо до вао 748,1 ми ли он ди на ра. Овај при ход би ве ро 
ват но мо гао би ти и ве ћи, да су ре жим ске ин сти ту ци је би ле
ажур ни је. С тим уве зи, ре ви зор „бе ле жи“ да над ле жни ор га ни
уоп ште не пра те, ни ти ис ка зу ју сва по тра жи ва ња по осно ву
ди ви ден де у свим су бјек ти ма где др жа ва има уче шће ка пи 
та ла, би ло да је реч о по слов ним су бјек ти ма или јав ним пред 
у зе ћима. Пре ма то ме, ко би све сво ју до бит тре ба ло да „по де 
ли“ са др жа вом, не зна се! 

Ка ко „по зај ми це“ по ста ју „суб вен ци је“? 
Ре ви зор је от крио и то да ре жим бу квал но „у бу нар ба ца“

ми ли јар де гра ђа на Ср би је, та ко што у ра зно ра зне свр хе да је
бес по врат не „по зај ми це“. Та ко је из сред ста ва при ва ти за ци је,
то ком 2005. и 2006. го ди не, вла да да ла по зај ми це у ви си ни
од чак 14,9 ми ли јар ди ди на ра, ко је у оста вље ним ро ко ви ма,
до да на да на шњег, ни су вра ће не у бу џет. Са мо јав на пред у зе 
ћа ду гу ју 7,8 ми ли јар ди ди на ра, ко ли ко је прак тич но би ло
нео п ход но за „га ше ње по жа ра“ и под ми ри ва ње пар тиј ских
апе ти та у ЈП „Ср би ја шу ме“, ЈП „Ср би ја га су“, „Га ле ни ци“, НИС
у, итд. При ме ра ра ди, у 2001. го ди ни је за ку по ви ну „соци јал 
ног ми ра“ Син ди ка ту ЕПСа „по зајм ље но“ 1,8 ми ли о на ди на 
ра, ко је да нас ЕПС уоп ште др жа ви не при зна је као дуг. За
пљач ку ова кве вр сте, ми ни стар ка Ди а на Дра гут ни но вић
има „об ја шње ње“, а ну ди и ре ше ње. Она ка же да су спор не по 
зај ми це „за пра во би ле суб вен ци је“и да је реч о „на сле ђе ном
ста њу“, а по што је си гур на да сред ства не мо гу да бу ду вра ће 
на, „је ди но мо гу ће ре ше ње је да она бу ду от пи са на“.

Ка да је реч о ба ха том по сло ва њу јав них пред у зе ћа, др жав 
ни ре ви зор је от крио да је Вла да Срби је, као га рант за кре ди 
те и зај мо ве ко је су по ди гла ЈП, у 2008. го ди ни пла ти ла „цех“
од чак чак 4 ми ли јар де и 591 ми ли он ди на ра. У пи та њу су

пре у зе те, а не из ми ре не оба ве зе ЈП „Пу те ви Ср би је“ и ЈП „Же 
ле зни це Ср би је“. Ка ко сто ји у ре ви зор ском из ве шта ју, утвр ђе 
но је „да регре сни зах те ви пре ма ди рект ним ду жни ци ма ни 
су ис по ста вље ни ни ти се пред у зи ма ју ме ре да сред ства бу ду
на пла ће на“. Ако се има у ви ду то да је вла да у 2008. го ди ни из 
да ла 4 га ран ци је, вред не 15,1 ми ли јар ду ди на ра, он да је реч
о озбиљ ној прет њи бу џе ту Ср би је. 

Ми ли о ни за не за ко ни те „струч ња ке“ 
Јед на од глав них „по сла сти ца“ ми ни ста ра то ком 2008. го 

ди не, би ла је пот пи си ва ње тзв. „уго во ри о де лу“. То је чи ње 
но су прот но про пи си ма, јер су уго ва ра ни по сло ви ко ји су већ
си сте ма ти зо ва ни у окви ру рад них ме ста по сто је ћих слу жбе 
ни ка, док је пла ћа ње „хо но ра ра ца“ вр ше но на те рет бу џет 
ских сред ста ва. Та ко су фа мо зне „струч не услу ге“, у шта из 
ме ђу оста лог спа да ју и уго во ри о де лу, ко шта ле др жа ву не ве 
ро ват них 4,8 ми ли јар ди ди на ра! Ме ђу „хо но рар ци ма“ би ли су
во за чи, ку ри ри, чи ста чи це, фи зи кал ци, ра чу но вође, ад ми ни 
стра тив ни рад ни ци, ра зно вр сни „екс пер ти“, љу ди ко ји су
„аси сти ра ли у ка би не ту ми ни стра“ итд. 

Ре ви зор је Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во 
ја иден ти фи ко ва но као убе дљи во нај го ре, ка да је реч о не за 
ко ни том ан га жо ва њу „струч ња ка“. Ми ни стар ство је за кљу чи 
ло 59уго во ра о де лу су прот но за ко ну, а укуп на ње го ва „хо но 
рар на са рад ња“ са „струч ња ци ма“, ко шта ла је гра ђа не 66,4
ми ли о на ди на ра. Ља ји ће во Ми ни стар ство ра да и со ци јал не
по ли ти ке је не за ко ни то ан га жо ва ло 35 ли ца чи је су пла те ва 
ри ра ле од 22.000 до 75.000 ди на ра. То ми ци но Ми ни стар 
ство здра вља је за не за ко ни то ан га жо ва ње „струч ња ка“ пла 
ти ло чак 90 ми ли о на ди на ра. Ни шта бо ља си ту а ци ја ни је за 
те че на ни код Ву ка Је ре ми ћа у Ми ни стар ству ино стра них
по сло ва, где је за не за ко ни то ан га жо ва ње пре ко 80 од сто
„струч ња ка“, ко ји већ по сто је у си сте ма ти за ци ји, по тро ше но
43,3 ми ли о на ди на ра. Ми ни стар ство за Ко со во и Ме то хи ју је
„струч ња ци ма“ пла ти ло 29,6 ми ли о на ди на ра, Ми ни стар ство
кул ту ре 8 ми ли о на ди на ра, Ми ни стар ство фи нан си ја 27, 1
ми ли он ди на ра, а Ми ни стар ство про све те 2,9 ми ли о на ди на ра. 

На иден ти чан на чин, др жав ну ка су је опу сто шио и фа мо 
зни „пре ко вре ме ни рад“од чак22.352 рад на са та, а да за то
не по сто је ре ше ња, до ка зи или из ве шта ји ко ји ма би се пот 
кре пио основ ра да, тра ја ње и учи нак. Пре ма на ла зу ре ви зо ра,
Ди рек ци ја за имо ви ну има 85 за по сле них, од ко јих је то ком
це ле 2008. го ди не, њих80 ко ри сти ло пре ко вре ме ни рад. Овај
„ру дар ски по сао“, др жа ва је без ика кве прав да ју ће до ку мен та 
ци је пла ти ла 7,9 ми ли о на ди на ра. У За во ду за јав но здра вље
у По жа рев цу, ре ви зор је от крио да су по је дин ци ме сеч но „ра 
ди ли“ и по 650 са ти, што зна чи нонстоп, 27 да на у ме се цу, а
за шта је из бу џе та пла ће но 5,5 ми ли о на ди на ра. Ин сти тут за
јав но здра вље у Ни шу је тро шко ве пла та фак ту ри сао у ве ћем
из но су за 4 ми ли о на ди на ра, а ми ни стар То ми ца Ми ло са 
вље вић је тај „ви шак“ без про блем пла тио бу џет ским нов 
цем. 

Па пре не це не по кло на и „кр кан лу ка“
С об зи ром на де ло круг по сло ва из сво је над ле жно сти, Ми 

ни стар ство тр го ви не ни је има ло прав ни основ за на бав ку
умет нич ких и књи жев них де ла. Ме ђу тим, то ми ни стру Сло 
бо да ну Ми ло са вље ви ћу ни је пред ста вља ло про блем да у
сеп тем бру 2008. го ди не, од Ате љеа „АртЗа мур“, по це ни од 3
ми ли о на ди на ра, ку пи чак 18 фо то гра фи ја на плат ну и 50
фо то мо но гра фи ја и то не за ко ни то пла ти као „струч ну услу 
гу“. По ло ви на фо то мо но гра фи ја је по де ље на каопо клонпри 
ли ком др жав нопри вред них по се та и су сре та ко је је ми ни 
стар Ми ло са вље вић имао, у зе мљи и ино стран ству, током
2008. и 2009. го ди не. Ску пе по кло не је де ли ло и Ми ни стар 
ство кул ту ре, ко је је Га ле ри ји „Пе ро“, за от куп сли ке ауто ра
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Бо ре Иљов ског „Ри ка ло у је сен“, уље на плат ну, пла ти ло
1.390.000 ди на ра (око 15.000 евра) из бу џе та Ср би је. Ве ро 
ва ли или не, ову па пре но ску пу сли ку, Та ди ћев ре жим је зва 
нич но по кло нио Европ ској ко ми си ји у Бри се лу! 

На тро шко ве „ре пре зен та ци је“, у шта пре те жно спа да
кон зу ма ци ја хра не и пи ћа, али и ку по ви на по кло на, ре жим
Бо ри са Та ди ћа је то ком 2008. го ди не по тро шио чи та вих 56,3
ми ли о на ди на ра! Тро шак ми ни стар ста ва је про сеч но из но 
сио око 3 ми ли о на ди на ра, са из у зет ком Ми ни стар ства про 
све те ко је је утро ши ло чак 6 ми ли о на ди на ра. За ове ми ни 
стар ске кр кан лу ке, ре ви зор ка же да „не по сто је из ве шта ји
или до ка зи да су на ста ли рас хо ди ко ри шће ни у свр ху по сла и
по слов них од но са“. 

Пљач ка ју нас и Ка ра ђор ђе ви ћи!
У кон тро ли тро шко ва ре со ра кул ту ре, ре ви зор „бе ле жи“

да је игра ни филм „Не ка оста не ме ђу на ма“ Рај ка Гли ши ћа, су 
фи нан си ран са око 8 ми ли о на ди на ра. Сред ства су упла ће на
про ду цен ту кра јем 2008. го ди не, али ми ни стар ство ни је до 
би ло ни ка кав из ве штај о сни ма њу фил ма. Исто та ко, Ми ни 
стар ство кул ту ре је уго во ри ло и су фи нан си ра ње филм ског
про јек та „Бе са“, ауто ра Ср ђа на Ка ра но ви ћа, у из но су од 15ми 
ли о на ди на ра. Пре ма уго во ру, но вац из бу џе та је тра ба ло да
бу де ис пла ћен у 3ра те, ме ђу тим ми ни стар Ба дрић је свих 25
ми ли о на ди на ра про ду цен ти ма ис пла тио пре за вр шет ка
сни ма ња. 

Ка да је реч о бу џет ском фи нан си ра њу за шти те кул тур не
ба шти не у 2008. го ди ни, др жа ва је са мо по том осно ву престо 
ло на след ни ку Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу тран сфе ри са ла
чак 30 ми ли о на ди на ра. Пре ма за кључ ку ре ви зо ра, ова сред 
ства ни су утро ше на за за шти ту кул тур не ба шти не, већ за
лич не тро шко ве по ро ди це Ка ра ђор ђе вић. О ка квој пљач ки
гра ђа на и др жа ве је реч, све до чи по да так ре ви зо ра да су Ка ра 
ђор ђеви ћи бу џет ским нов цем пла ћа ли по штан ске услу ге, ку 
по ва ли ба штен ску опре му, ча со пи се и штам пу. 

Без тен де ра утро ше но 2 ми ли јар де
Нај о збиљ ни је за па жа ње ре ви зо ра, ка да је реч о на бав ци

до ба ра и услу га ко је је ре жим, за по требе др жа ве, спро во дио
то ком 2008. го ди не, од но си се на област јав них на бав ки. Ре ви 
зор оце њу је да је у „си вој зони“ на бав ки, др жа ва утро ши ла чак
2 ми ли јар де ди на ра бу џет ског нов ца и о то ме, у свом из ве 
шта ју, ука зу је на не ке кон тро ли са не при ме ре. „Бу џетски ко 
ри сни ци су као оправ да ње за то ко ри сти ли члан за ко на ко ји
омо гу ћа ва хит не на бав ке без спро во ђе ња тен де ра, али смо
уве ре ни да те на бав ке ни су би ле хит не“, ка же Ра до слав Сре 
те но вић, вр хов ни ре ви зор и пред сед ник Са ве та ДРИ.

То што је Ми ни стар ство про све те по сао штам па ња те 
сто ва за при је ми ис пит, по це ни од 5,7 ми ли о на ди на ра, без
тен де ра по ве ри ло пред у зе ћу „Про свет ни пре глед“, је сте са мо
„кап во де у мо ру“, у од но су на круп ни је на бав ке. При ме ра ра 
ди, Упра ва за за јед нич ке по сло ве ре пу блич ких ор га на је,
без ика квог тен де ра од НИСа ку по ва ла го ри во, то ком це ле
про шле го ди не, а на бав ка је ко шта ла чак 110 мили о на ди на 
ра. Та ко ђе, овај ор ган је без спро во ђе ња тен де ра пред у зе ћу
„Си гур ност Вра чар“ пла тио 27,4 ми ли о на ди на ра за хи ги јен 
скотех нич ке услу ге и 26,1ми ли он ди на ра за услу ге за шти те
имо ви не. На исти на чин пла ће ни су по сло ви чи шће ња про 
сто ри ја Вла де Ср би је и то 4,2 ми ли о на ди на ра, фир ма ма „Мо 
пекс“ и „Ко оп сер вис“, док је 27,4 ми ли о на ди на ра пла ће но
фир ми „БМК“. 

По сао су зби ја ња ам бро зи је то ком 2008. го ди не на те ри то 
ри ји Срби је, и то без по кра ји на и гра да Бе о гра да, у вред но сти
од 168,9 ми ли о на ди на ра, Ми ни стар ство жи вот не сре ди не
и про стор ног пла ни ра ња је по ве ри ло фир ми „Ци кло ни за 
ци ја“. Исто ми ни стар ство је по сао би о ло шког су зби ја ња лар 

ви и ко ма ра ца на тери то ри ји Ср би је, вре дан 132,9 ми ли о на
ди на ра, по ве ри ло пред у зе ћу „Ми ва“. А про је кат „По др шка ин 
сти ту ци о нал ном ја ча њу у обла сти жи вот не сре ди не“, вре дан
6,4 ми ли о на ди на ра, по ве рен је удру же њу гра ђа на „Зе ле ни
сто“. За сва три ова по сла, укуп не вред но сти 208,2 ми ли о на
ди на ра, ре ви зор кон ста ту је да су уго во ри за кљу че ни „у по 
ступ ку са ди рект ним по га ђа њем, без прет ход ног об ја вљи ва 
ња јав ног по зи ва, што ни је сме ло да се ура ди“.

У Ми ни стар ству ра да, код ми ни стра Ра си ма Ља ји ћа, ре 
ви зор је от крио да су пред у зе ћу „Ко ре спон дент“ пла ће не
услу ге пре во ђе ња, у вред но сти 1,7ми ли о на ди на ра, без спро 
во ђе ња по себ ног, тј. новог тен де ра. Ља јић је фир ми „Са га“ сва 
ке го ди не (по чев ши од 2006. го ди не) па у шал но пла ћао 3,2
ми ли о на ди на ра, на име одр жа ва ња ра чу нар ског си сте ма,
али о из вр ше њу тог по сла уоп ште не по сто је за пи сни ци. Исто
та ко фирми „Ин фор ма ти ка“ је од 2004. го ди не, на име одр жа 
ва ња ра чу на ра пла ће но 2,7 ми ли о на ди на ра, су прот но За ко 
ну о јав ним на бав ка ма. Ре ви зор је от крио да је Ми ни стар ство
ра да не за ко ни то, по си сте му ма ле јав не на бав ке, по сао одр 
жа ва ња ра чу нар ске мре же вре дан 4,8 ми ли о на, до де ли ло
фир ми „Гет ком пју терс“. По ре ше њу ми ни стра Ља ји ћа, овој
фир ми је у 2008. го ди ни два пу та пла ће на иста услу га у из 
но си ма од по 309.000ди на ра, а по вра ћај нов ца ни је за тра жен. 

Цвет ко вић: „Ни шта кри вич но...“
Око из ве шта ја ДРИ, ко ји су бли ми ра ова кво бе за ко ње ре 

жи ма и кри ми нал но тро ше ње бу џет ског нов ца, глас су по ди 
гли они ко ји су нај ви ше про зва ни, а ко ји у ре дов ној про цеду 
ри ни су ус пе ли да га „по би ју“. Пр ва ре ак ци ја „да не ће до зво ли 
ти да их ни ко нео сно ва но и без до ка за оп ту жу је“, сти гла је из
Дин ки ће вог ми ни стар ства. У сво јој из ја ви Мла ђан Дин кић
ка же да се „ве ли ка гла ма ди гла око тог из ве шта ја ко ји је не се 
лек ти ван, а у не ким де ло ви ма тен ден ци о зно и не тач но пла 
си ран у јав но сти“. На ње го во пи та ње „за што се не хап се љу ди,
уко ли ко је би ло зло у по тре ба у јав ним на бав ка ма“, ми ни стар
Иви ца Да чић од го ва ра: „По ли ци ја, ту жи ла штво и пра во суд 
ни ор га ни по зи ва ће све ко ји су не на мен ски тро ши ли бу џет 
ска сред ства“. Али ка ко ће ту жи лац и пра во суд ни ор га ни ре а 
го ва ти кад ДРИ још увек ни је под не ла ни јед ну кри вич ну при 
ја ву, а из ве штај је обе ло да њен јав но сти? И ка ко уоп ште ту жи 
лац мо же са мо стал но и не за ви сно да по сту па у скла ду са сво 
јим овла шће њи ма, ако пре ми јер Мир ко Цвет ко вић јав но из 
ја ви: „Са си гур но шћу мо гу да ка жем да у из ве шта ју ни су
еви ден ти ра ни пре кр ша ји ко ји зах те ва ју кри вич ну од го 
вор ност“?

Да кле, уко ли ко јав ни ту жи лац са мо и ни ци ја тив но не смог 
не сна ге да се те мељ ни је по за ба ви кри ми на лом из из ве шта ја
ДРИ, би ће опет по оној на род ној „по јео Ву ка ма гар ца“.
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Пред ста вља ју ћи пред лог бу џе та Ср би је за
2010. го ди ну, ми ни стар ка фи нан си ја Ди а на
Дра гу ти но вић је на кон фе рен ци ји за но ви 

наре ре кла да ће то би ти „раз вој ни бу џет“. Она ка же да ће се
бу џе том обез бе ди ти под сти цај при вре ди, кроз ве ћа из два ја 
ња за ин фра струк тур не про јек те, а исто вре ме но ће се „об у 
зда ти“ јав на по тро шња. За пре ми је ра Мир ка Цветко ви ћа, бу 
џет за на ред ну го ди ну ће би ти „раз вој ни и ста би ли за ци о ни“.
Ме ђу тим, уко ли ко се из вр ши ду бља ана ли за рас ход не стра не
пред ло же ног бу џе та, са ста но ви шта еко ном ске ра чу ни це,
про из ла зи да су ове из ја ве Дра гу ти но ви ће ве и Цвет ко ви ћа,
крај ње не тач не и по пу ли стич ке. На и ме, на ме ће се пи та ње ка 
ко др жа ва „сма њу је“ јав ну по тро шњу, а исто вре ме но пла ни ра
за по шља ва ње 4.883 но ва слу жбе ни ка? Ка ко бу џет у ко ме је
удео пла та и пен зи ја чак 58 од сто, или 397,5 ми ли јар ди ди 
на ра, мо же да се зо ве „раз вој ни“? Ка ко др жа ва вр ши „под сти 
ца је“, ако са мо јед ном пар тиј ском (јав ном) пред узе ћу да је суб 
вен ци је од 12,4 ми ли јар де, а це ло куп ну при вре ду субвен ци 
о ни ше са све га 3,5 ми ли јар де ди на ра? И ка ко уоп ште др жа 
ва „ште ди“, ако исто вре ме но осни ва но ва др жав на те ла (са ве 
те) и дра стич но уве ћа ва рас хо де по сто је ћих др жав них ор га на? 

Од ви шко ва до 4.833 но ва рад на ме ста!
У це ло куп ној струк ту ри рас ход не стра не пред ло га бу џе та,

не скром них 20,67 од сто ће чи ни ти из да ци за пла те (не то и
бру то) за по сле них у јав ном сек то ру ко ји се ди рект но фи нан 
си ра ју из ре пу блич ке ка се. У од но су на те ку ћу го ди ну, ови рас 
хо ди ће би ти ве ћи за 1,5 од сто и ско чи ће са до са да шњих
179,3 ми ли јар де на 182,5 ми ли јар ди ди на ра. Ка ко се он да
мо же ре ћи да је у пи та њу сма ње ње јав не по тро шње? Да ствар
бу де још го ра, вла да је пред ло гом бу џе та у на ред ној го ди ни
пред ви де ла фи нан си ра ње за ра да за 266.149за по сле них у ре 
пу блич ким др жав ним ор га ни ма. У окви ру овог бро ја, пла ни 
ра се за по шља ва ње но вих 4.833 слу жбе ни ка. А са мо пре ме 
сец да на, на вод но, у ци љу „ра ци о на ли за ци је“ др жав ног апа 
ра та, до не та су два де ма го шка за ко на као „под ло га“ за от пу 
шта ње 5.648слу жбе ни ка на ло кал ном ни воу и 2.784слу жбе 
ни ка на ре пу блич ком ни воу. Ка ко то да ре жим вре ђа ин те ли 
ген ци ју гра ђа на и опет за по шља ва ви шак ви шко ва? 

Из да тог обра зло же ња пред ло же ног бу џе та, ви ди се да ће
са мо у ре со ру про све те (и то у сек то ру ви со ког обра зова ња),
би ти за по сле но но вих 2.418 љу ди, без об зи ра на по сто јећа
69.263 за по сле на. По ред са да шњих 45.011 за по сле них у
МУПу, због по ве ћа них над ле жно сти и по тре ба сек то ра за
ван ред не си ту а ци је, овај ре сор ће на терет бу џе та за по сли ти
још 1.450 ли ца. По пла ну за по шља ва ња по себ но се ис ти чу
сле де ћи ор га ни: По ре ска упра ва46 (тре нут но: 6.815); Ре пу 
блич ки ге о дет ски за вод85 (тре нут но: 2.555); ре сор Мла ђа 
на Дин ки ћа24 (тре нут но:498); ре сор Оли ве ра Ду ли ћа 58
(тре нут но: 356); ре сор То ми це Ми ло са вље ви ћа44(тре нут -
но: 356); итд. 

Фонд ПИО у ми ну су за 215 ми ли јар ди
Ово го ди шња тран сфер на сред ства ор га ни за ци ја ма оба ве 

зног со ци јал ног оси гу ра ња су из но си ла 259,2 ми ли јар де,

док ће на ред не го ди не за ту на ме ну из бу џе та би ти до ти ра но
263,3 ми ли јар де ди на ра. На тај на чин ће гра ђа ни уче ство ва 
ти у из ми ри ва њу оба ве за ор га ни за ци ја ко је ни су спо соб не да
то са мо стал но и у це ло сти чи не, а у пи та њу је фонд ПИО, РЗ 
ЗО и На ци о нал на служба за за по шља ва ње. Са мо за ис пла ту
пен зи ја у на ред ној го ди ни, фонд ПИО ће мо ра ти да обез бе ди
укуп но 471,6 ми ли јар ди ди на ра. Око 246,6 ми ли јар ди ће
би ти обез бе ђе но из сред ста ва на пла ће них до при но са за по 
сле них оси гу ра ни ка, што не ће би ти до вољ но да се по кри ју
све ис пла те фон да. Због то га ће из бу џе та Ре пу бли ке мо ра ти
да се до ти ра још 47,7 од сто, од но сно 215 ми ли јар диди на ра,
ка ко би ис пла та пен зи ја те кла нео ме та но. Ове го ди не, др жа 
ва је ру пе фон да ПИО кр пи ла са 213 ми ли јар ди ди на ра, што
са мо го во ри да ће нас пре та ка ње из „шу пљег у пра зно“, у 2010.
го ди ни ко шта ти 2 ми ли јар де ви ше. Да кле, то до вољ но све 
до чи да је пен зи о ни си стем у Ср би ји уру шен до те ме ре, да
фонд ПИО да нас ни је у ста њу да оправ да свр ху сво га по сто ја 
ња и да му, за хва љу ју ћи по ли ти ци ак ту ел ног ре жи ма, пре ти
то тал ни ко лапс. 

Ме ђу тим, упр кос то ме, ре жим се ве о ма опа сно по и гра ва са
жи во ти ма пен зи о не ра и не чи ни ни шта да се пен зи о ни фонд
ре фор ми ше. Ни су кри ви пен зи о не ри што се то ли ко нов ца из 
два ја за пен зи је већ др жа ва ко ја ни је учи ни ла ни шта на ожи 
вља ва њу при вре де и ра сту БДПа па је удео пен зи ја у струк ту 
ри то ли ки.

Кла сич на, пар тиј ска по де ла пле на 
Рав но мер на „по де ла пле на“ из ме ђу вла да ју ћих стра на ка,

би ће основ ни мо тив за оп ста нак на вла сти, у на ред ној го ди 
ни, ре жи ма Бо ри са Та ди ћа. Та ко ће пот пред сед нич ки каби 
нет Б. Ђе ли ћа (ДС), има ти за 4,6 од стове ћи бу џет од ово го ди 
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Се ци уши, кр пи ...!Се ци уши, кр пи ...!
Ана ли за пред ло га др жав ног бу џе та за 2010. го ди ну

Пи ше: Иван Ни нић



шњег (са 39,9 на 41,8 ми ли о на). Бу џет ре со ра жи вот не сре ди 
не, ми ни стра О. Ду ли ћа (ДС), би ће уве ћан за 59,8 од сто (са 2,7
на 4,4, ми ли јар де). Због ко а ли ци о не по др шке В. Дра шко ви ћа,
бу џет ре со ра ди ја спо ре С. Срећ ко ви ћа (СПО), би ће уве ћан за
26,2 од сто (са 170,9 на 215,8 ми ли о на). Под фир мом „ре фор 
ме“, бу џет прав де ми ни стар ке С. Ма ло вић (ДС), би ће уве ћан за
120 од сто (са 1,3 на 2,9 ми ли јар ди), док ће ре сор енер ге ти ке,
ми ни стра П. Шкун дри ћа (СПС), до би ти по ве ћа ње за 19,4 од 
сто(са 2,2 на 2,6 ми ли јар ди). Под фир мом „раз вој ни про јек ти“,
бу џет ин фра струк ту ре ми ни стра М. Мр ко њи ћа (СПС), би ће
уве ћан за 54 од сто, јер ће га на пу ни ти но вац из кре дит них
ли ни ја (са 13,1 на 20,2 ми ли јар де). Пот пу но исто слу чај би ће
и са ре со ром НИПа ми ни стар ке В. Ка ла но вић (Г17), ко ји ће на
рас по ла га њу има ти ве ћа сред ства за 289,6 од сто(са 2,9 на 8,6
ми ли јар ди). 

С на ме ром да обез бе ди ја чу про па ган ду ак ту ел ног ре жи 
ма, Вла ди на кан це ла ри ја за са рад њу са ме ди ји ма ће доби ти
ве ћи бу џет за 5,8 од сто (са 63,1 на 66,8 ми ли о на), док ће исто
та ко Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је до би ти 17 од сто
ви ше па ра не го ове го ди не (са 96,5 на 113 ми ли о на). Астро 
ном ско уве ћа ње бу џе та до би ће и Упра ва за јав ни дуг, ко ја ће
уме сто до са да шњих 7,4 ми ли о на, рас по ла га ти са 327,2 ми 
ли о на дина ра. Да би Та ди ћев ре жим мар ке тин шки по ка зао
да је „спре ман“ да се „бо ри“ про тив ко руп ци је, дра стич но је
уве ћао бу џе те: Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је (са 9 на
160 ми ли о на), Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је (са 98,1 на
155,6 ми ли о на), По ве ре ни ка за ин фор ма ци је (са 57 на 115,8
ми ли о на) и Са ве та за бор бу про тив ко руп ци је(са 14 на 24 ми 
ли о на). На жа лост, ова уве ћа ња тзв. „ан ти ко руп циј ским те ли 
ма“ не зна че прак тич но ни шта, јер најве ћи део сред ста ва (ви -
ше од 50 од сто)се одва ја на пла те слу жбе ни ка ко ји ра де у тим
ор га ни ма. 

Ка ко је за си ћен „трио“ Бо рисНе шаМла ђа
Др жав ну ка су у на ред ној го ди ни, до дат но ће оп те ре ти ти

из ми шље ни бу џет ски ко ри сни ци: Кан це ла ри ја са ве та за на 
ци о нал ну без бед но сти и Кан це ла ри ја на ци о нал ног са ве та за
де цен тра ли за ци ју. Пр во те ло је ин стру мент цен тра ли за ци је
и про то ка свих др жав них тај ни (БИА, ВБА, ВОА) од стра не Бо 
ри са Та ди ћа, док је дру го те ло ин стру мент ауто но ма шке по 
ли ти ке Не на да Чан ка. Обе ове кан це ла ри је не ма ју упо ри ште
у за ко ну, јер су у 2009. го ди ни осно ва не уред ба ма Вла де Ср би 
је. Та ко ђе, обе кан це ла ри је ће на ред не го ди не за по сли ти по
15 но вих слу жбе ни ка, а чи је ће за ра де и до при но си ко шта 
ти по 14 ми ли о на ди на ра. Та ди ћев са вет ће до би ти бу џет од
22,4 ми ли о на ди на ра, док ће Чан ков са вет до би ти тач но 4
пу та ви шенов ца не го у овој го ди ни и то 24,4 ми ли о нади на ра. 

За „еко ном ске ди пло ма те“, ко је је ове го ди не „ино ви рао“
Мла ђан Дин кић, др жа ва ће у на ред ној го ди ни, сек то ру за еко 

ном ске по сло ве при Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал ног
раз во ја, мо ра ти го то во да удво стру чи бу џет, са 348,6 ми ли о 
на на 617,9 ми ли о на ди на ра. Са мо тро шко ви на по зи ци ји
„услу ге по уго во ру“ ће уме сто до са да шњих 39,6 ми ли о на ко 
шта ти 195 ми ли о на ди на ра, с об зи ром да ће пла те „еко ном 
ских ди пло ма та“ (до са да 28 ли ца), из но си ти око 3.000 евра.
По ред пла та, њи хо ви тро шко ви сме шта ја и бо рав ка у све ту
ко шта ће бу џет Ср би је 90 ми ли о нади на ра. Ина че, це ло куп ни
бу џет Дин ки ће вог ми ни стар ства у на ред ној го ди ни би ће уве 
ћан за 15,8 од сто и то са 34,9 на 40,40 ми ли јар ди ди на ра. 

Ми ли јар де за гу би та ше, ски ја ше, НВО...
Др жав не суб вен ци је у 2010. го ди ни би ће за 9 ми ли јар ди

ве ће не го у те ку ћој го ди ни и из но си ће 42,8 ми ли јар ди ди на 
ра. Ме ђу тим, ако се по гле да на чин рас по де ле суб вен ци ја, он 
да су ја сне на ме ре ак ту ел ног ре жи ма. Са мо суб вен ци је за ЈП
„Же ле зни це Ср би је“ из но си ће 12,4 ми ли јар де ди на ра, без
об зи ра што је ово пред у зе ће по слов ну 2008. го ди ни за вр ши 
ло са гу бит ком од 15,9 ми ли јар ди (кул ми ни ра ни гу би ци
110,4 ми ли јар де ди на ра). Та ко, уме сто по тра ге за узро ци ма
ло шег по сло ва ња и из на ла же ња ду го роч ног ре ше ња, ре жим
„пре ли ва њем“ ми ли јар ди из др жав не ка се на ста вља да под 
сти че гу би та ша. С дру ге стра не, це ло куп на при вре да ће кроз
суб вен ци је до би ти све га 3,5 ми ли јар де ди на ра, што са суб 
вен ци ја ма у „же ле зни це“ не мо же ни да се по ре ди. 

Суб вен ци је кул ту ри ће из но си ти 385,8 ми ли о на ди на ра,
док ће ту ри зам до би ти под сти цај на сред ства од 2,5 ми ли јар 
де ди на ра. Иако по ни же ним и опљач ка ним гра ђа ни ма Ср би 
је ни је до ски ја ња, од суб вен ци ја на ме ње них ту ри зму, ЈП „Ски 
ја ли шта Ср би је“ ће до би ти 901,8 ми ли о на, а ЈП „Ста ра пла ни 
на“ 938,2 ми ли о на ди на ра. Ти ме се кон ти ну и тет ула га ња у
„ски ја шку“ ин фра струк ту ру на ста вља. Ка да је реч о суб вен ци 
ја ма за по љо при вред ну про из вод њу, оне ће из но си ти 18 ми 
ли јар ди ди на ра. Ако се узму у об зир ово го ди шње суб вен ци 
је по љо при вре ди од 13,6 ми ли јар ди, то зна чи ви ше сред ста 
ва, али ако се упо ре ди са 24,9 ми ли јар дииз 2008. го ди не, зна 
чи да ће по љо при вред ни ци 2010. го ди не по но во би ти оште 
ће ни. 

Као и до са да, та ко и на ред не го ди не, бу џет ски рас хо ди
ми ни стар ства и др жав них ор га на за „услу ге по уго во ру“ би ће
по ве ћа ни са 4,6 на 4,8 ми ли јар диди на ра. Дра стич но по ве ћа 
ње рас хо да је пла ни ра но и за фа мо зне „спе ци ја ли зо ва не услу -
ге“ и то са 11,9 на 12,4 ми ли јар де ди на ра. До та ци је из бу џе 
та за не вла ди не ор га ни за ци је би ће по ве ћа не за 7,6 од сто, са
са да шњих 2,9 на 3,2 ми ли јар де ди на ра. Да кле, у нај краћим
цр та ма, ово би би ле од ли ке, ка ко пре ми јер Цвет ко вић ре че,
„раз вој ног и ста би ли за ци о ног“ бу џе та Ср би је за 2010. го ди ну.

BROJ 3362, DECEMBAR 2009. VELIKA SRBIJA 33

Стабилизација сиротиње



По сто је ћи пен зиј ски си стем у Ср би ји функ 
ци о ни ше по прин ци пу, по зна том као ,,pay as
you go’’ од но сно, си сте му ме ђу ге не ра циј ске

со ли дар но сти у ко ме се из те ку ћих при хо да од до при но са из
за ра да за по сле них и по сло дава ца фи нан си ра ју те ку ћи рас хо 
ди за ко ри сни ке пе нѕ и ја, уз на до ме шта ње не до вољ них при 
хо да од до при но са из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. Услед не до 
вољ них при хо да из до при но са за по сле них и по сло да ва ца у
Ре пу бли ци Ср би ји, др жа ва је по ста ла ну жни су фи нан си јер из
сред ста ва оп штих те ку ћих бу џет ских при хо да, или из не по 
пулар них из во ра као што су по себ ни по ре зи на по је ди не про 
из во де, или из при ва ти за ци о них при хо да, ко ји су већ го ди на 
ма уна зад у зна чај ном опа да њу. Тре ба на по ме ну ти да те рет
ова ко фи нан си ра ног јав ног пен зи о ног про гра ма Ср би је сно се
по ре ски об ве зни ци, те да ће услед по о штра ва ња од но са бро 
ја за по сле них и бро ја пен зи о нера, ко ји је са да алар ман тан и
из но си 1 : 1,2 , по ре ске оба ве зе и бу џет ски рас хо ди би ти
огром ни, та ко да је не из бе жно убр за ти ре фор ми са ње по сто 
је ћег пен зи о ног си сте ма. Најве ћи део бу џет ских тран сфе ра
пре ма пен зиј ском си сте му усме ра ва се за по кри ће де фи ци та
у пен зиј ским фон до вима. Део тих тран сфе ра слу жи за ис пла 
ту пра ва, од но сно де ла пен зи ја за чи је се ис пла те обез бе ђу ју
сред ства у бу џе ту, у скла ду са за ко ном. У 2007. го ди ни, пен зиј 
ски фонд је фи нан си рао ис пла ту пен зи ја са 63,2 од сто из ре 
дов них из во ра ( до при но са ), а оста так од 24,8 од сто из до та 
ци ја, од но сно по ре за. Рас хо ди бу џе та за пен зиј ски си стем из 
но се око 14 од сто бру то до ма ћег про из во да, а вред ност бу 
џет ских тран сфе ра пре ма пен зиј ском си сте му би ла је око 6
од сто БДПа.

Си ту а ци ју до дат но по ве ћа ног бу џет ског рас хо да ком пли 
ку је бу џет ско фи нан си ра ње си ве еко но ми је, јер 35 од сто рад 
не сна ге ра ди у тзв. си вој зо ни, где по сло дав ци не при ја вљу ју
пла те за по сле них или при ја вљу ју ,,ми нима лац”, а оста так ис 
пла ћу ју на ру ке. Да кле, еви дент но је да не функ ци о ни шу ор 
га ни ад ми ни стра ци је ко ји по за ко ну тре ба да ис ко ре њу ју си 
ву еко но ми ју.

Раст пен зи ја и рас хо да за пен зи је усло вљен је ви си ном и
ре дов ном ис пла том те ку ћих за ра да. Ме ђу тим, про те клих го 
ди на за ра де су ра сле бр же од ра ста про дук тив но сти ра да и
БДПа, што је пред ста вља ло је дан од кључ них про бле ма при 
вред ног си сте ма Ср би је, јав них фи нан си ја, а ти ме и пен зиј 
ског си сте ма.
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Услед то га, по ста вља се пи та ње за што по сто је ћи си стем
те ку ћег кон цеп та ни је одр жив?

Нај зна чај ни ји раз ло зи су сле де ћи:
– пен зиј ски рас хо ди из но се 6 од сто БДПа, без вој них пен 

зи ја, са знат ним уче шћем тран сфе ра бу џе та
– сто па за ме не из но си око 69 од сто
– од нос упла ти ла ца и при ма ла ца је ско ро иден ти чан ( из 

но си око 1,2)
Пре ма то ме, по сто је ћи си стем те ку ћег кон цеп та фи нан си 

ра ња на ла зи се у кри зи ко ја се ис по ља ва у де фи ци тарном фи 
нан си ра њу, са тен ден ци јом да, услед не по вољ них де мо граф 
ских раз ло га – по ста не не ре шив про блем.

Ка пи та ли за ци ја ре пу блич ког фон да ПИО
– ре ше ње за одр жив раз вој

Шта би зна чи ла ка пи та ли за ци ја фон да? Ка пи та ли за ци ја
би до ве ла до ства ра ња јед ног фон да ПИО по угле ду на фон до 
ве у раз ви је ним зе мља ма, са атри бу ти ма ин ве сти ци о ног фон 
да ко ји ће би ти спо со бан да из сво јих соп стве них сред ста ва
вр ши функ ци ју због ко је је и осно ван, а то је ре дов на ис пла та
пен зи ја сво јим оси гу ра ни ци ма. Ин ге рен ци је држа ве би се
све ле на ре гу ла тив ну и кон трол ну функ ци ју, са ми ни мал ним
ин тер вен ци ја ма. Пр ви пред у слов да би се то оства ри ло и
фонд успе шно функ ци о ни сао као ин ве сти ци о ни, је сте упра 
во имо ви на ко јом рас по ла же, по чев од не по крет но сти, пра ва,
хар ти ја од вред но сти, ак ци ја и слич но.

Ин ве сти ци о на по ли ти ка ова ко фор ми ра ног фон да, су де 
ћи пре ма стра ним ис ку стви ма, мо ра ла би би ти стро го за кон 
ски ре гу ли са на и пред мет ри го ро зне кон троле од стра не над 
ле жних др жав них ин сти ту ци ја. Ак ти ва фон да ( фор ми ра ни
ка пи тал из имо ви не) мо гла би се ин вести ра ти под стро го де 
фи ни са ним усло ви ма, а из бор ин ве сти ци о них ал тер на ти ва у

по чет ном пе ри о ду, док не ста са тр жи ште ка пи та ла, био би
узак и об у хва тао би др жав не хар ти је од вред но сти раз ли чи 
тог спек тра роч но сти, док кла сич ни об ли ци ин ве сти ра ња не
би би ли до зво ље ни. Ова кав при ступ ин ве сти ра њу био би си 
гу ран што се ти че ри зи ка, али би до но сио ма ње при хо де. У ка 
сни јој фа зи раз во ја тр жи шта ка пи та ла, ве ро ват но би се про 
ши ри ла па ле та ин ве сти ра ња у атрак тив ни је хар ти је од вред 
но сти са ве ћим при но си ма. На тај на чин, ПИО фонд би се де 
ли мич но тран сфор ми сао у ин сти ту ци о нал ни пен зиј ски
фонд са свим пра ви ма и оба ве за ма ко је про ис ти чу из За ко на
о ин ве сти ци о ним фон до ви ма. Та тран сфор ма ци ја омо гу ћи ла
би да се фонд де ли мич но при ва ти зу је. Део по требних сред 
ста ва за ис пла ту те ку ћих пен зи ја би се и да ље обез бе ђи вао из
до при но са, а део сред ста ва из ка пи та лизо ва не имо ви не, чи ме
би се сма њио ди рек тан при ти сак на бу џет, са тен ден ци јом из 
град ње одр жи вог и ефи ка сног ме ха ни зма фи нан си ра ња те 
ку ћих пен зи ја.

Еко ном ски одр жив и фи скал но под но шљив пен зиј ски си 
стем ко ји је у функ ци ји раз во ја, од пр во ра зред ног је на ци о 
нал ног ин те ре са. На ци о нал ној еко но ми ји по тре бан је пен зиј 
ски си стем при хва тљив са да шњим и бу ду ћим ге не ра ци ја ма,
ко ји не ће би ти усло вљен де мо граф ским, већ ис кљу чи во еко 
ном ским кре та њи ма. Кон со ли да ци ја јав них пен зиј ских фон 
до ва у Ср би ји, ин дек са ци ја ви си не пен зи је са ра стом про сеч 
не за ра де, де фи ни са ње ми ни мал не ви си не пен зи је – ни је пи 
та ње са мо јед но крат ног и ад ми ни стра тив ног при сту па, већ је
кру ци јал но пи та ње укуп не ре фор ме пен зиј ског си сте ма, ко ја
тре ба да иде у прав цу сма ње ња тран сфе ра из бу џе та и уво ђе 
ња си сте ма за сно ва ног на три сту ба оси гу ра ња.

Тран зи ци ја и еко ном ске ре фор ме у овом тре нут ку нај ви 
ше по га ђа ју пен зи о нер ску по пу ла ци ју, са тен ден ци јом да љег
по гор ша ња услед по ли тич ке не ста бил но сти и ре стрик тив 
них ме ра у обла сти јав не по тро шње. На тај на чин, из гле да да
нај ста ри ја по пу ла ци ја нај те же под но си те рет тран зи ци је.

BROJ 3362, DECEMBAR 2009. VELIKA SRBIJA 35

Муке пензионерске

Ср би ја спа да у гру пу нај ста ри јих на ци ја. Пре ма по пи су из 2002. го ди не за бе ле жен је ве ћи број ста ри 
јих ли ца – из над 65 го ди на, не го де це ( 14 го ди на и ма ње ).

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су фон до ви ПИО у про те клих 30 го ди на не на мен ски тро ши ли нов ча на
сред ства за град њуре ха би ли та ци о них цен та ра, бањ ских ле чи ли шта и мно гих дру гих обје ка та, али се но 
вац за ове ин ве сти ци је ни ка да ни је вра тио – што го во ри о ,,рен та бил но сти” пред у зе тих про је ка та.

Број ста ро сних пен зи о не ра је ре ла тив но нижи не го у дру гим зе мља ма и из но си са мо 45 од сто од укуп 
ног бро ја пен зи о не ра. Са дру ге стра не, број ин ва лид ских пен зи о не ра чи ни чак 30 од сто, а по ро дич них 25
од сто укуп них пен зи о не ра, што је из над уоби ча је них по ка за те ља у дру гим зе мља ма. Ра ди ком па ра ци је
мо же се ре ћи да у ве ћи ни зе ма ља број ста ро сних пен зи о не ра чи ни 60 – 80 од сто, број ин ва лид ских пен зи 
о не ра 10 од сто укуп них пен зи о не ра, док су оста ло по ро дич ни пен зи о не ри.

Да кле, нео п ход но је ре а ли зо ва ти струк тур не ре фор ме ко је би тре ба ло да до ве ду до по ве ћа ња бро ја
за по сле них, ве ћих за ра да и по тим осно ва ма уби ра њу ве ћих при хо да по осно ву до при но са.



П ред ло гом бу џе та за 2010. го ди ну, вла да
Мир ка Цвет ко ви ћа се по ста ра ла да срп ски
се љак за вр ши на про сјач ком шта пу, што би

др жа ву мо гло оста ви ти без јед ног од нај ва жни јих ре сур са 
хра не. По сле ка та стро фал не 2009. го ди не, ре жим Бо ри са Та 
ди ћа је ре шио дасве га два од сто од укуп но 740 ми ли јар ди ди 
на ра у бу џе ту за 2010. го ди ну, на ме ни суб вен ци јама за по љо 
при вред ну про из вод њу. За иона ко скром не суб вен ци је за по 
љо при вред ни ке, из дво је но је 15 ми ли јар ди и 405 ми ли о на
ди на ра, што је за 500 ми ли о на ди на ра ма ње не го про шле и
прет про шле го ди не.

По ре ђе ња ра ди, у Хр ват ској, за суб вен ци је у ра тар ству се
го ди шње из два ја 300 евра по хек та ру, а ре ги стро ва но по љо 
при вред но га здин ство у Ср би ји до би ја све га 12.000 ди на ра.
Та ко сусуб вен ци је Ми ни стар ствапо љо при вре де ре ги стро ва 
ним по љо при вред ним га здин стви мапре тво ре не усо ци јал ни
про грам за по моћ нај си ро ма шни ји ма. Ме ђу тим, у том со ци 
јал ном про гра му је у 2009. го ди ни, пре ма ре чи ма по моћ ни ка
ми ни стра за по љо при вре ду Ми ло ша Ми ло ва но ви ћа, уче 
ство ва ло све га 80 хи ља да ре ги стро ва них по љо при вред них
га здин ста ва, иако их јеу Ср би јиукуп норе ги стро ва нооко360
хи ља да. По ста вља се пи та ње за што 280 хи ља да вла сни ка ре 
ги стро ва них по љо при вред них га здинста ва ни су до би ли суб 
вен ци је? 

По ми шље њу ми ни стра за по љо при вре ду, шу мар ство и
во до при вре ду Са ше Дра ги на, то је за то што „има ју ре гу ли са 
но пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по осно ву ра да ван соп 
стве ног по љо при вред ног га здин ства”. Ми ни стра ни је за ни 
ма ло што тај „рад ван по љо при вред ног га здин ства” углав ном
под ра зу ме ва по сао у фа бри ка ма по пут „1. ма ја” из Ла по ва, у
ко ји ма, због ка та стро фал не при ва ти за ци је, рад ни ци ме се ци 
ма не при ма ју пла ту,па су при ну ђе нида жи ве од об ра ђи ва ња
зе мље, ко ју су им оста ви ли њи хо ви де до ви. Ус кра ћу ју ћи им
суб вен ци је за по љо при вре ду, сма тра ју ћи их „хо би по љо при 
вред ни ци ма”, вла да Мир ка Цвет ко ви ћа оси ро ма ше не рад ни 
ке прак тич но до во ди у без из ла зну си ту а ци ју.Ти ме супод сти 
цај не ме ре аграр не по ли ти ке ре ду ко ва не ис кљу чи во на тзв.
чи сте се ља ке или па о ре, ко ји, с об зи ром на про сеч ну ве ли чи 
ну об ра ди вог зе мљи шта по зе мљо рад нич ком га здин ству,
рас по ла жу са све га око 15 од сто укуп не об ра ди ве по вр ши не
у Ср би ји. Од лу ком Вла де Ср би је да по љо при вред на пред у зе 
ћа, зе мљо рад нич ке за дру ге и „хо би по љо при вред ни ци” не
мо гу да оства ре би ло ка кве суб вен ци је Ми ни стар ства по љо 
при вре де,аграр на по ли ти ка је до дат но све де нана до ми нант 
но со ци јал ну по ли ти ку. Да ва ње под сти ца ја са мо јед ној под 
гру пи про из во ђа ча по љо при вред них про из во да ука зује и на
де фи ни тив но на пу шта ње тр жи шног кон цеп та раз во ја агро 
би знис сек то ра при вре де у Ср би ји. Због то га ове го ди не ни је

36 VELIKA SRBIJA DECEMBAR 2009. BROJ 3362

Разарање пољоприведе

Режим опетРежим опет
ојадио сељакеојадио сељаке

• У бу џе ту за 2010. го ди ну суб вен ци је Ми ни стар ства по љо при вре де ре ги стро ва ним по љо при -
вред ним га здин стви мапре тво ре не су усо ци јал ни про грамза по моћ нај си ро ма шни ји ма, ко ји од
тог про гра ма углав ном не ће ви де ти ни ди на ра

Пи ше: Вла ди мир Ми шко вић

Ша бач ки ва шар ре жим ске та шти не
Ми ни стар ство за по љо при вре ду, шу мар ство и

во до при вре дује у Шап цу не дав но осно ва лоУпра 
ву за аграр на пла ћа ња, ко ја ће се ис кљу чи во ба ви 
ти ис пла том суб вен ци ја по љо при вред ним про из 
во ђа чи ма. С об зи ром на иона ко ре латив но ма ли
број суб вен ци о ни са них по љо при вред них про из 
во ђа ча, по ста вља се пи та ње чи јим ин те ре си ма је
Вла да Ср би је иза шла у су срет осни ва њем још јед 
ног у ни зу ре гу ла тор них те ла, и то ван се ди шта
Ми ни стар ства по љо при вре де, што је не за бе ле же 
но у Евро пи.



за се ја но ви ше од 200 хи ља да хек та ра об ра ди вог зе мљи шта,
што се ни је до го ди лоу про те клих 50 го ди на, а2009. го ди не је
ку пље но и 50 од сто ма ње трак то ра и ком бај на, без об зи ра
што су се ља ци узе ли крат ко роч не кре ди те у вред но сти од 38
ми ли о на евра. 

Ка ко вла да Мир ка Цвет ко ви ћа
суб вен ци о ни ше тај ку не

Због то га је Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и
во до при вре де не дав но иза шло у су срет ре ги стро ва ним по 
љо при вред ним га здин стви ма, суб вен ци о ни са њем 100 хи ља 
да то на ве штач ког ђу бри ва за је се њу се тву, чи ме је ума ње на
цена ђу бри ва за 10 хи ља да ди на ра по то ни. Ме ђу тим, пра во
да бу де суб вен ци о ни са но до би ло је ђу бри во ко је про из во ди
фа бри ка ђу бри ва „Фер тил“ из Бач ке Па лан ке, ко ја при па да
„Вик то ри ја гру пи’’.

„Це на тог ре гре си ра ног ме ша ног ђу бри ва МПК315 „Фер 
тил“је 23.138 ди на ра по то ни без ПДВа, а исто та квоМПК ђу 
бри во, ко је др жа ва ни је ре гре си ра ла, „Агро о пре ма“ из Су бо 
ти це про да је по це ни од 22.500 ди на ра по то ни без ПДВа. Та 
ко се прак тич но по но ви ла си ту а ци ја из је се ни 2008. го ди не,
ка да је Вла да Ср би је ре гре си ра ла на бав ку 50 хи ља да то на ђу 
бри ва,уз ре грес од 20хи ља да ди на рапо то ни, а по слепо ве ћа 
ња про да је ре гре си ра ног ђу бри ва, тр жи шне це не су се фор 
ми ра ле на ни воу це не ре гре си ра ног ђу бри ва. За то је са да на
тр жи шту по љо при вред ни ку за пра во јеф ти ни је ку пи ти не 
суб вен ци о ни са но не го суб вен ци о ни са но ђу бри во, јер др жа ва
ни је ди рект но суб вен ци о ни са ла куп ца, од но сно по љо при 
вред ни ка, већ тај ку на, про из во ђа ча ђу бри ва, ко ји је је ди ни од
то га имао не ке ко ри сти.У усло ви ма ка да је ре грес ђу бри ва 10
хи ља дади на рапото нии ка да се на сло бод ном тр жи шту фор 
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Се љак ове го ди не из гу био 100 евра по хек та ру
Оп ти ма лан рок је одав но про шао, а пше ни цом је за се ја но тек 185 хи ља да хек та ра у Ауто ном ној По 

кра ји ни Вој во ди ни и 155 хи ља да хек та ра у остат ку Ср би је. Про те клих го ди на, под хлеб ним жи том је би 
ло из ме ђу 260 и 315 хи ља да хек та ра у Вој во ди ни, од но сно остат ку Ср би је, па се про це њу је да ће род пше 
ни це због ло ше се тве би ти 1,35 ми ли о на то на ма њи не го ика да у про те клих по ла ве ка. По ста вља се пи та 
ње шта је до ве ло до то га да се по вр ши не засе ја не овом кул ту ром го то во пре по ло ве?

„Не до ста так мо ти ва ци је по љо при вред ни ка да се ју пше ни цу, про у зро ко ван је ни ским от куп ним це на 
ма код нас и у све ту, ко је дру гу се зо ну за ре дом ути чу на се тву жи та ри ца. У вре ме про шло го ди шње се тве,
от куп на це на је би ла из ме ђу 14  и 15 ди на ра по ки ло гра му, а у вре ме ово го ди шње се тве је па ла на са мо де 
вет ди на ра, па не чу ди ана ли за При вред не ко мо ре Вој во ди не, ко ја по ка зу је да је се љак ове го ди не на пше 
ни ци из гу био нај ма ње 100 евра по хек та ру, не ра чу на ју ћи рад и амор ти за ци ју. На му ци се ља ка за ра ђу ју и
пе ка ри. Це на хле ба је оста ла иста, као ка да се жи то пла ћа ло 20 ди на ра за ки ло грам. Од нос це на, код ко јих
је ки ло грам хле ба че ти ри пу та ску пљи од ки ло гра ма пше ни це, на че му су до ско ра ин си сти ра ли упра во
пе ка ри, по ка зу је да би у про дав ни ци век на хле ба од по ла ки ло гра ма мо гла ко шта ти 22 уме сто 38 ди на ра,
на ко ли ко је до гу ра ла пре две и по го ди не, и за др жа ла се, без об зи ра на пад це на основ не си ро ви не“, оце 
њу је Ми ло рад Кр стин.

По ста вља се и пи та ње за што се љак у ова квој си ту а ци ји уоп ште се је жи то? Пр ви ар гу мент је, ис ти че
Кр стин, „што пше ни ца од лич но очи сти њи ву од ко ро ва и нео п хо дан је пре ду сев за же тву сун цо кре та на 
ред не се зо не. Ме ђу тим, от куп на це на сун цо кре та у 2009. го ди ни је би ла ско ро ду пло ни жа од про шло го 
ди шње, па је и ту се љак на гу битку. Дру го, ква ли тет на пше ни ца се ко ри сти за тов сви ња, али ни ов де до 
бит ни је ве ли ка. Пре две го ди не сто ча ри су, у оча ју због ду гог ци клу са ни ске це не жи ве ва ге и ве ли ких кре 
дит них оба ве за, по кла ли 400 хи ља да кр ма ча, што пред ста вља чак по ло вину сточ ног фон да, па је са да у
обо ри ма 3,5 уме сто уоби ча је них 4,5 ми ли о на то вље ни ка. То се ди рект но од ра зи ло и на по тра жњу сточ не
хра не. Због то га по љо при вред ни ци не ви де ра чу ни цу и се ју ми ни мал не за са де, на да ју ћи се да ће скро ман
род сле де ће го ди не по ви си ти це ну пше ни це пре о ста лој из са да шњих за ли ха. Под ба чај се тве је то ли ки, да
се ефе кат већ ис по љио. За ме сец и по да на, от куп на це на пше ни це је ско чи ла на 10,7 ди на ра, а за прошло 
го ди шњу, ква ли тет ни ју пше ни цу, до би ја се и ди нар ви ше по ки ло гра му. Ка ко не ма ве ће по тра жње на до 
ма ћем и ино стра ном тр жи шту, раз лог ра ста це не је ис кљу чи во пси хо ло шки  пер цеп ци ја да ће скром на
се тва сле де ће го ди не до ве сти до мањ ка хлеб ног жи та“. 



ми ра ју на веде не це не без ре гре са, по ста вља се и пи та ње
оправ да но сти ре гре са, од но сно тро ше ња бу џет ских сред ста 
ва на овај на чин. Мно ги уво зни ци ђу бри ва зах те ва ју да се ис 
пи та ју све окол но сти под ко ји ма се ова кве ме ре из во де, јер
сма тра ју да им је угро жен рав но пра ван по ложај на тр жи шту.
То је и ар гу мент ви ше да се ре грес ис пла ти не по сред но ре ги 
стро ва ном га здин ству, ко је је ку пи ло ђу бри во на сло бод ном
тр жи шту, упо зо ра ва на род ни по сла ник СРС и члан скуп 
штин ског Од бо ра за по љо при вре ду Ми ло рад Кр стин.

За ра тар ске кул ту ре
по треб не суб вен ци је од нај ма ње 300 евра!

Кр стин пред ла же да, у ин те ре су спа са ва ња оно га што је
оста ло од срп ске по љо при вре де, др жа ва испла ћу је суб вен ци 
је се о ским га здин стви ма без об зи ра на обим про из вод ње и
вр сту де лат но сти, чи ме би се под ста кла про из вод ња ви со ко 
при но сних и ин тен зив них кул ту ра и здра ве хра не. Он сма тра
да би Ми ни стар ство по љо привре де тре ба ло ути ца ти на др 
жав не уста но ве и ин сти ту ци је да ку пу ју до ма ће про из во де.

– По љо при вред ним про из во ђа чи ма је бит но да има јуса го 
вор ни ка у др жа ви, а то би тре ба ло би ти Ми ни стар ство по љо 

при вре де, шу мар ства и во до при вре де ко је би, не пра зним
обе ћа њи ма, већ кон крет ним ме ра ма тре ба ло да по сти че раз 
вој по љо при вре де. По треб но је ис ко ри сти ти до бре при ме ре
раз ви је них зе ма ља у обла сти по љо при вре де и при ме ни ти их
у раз во ју по љо при вре де у Ср би ји, у скла ду са рас по ре дом
при род них ре сур са и опре мље но шћу га здин ста ва, јер без
кон крет не при ме не на у ке и са вре ме не тех но ло ги је не ма раз 
во ја по љо при вре де. Под сти цај на сред ства тре ба да ти и они 
ма ко ји ма је по љо при вре да основ на де лат ност, али и они ма
ко ји ма је то до пун ска де лат ност. То тре ба учи ни ти пре по чет 
ка по љо при вред не про из вод ње, а не по за вр шет ку про це са
про из вод ње. Без стра те ги је раз во ја по љо при вре де и кон 
крет них про гра ма за от куп по љо при вред них кул ту ра, на ша
по љо при вре да не мо же би ти кон ку рент на на свет ском и до 
ма ћем тр жи шту. Да би срп ски се љак био кон ку рен тан на до 
ма ћем и стра ном тр жи шту, др жа ва му мо ра да ти под сти цај на
средства. За ра тар ске кул ту ре она мо ра ју из но си ти нај ма ње
300 евра по хек та ру, а за по вр тар ску, во ћар ску и ви но град ску
про из вод њу 500 евра по хек та ру! С тим да пре ра ђи ва чи, из во 
зни ци и про из во ђа чи ре про ма те ри ја ла, кори гу ју сво је це не у
скла ду са ди на ми ком ис пла те под сти цај них сред ста ва – пред 
ла же Ми ло рад Кр стин. 
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Све ту пре ти не ста ши ца хра не
Да ће обез бе ђи ва ње до вољ не ко ли чи не хра не уско ро по ста ти гло бал ни про блем, по твр ђу је ве ли ка за 

ин те ре со ва ност бо га тих зе ма ља и ве ли ких ком па ни ја за об ра ди вим зе мљи штем у зе мља ма у раз во ју. Ге 
не рал ни Се кре тар Ује ди ње них на ци ја Бан Ки Мун је упо зо рио да ће ве ли ка по тра жња ве ли ких ком па ни 
ја за плод ном зе мљом у зе мља ма у раз во ју до ве сти до но вог об ли ка ко ло ни за ци је, у ко ји ма ће си ро ма шне
зе мље про из во ди ти хра ну за бо га те, на уштрб сво јих соп стве них гра ђа на. Ула зак мул ти на ци о нал них ком 
па ни ја на тр жи ште про из вод ње хра не у зе мља ма у раз во ју за то пред ста вља нај ве ћу опа сност за оп ста нак
ма лих по ро дич них фар ми, ко је не ма ју до вољ но сред ста ва да се так ми че са бо га тим ком па ни ја ма.



Ко ли ко Ср би ја укуп но тро ши за здрав ство? Има мо ли
На ци о нал ни здрав стве ни ра чун? Ка да ће здрав ство,
др жав но и при ват но, по ста ти је дан је дин стве ни ин те 

гри са ни си стем у ко јем ће гра ђа нин мо ћи да би ра где ће се и
под ко јим усло ви ма ле чи ти за свој но вац? Ка да ће сви тро 
шко ви и сва ула га ња у здрав ство би ти тран спа рент ни? На
ова и мно га дру га пи та ња, гра ђа ни Ср би је још увек оче ку ју
од го вор. У сеп тем бру 2009. го ди не, Свет ска бан ка је ура ди ла
ана ли зу, под на сло вом „Ка ко са ма ње, ура ди ти ви ше”. У све 
тлу те пре по ру ке, оно што Ми ни стар ство здра вља ра ди годи 
на ма уна зад, упра во је обр ну то – ка ко са ви ше, ура ди ти ма ње.
Та кав је и нај но ви ји пред лог бу џе та за 2010. 

Пре за вр шне рас пра ве о За ко ну о бу џе ту, Од бор за здра 
вље и по ро ди цу Скуп шти не Ср би је одр жао је 25. сед ни цу (10.
12. 2009) на ко јој је раз мо трио пред лог тог За ко на. Сед ни цом
је пред се да вао др Па ја Мом чи лов, пред сед ник Од бо ра. Пред 
став ни ци Срп ске ра ди кал не стран ке и Де мо крат ске стран ке
Ср би је из дво ји ли су сво ја ми шље ња од ба цив ши по ну ђе ни
пред лог, на ко ји су има ли мно го при мед би. Чи ње ни ца да од
2002. го ди не Скуп шти на Ср би је ни је усво ји ла ни је дан за вр 
шни из ве штај ни јед ног бу џет ског ко ри сни ка, го во ри да ак ту 
ел на власт у Ср би ји ни ко ме не по ла же ра чу не, тро ши без кон 
тро ле, не са мо но вац по ре ских об ве зни ка, већ не по врат но
тро ши и бу дућ ност ге не ра ци ја ко је до ла зе. Ми ни стар ство
здра вља, на чи јем че лу је осам го ди на исти ми ни стар, та ко ђе
ни ко ме не по ла же ра чу не, а за то вре ме, гра ђа ни Ср би је су све
бо ле сни ји, све ви ше уми ру од бо ле сти ко је се мо гу спре чи ти,
све ви ше из два ја ју за не е фи ка сно ле че ње. Уз то, ко руп ци ја у
здрав ству про сто бу ја, гра ђа ни то сва ко днев но осе ћа ју на
свом џе пу. На ко руп ци ју све че шће упо зо ра ва ју и ме ђу на род 
не ин сти ту ци је (Свет ска бан ка, ГРЕ КО, Ме ди ја Га луп...). Ко 
руп ци ја, као по се бан об лик кри ми на ла, у здрав ству ге не ри ше
не до ступ ност, не рав но прав ност у ле че њу, дис кри ми на ци ју и
кр ше ње основ них људ ских пра ва, пра ва на ле че ње и пра ва на
жи вот. 

Бу џет за ак тив но сти са мог ми ни стар ства, у од но су на
прет ход ну 2009. го ди ну, ка да је из но сио 3,8, не знат но је ума 
њен и тре ба ло би на ред не го ди не да из но си 3,7 ми ли јар ди
ди на ра, док би РЗ ЗО тре ба ло за сво је ак тив но сти да рас по ла 
же са 186,08 ми ли јар ди ди на ра. Да кле, за ле че ње по гла ви ста 
нов ни ка, пре ма овој ра чу ни ци, у 2010. го ди ни има ће мо 255
до ла ра. Ме ђу тим, оно што не ва ља, ни је са мо ма ло нов ца за
ле че ње, већ и на чин ка ко се тај но вац рас по ре ђу је. При мар на
здрав стве на за шти та и да ље је па стор че здрав стве ног си сте 
ма, па ће од укуп ног ко ла ча до би ти са мо 33,6 од сто сред ста ва,
а у том сег мен ту здрав ства тре ба ло би да бу де збри ну то 70
од сто здрав стве них по тре ба по пу ла ци је. За по тре бе на се кун 
дар ном и тер ци јар ном ни воу на ме ње но је 46 од сто нов ца. Др
Мом чи лов је из ра зио не за до вољ ство овом ано ма ли јом и под 
се тио да се здрав стве не вла сти го ди на уна зад ку ну у при мар 
ну за шти ту, а у прак си ви ди мо да се ни шта не ме ња и да су
пре вен ти ва и при мар на за шти та и да ље у за пећ ку. Де фи цит
ко ји ће, пре ма про це на ма, у здрав ству из но си ти 82 ми ли о на

ди на ра, пре ма чл. 2 пред ло же ног За ко на о бу џету, по кри ће се
из кре ди та. Да кле, за ду жу је мо се, за ду жу је мо, за ду жу је мо....

Шта је на шао др жав ни ре ви зор?
Рас пра ва о то ме шта је на шао др жав ни ре ви зор, ви де ли

смо, из о ста ла је, Пре ми јер оп ту жио књи го во ђе. Шта је држав 
на ре ви зи ја на шла у Ми ни стар ству здра вља? За струч не услу 
ге у 2008. пла ти ло је 90.636.000 ди на ра. Те сти ра ни су рас хо ди
у из но су од 40.249.000 ди на ра за укуп но 48 ли ца, од ко јих је за
34 ис пла та вр ше на то ком це ле го ди не, свих два на ест ме се ци
у 2008. и то по уго во ри ма о де лу ко ји су за кљу чи ва ни из ме се 
ца у ме сец за исту вр сту посла! На го ди шњем ни воу, не то уго 
во ре на на кна да кре та ла се од 63.000 ди на ра, кон крет но, за
чи шће ње про сто ри ја до 1.543.000 ди на ра за по сло ве тех нич 
ког ди рек то ра про јек та! Ве ћи на уго во ра ни је ни сме ла да бу 
де за кљу че на, јер се по сло ви за ко је су те осо бе ан га жо ва не по
си сте ма ти за ци ји већ оба вља ју у Ми ни стар ству здра вља. Реа 
гу ју ћи на на лаз ре ви зо ра, Ми ни стар ство здра вља је у свом са 
оп ште њу на ве ло да је све у нај бо љем ре ду и да је све ра ђе но у
скла ду са за ко ном!? У са оп ште њу, из ме ђу оста лог, сто ји: „Тро 
шко ви за уго сти тељ ске услу ге и ре пре зен та ци ју Ми ни стар 
ства здра вља нај ви ше об у хва та ју ор га ни за ци ју струч них ску 
по ва и кон фе рен ци ја за пред став ни ке си сте ма здрав стве не
за шти те са те ри то ри је Ср би је, ко ји се нај че шће ор га ни зу ју у
про сто ри ја ма у вла сни штву др жа ве”, и до да је – „сред ства су
по тро ше на од стра не за по сле них у ми ни стар ству при ли ком
одр жа ва ња по слов них са ста на ка и при је ма стра на ка уз прет 
ход ну усме ну са гла сност прет по ста вље них ста ре ши на”!!! Да
ни је реч о зва нич ном са оп ште њу јед ног др жав ног ор га на, би 
ло би сме шно до су за. Ми ни стар ство здра вља је по тро ши ло
3,3 ми ли о на ди на ра, без пра вих до ка за за ту тврд њу осим из 
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Ка ко са ви ше,Ка ко са ви ше,
ура ди ти ма њеура ди ти ма ње

Бу џет за здрав ство у 2010.тој



ја ве да је то учи ње но, ка ко сто ји у са оп ште њу – „по одо бре њу
над ре ђе них”! Та ко се по на ша од го вор на власт? Али – уко ли 
ко гра ђа нин за ка сни са пла ћа њем мар ки це за здрав стве но
оси гу ра ње, ни ка ква пи са на из ја ва не ће му по мо ћи да до би је
здрав стве ну услу гу без пла ћа ња, ту ми ло сти не ма, ни ти „гле 
да ња кроз пр сте”, а гра ђа ни не ма ју на чи на да на те ра ју по сло 
дав це да им ре дов но упла ћу ју за ра де и из ми ру ју до при но се.
Др жа ва по сло дав ци ма, у ко је и са ма спа да, гле да кроз пр сте.
Де мо крат ски, не ма шта. 

„Пред став ни ци Ми ни стар ства здра вља ука за ли су да се у
обла сти здрав ства на ста вља ре стрик тив на бу џет ска по ли ти 
ка. Ипак, у од ре ђе ним сег мен ти ма мо ра ло је до ћи до по ве ћа 
ња бу џет ских из да та ка, а то се, пре све га, од но си на но во фор 
ми ра ну Упра ву за би о ме ди ци ну, тро шко ве спро во ђе ња За ко 
на о ис прав но сти хра не, као и тро шко ве за су зби ја ње пан де 
ми је но вог гри па. Од ре ђе на сред ства у бу џе ту пред ви ђе на су
и за ор га ни зо ва ну бор бу про тив ра ка, пу ше ња и бо ле сти за 
ви сно сти. У на ред ној го ди ни пред ви ђе ни су са мо нај не оп ход 
ни ји из да ци за но ве ин ве сти ци је, док ће ак цент би ти на ин ве 
сти ци о ном одр жа ва њу по сто је ћих обје ка та у здрав ству, „сто 
ји у за пи сни ку са сед ни це Од бо ра. По сла ни ци су има ли и
озбиљ не при мед бе на то што у пред ло гу бу џе та ни су опре де 
ље на сред ства за пре вен ци ју здра вља де це, пре вен ци ју мен 
тал них бо ле сти и де пре си је и под сти ца ње ра ђа ња, не по сто ја 
ње по пу ла ци о не по ли ти ке и све не по вољ ни ју де мо граф ску
кар ту Ср би је, за шта Ми ни стар ство здра вља ни је по ну ди ло
озбиљ не ме ре. Др Мом чи лов је ука зао на бу ја ње ад ми ни стра 
ци је, док се на дру гој стра ни сма њу је бројме ди цин ског ка дра,
по себ но се ста ра. 

Про ве ре на „фор му ла” за кра ђу
Да се но вац оси гу ра ни ка по не кад тро ши крај ње ра сип 

нич ки, го во ри увер љи во при мер из Вој во ди не. На осно ву до 
ку мен та ци је од не ко ли ко сто ти на стра на, у ко ју су но ви на ри
днев ног ли ста „Прес” има ли увид, По кра јин ска фи ли ја ла Ре 
пу блич ког за во да здрав стве ног оси гу ра ња (прав но ли це је
РЗ ЗО) пре ко при ви ле го ва них фир ми ку по ва ла је не по треб ну
опре му по ви ше стру ко ве ћим це на ма и то– без тен де ра! Фир 
ме пре ко ко јих је ишла на бав ка од ре ђи ва ли су љу ди из вр ха
вла сти Вој во ди не. 

Сва ка ку по ви на во ђе на је као „ма ла на бав ка” и до го ва ра на
је ди рект ним по га ђа њем, ка ко би се из бе гли тен де ри. Ку по 
ви на ме ди цин ских апа ра та оба вља на је „раз би ја њем”, од но 
сно, ку по ва њем у де ло ви ма ка ко се не би преко ра чио ли мит
„ма лих на бав ки” (мак си мум у 2009. је 2,9 ми ли о на). Та ко су са 
ни тет ска во зи ла пла ћа на око 100.000 евра, иако ре ал но ко 
шта ју три пу та ма ње! До мо ви здра вља у Вој во ди ни ку пи ли су

осам ма мо гра фа, ко ји не ра де, јер те уста но ве не ма ју об у чен
ме ди цин ски ка дар за ту ди јаг но сти ку. У јед ном до му здра вља
као „хит на на бав ка” ку пљен је део за ренд ген ко ји је пла ћен
не ко ли ко ми ли о на ви ше од ре ал не це не!

Ову пљач ку от кри ли су рад ни ци РЗ ЗО, ко ји су до ку мен та 
ци ју са до ка зи ма пре да ли ми ни стру по ли ци је Иви ци Да чи ћу
и ту жи о цу Сло бо да ну Ра до ва но ви ћу. Као глав ног крив ца на 
ве ли су ди рек то ра По кра јин ског за во да за здрав стве но оси гу 
ра ње Ра де та Ни ко ли ћа, ко ји је по ста вљен на пред лог ИВ Вој 
во ди не. Слу чај но (?), Ни ко лић је не дав но пен зи о ни сан, и то на
зах тев УО РЗ ЗО! У По кра јин ском од бо ру ДСа не ма ју пој ма о
то ме ка ко је тро шен но вац из РЗ ЗО. Дра го слав Пе тро вић, шеф
по сла нич ког клу ба ДСа у Скуп шти ни Вој во ди не ка же да ни 
је знао за ову ма хи на ци ју. Гра до на чел ник Но вог Са да Игор
Па вли чић (ДС) та ко ђе твр ди да ни шта не зна о овом слу ча ју. 

Оту ђе ње сред ства оси гу ра ни ка оба вља се по уста ље ној
фор му ли, у „три ко ра ка”. Пр ви ко рак – из Фи ли ја ле РЗ ЗО, уз
„ма лу” по моћ по сред ни ка у Из вр шном ве ћу, бол ни ца ма и до 
мо ви ма здра вља сти же „пре по ру ка” од ко га би и ко ју опре му
тре ба ло да на ба ве. Дру ги ко рак– бол ни це и до мо ви здра вља
спро во де фик тив ни по сту пак ма ле јав не на бав ке, ку пу ју ћи
опре му у ви ше де ло ва. Тре ћи, за вр шни ко рак– фи ли ја ла РЗ 
ЗО од мах пла ћа фир ми 100 од сто це не за опре му, ко ја по пра 
ви лу сти же не ко ли ко ме се ци ка сни је. На исти на чин је из вр 
ше на на бав ка на ме шта ја у вред но сти од 65 ми ли о на ди на ра
сред стви ма из бу џе та гра да Бео гра да, због че га су од кра ја ок 
то бра у при тво ру бив ши се кре тар за здрав ство и члан град 
ске вла де, др Вла да Шу ба ре вић, као и се дам бив ших ди рек то 
ра бе о град ских здрав стве них уста но ва, сви из ДСа. 

Ка ко је на ба вље на вак ци на за но ви грип, сви смо све до ци.
На ба вље на је по хит ном по ступ ку! Мо гла се вак ци на на ба ви 
ти бла го вре ме но, са ви ше уче сни ка, јеф ти ни је. Али, сви смо
све до ци ми ни стро ве нер во зе, јер, „Ју го хе ми ја” је мо ра ла има 
ти ап со лут ну пред ност и то од са мог по чет ка на бав ке. То што
смо од ме ди ја из Хр ват ске са зна лида је за ступ ник Но вар ти са,
у ства ри Иму но ло шки за вод За греб и да су Хр ва ти исту вак 
ци ну до би ли по ни жој це ни, а ми пре ко ви ше по сред ни ка ску 
пље, ни је ни шта про ме ни ло. Над ле жни су све то оћу та ли, као
да се ни је ни до го ди ло. 

Има ли уоп ште не ко увид у то ко ли ко је јав них на бав ки у
здрав ству оба вље но по та ко зва ном „хит ном” по ступ ку? Тај
по да так би по ка зао пра во на лич је раз ба ци ва ња па ра здрав 
стве них оси гу ра ни ка. Нај но ви ја на ја ва да би мо гу ћи бу ду ћи
вла сник „Га ле ни ке”, ко ја је у вла сни штву РЗ ЗО и за ко ју је не 
дав но по кре нут по сту пак про да је, мо гао би ти Хе мо фарм, на 
го ве шта ва да би уско ро мо гли би ти су о че ни са мо но по лом на
до ма ћем тр жи шту ле ко ва. Ко лико ће то ко шта ти гра ђа не Ср 
би је? Зна са мо ве чи ти не про мен љи ви ми ни стар здра вља др
То ми ца Ми ло са вље вић.                                                                   Р. В. С.
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Не дав но је Ме ди ја Га луп, по во дом обе ле жа ва ња Свет 
ског да на људ ских пра ва (10. де цем бар) ура дио ис тра 
жи ва ње јав ног мње ња у Ср би ји о сте пе ну ко руп ци је у

свим де лат но сти ма. Ре зул та ти ни су ни ко га из не на ди ли – 78
од сто ан ке ти ра них гра ђа на сма тра да је ко руп ци ја нај ви ше
при сут на у здрав ству. 

Ми ни стар ство здра вља, ко је ве ома др жи до свог угле да,
хит но је ре а го ва ло. Огла си ла се др жав на се кре тар ка др Не ве 
на Ка ра но вић ко ја је то ком по се те Про ку пљу из ја ви ла да Ми 
ни стар ство здра вља сум ња у ре зул та те до ко јих је до шао Ме 
ди ја Га луп!

Гра ђа ни Ср би је одав но сум ња ју у мно го то га што до ла зи
из Ми ни стар ства здра вља, по себ но од ка да је у ру ка ма Г17
плус и „екс пер та“ То ми це Ми ло са вље ви ћа. Ме ди ја Га луп ни је
по во љи Ми ни стар ства здра вља. Ни је ни ми ни стар ство здра 
вља, са ова квим ми ни стром на че лу, по во љи гра ђа ни ма Ср 
би је. Али – ко пи та гра ђа не?

До вољ но је оби ћи не ке сајто ве и про чи та ти шта гра ђа ни
ми сле о ми ни стру и ње го вом ми ни стар ству. „Ње го вом“ ми 
ни стар ству, јер се то ми ни стар ство одав но од ро ди ло од гра 
ђа на иако га сво јим нов цем пла ћа ју, а ми ни стар се од са мог
по чет ка по на ша као да је то ње го во лич но ми ни стар ство. У
про те кла два ме се ца, го то во да не ма по зи тив ног ре а го ва ња
на ак тив ност др То ми це Ми ло са вљеви ћа и ње го ве Рад не гру 

пе ко ја је на ци ју до ве ла у ста ње пот пу не па ра но је око епи де 
ми је но вог гри па. 

Ми ни стар нам је пр во пре тио, по том нас убе ђи вао да мо 
ра мо да се вак ци ни ше мо, љу тио са на сва ко но ви нар ско пи та 
ње ко је ни су сми сли ли ње го ви ПРови, да би све за чи нио крај 
ње не тран спа рент ном на бав ком вак ци на, по хит ном по ступ 
ку (хит не на бав ке су спе ци јал ност Ми ни стар ства здра вља,
на да мо се да ће др жав ни ре ви зор то већ уочи ти). Об ја снио
нам је, та ко ђе, да мо ра мо да пла ти мо вак ци ну из свог џе па, да
би на кон што је јав ност не дво сми сле но из ра зи ла не га ти ван
став пре ма вак ци на ци ји и не а де кват ном ин фор ми са њу, кре 
нуо да нас мо ли да се вак ци ни ше мо и на ја вио бес плат ну вак 
ци на ци ју.... Да ни је тра гич но, би ло би сме шно до су за.

Ми ни стар ство здра вља је из не ких раз ло га фа сци ни ра но
ме ди ји ма, јед но је од рет ких ми ни стар ста ва ко је је го то во сва 
ко днев но при сут но у но ви на ма и на те ле ви зи ји. Уме сто да се
ба ви ор га ни за ци јом здрав стве не за шти те, обез бе ђи ва њем
усло ва за бо ље ле че ње и ве ћу до ступ ност здрав стве них услу 
га свим гра ђа ни ма ове зе мље, Ми ни стар ство се ба ви ме ди ји 
ма, кам па ња ма, тро ше ћи ве ли ки но вац у те свр хе. На рав но,
наш но вац. На жа лост, иза та кожи ве ак тив но сти кри је се у до 
број ме ри и нај при зем ни ја ма ни пу ла ци ја по да ци ма и по ку шај
об ма њи ва ња јав ног мње ња. 

„Укро ти ти“ ме ди је свим сред стви ма! 
Др Па ја Мом чи лов, пред сед ник Од бо ра за здра вље Скуп 

шти не Ср би је, на не дав но одр жа ној сед ни ци Од бо ра, на ко јој
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Ми ни стар ство здра вљаМи ни стар ство здра вља
или ми ни стар ство про па ган де?или ми ни стар ство про па ган де?
• Ми ни стар ство здра вља је из не ких раз ло га фа сци ни ра но ме ди ји ма, јед но је од рет ких ми ни -

стар ста ва ко је је го то во сва ко днев но при сут но у но ви на ма и на те ле ви зи ји. Уме сто да се ба ви
ор га ни за ци јом здрав ствене за шти те, обез бе ђи ва њем усло ва за бо ље ле че ње и ве ћу до ступ -
ност здрав стве них услу га свим гра ђа ни ма ове зе мље, Ми ни стар ство се ба ви ме ди ји ма, кам па -
ња ма, тро ше ћи ве ли ки но вац у те свр хе. На рав но, наш но вац. На жа лост, иза та ко жи ве ак -
тив но сти кри је се у до број ме ри и нај при зем ни ја ма ни пу ла ци ја по да ци ма и по ку шај об ма њи ва -
ња јав ног мње ња



се рас пра вља ло о бу џе ту за здрав ство за 2010. го ди ну, на кон
уви да у по ну ђе ни пред лог бу џе та, упи тао је пред став ни ке
Ми ни стар ства здра вља – „Да ли сте ви Ми ни стар ство здра 
вља или ми ни стар ство про па ган де?“ С раз ло гом. Ве о ма ја ка
про па ган да, то је сте пра ви тер мин, јер је ко му ни ка ци ја са јав 
но шћу овог ми ни стар ства одав но иза шла из окви ра ПР ак 
тив но сти, не сум њи во ко шта, али – ко ли ко, на то је од го вор
те шко до бити. Не дав но се овом те мом ба вио и окру гли сто у
Ме ди ја цен тру, под на сло вом „Ме ди ји и здрав ство“. На том
ску пу мо глосе чу ти у ко јој ме ри по сто ји рас ко рак из ме ђу оно 
га што ре ал на ис тра жи ва ња по ка зу ју, ко ли ко су гра ђа ни за
до вољ ни ова квим здрав стве ним си сте мом и оно га што нам
ми ни стар ство ну ди као сво ју пер цеп ци ју ре ал но сти. Но ви За 
кон о ин фор ми са њу, ве о ма ре стрик ти ван, ни ма ло европ ски и
де мо крат ски, пред ви део је ви соке ка зне за об ја вљи ва ње не 
тач них по да та ка у ме ди ји ма, чак и он да ка да но ви нар пре но 
си оно што на во ди ње гов из вор по да та ка, а у слу ча ју здрав 
ства, то су нај че шће др жав ни чи нов ни ци. Пи та ње је по ста 
вље но и на том округлом сто лу  ко би тре ба ло да од го ва ра за
не тач но сти у тек сту об ја вље ном у днев ном ли сту „Блиц“ ( 26.
9. 2009.) у ко јем ди рек тор ка РЗ ЗО из но си по да так да Ср би ја
тро ши шест од сто БДПа за здрав ство, док исто вре ме но Свет
ска бан ка твр ди да укуп на по тро шња у здрав ству до сти же
10,5 БДПа, а у ју лу ме се цу ми ни стар здра вља је на јед номску 
пу на вео да тро ши мо 8,3 од сто БДПа? Иако сим па ти је за
Свет ску бан ку ни су на по треб ном ни воу, скло ни смо да ви ше
ве ру је мо по дат ку ове фи нан сиј ске ин сти ту ци је, не го ми ни 
стру и ди рек тор ки РЗ ЗО, Све тла ни Ву кај ло вић, по го то во што
се по да ци ова два др жав на чи нов ни ка не сла жу? Ко ће од го 
ва ра ти уко ли ко не ко од но ви на ра бу де ис тра јан у ис те ри ва 

њу исти не? Ре дак ци ја, ди рек тор ка РЗ ЗО или ми ни стар... ко?
Да јав ност не би ушла у траг бес при ме ре ном ра си па њу па ра
по ре ских об ве зни ка, јер ни ка да до са да ни смо чу ли где и ка 
ко су за вр ши ле па ре од ра зних до на ци ја на вод но на ме ње них
про јек ти ма чи ју при ме ну је те шко про ве ри ти, ја сно је већ у
овом при ме ру да је реч о ма ни пу ла ци ји, јер раз ли ка у нов цу
из ме ђу по да тка Свет ске бан ке и РЗ ЗО, из но си – 1,5 ми ли јар ди
евра! Шта је но ви на ри ма дру го пре о ста ло не го да на пу сте те 
му и оста ве гра ђа не Ср би је без од го ва ра ју ће ин форма ци је ко 
ли ко ре ал но тро ши мо за здрав ство. 

Ма ни пу ла ци ја је у здрав стве ном сек то ру при сут на од са 
мог до ла ска др Ми ло са вље ви ћа на че ло Ми ни стар ства здра 
вља, где је по ста вљен као ван пар тиј ска лич ност, струч њак,
члан не вла ди не ор га ни за ци је Г17 плус. Проф. др Ми ло ван
Ми тро вић, са Прав ног фа кул те та, об ја снио је да ту упра во по 
чи ње сва за вр зла ма око ове по ли тич ке оп ци је. Об ја снио је да
се ла жно пред ста ви ла, као не вла дин сек тор, пре у зе ла број не
про јек те и до на ци је, а он да „ево лу и ра ла“ у по ли тич ку пар ти 
ју ко ја др жи у сво јим ру ка ма нај ве ћи фонд у зе мљи, Ре пу блич 
ки за вод здрав стве ног оси гу ра ња ( РЗ ЗО). 

Др Па ја Мом чи лов је по себ но ука зао на „ди сци пли но ва ње“
ме ди ја пу тем огла сног про сто ра. Чим кре не об ја вљи ва ње
огла са или кон кур са од стра не Ми ни стар ства здра вља у не 
ком од ме ди ја, кре ће и нео д ме ре но и до не у ку са пре те ра но
ре кла мер ство и хва ли са ње, а вра та се за тва ра ју за дру га и
дру га чи ја ми шље ња. Кри ти ка не ста је истог тре нут ка. Он је
на вео при мер днев ног ли ста ,,По лити ка’’ ко ји је об ја вио до да 
так у ко јем се Ми ни стар ство здра вља и до ма ће здрав ство
про гла ша ва за нај бо ље на све ту, што бу квал но вре ђа здра ву
па мет гра ђа на, кад зна мо ко ли ка је сто па смрт но сти и сто па
ра ђа ња и у ко јој мери, из ме ђу оста лог и за хва љу ју ћи не е фи ка 
сно сти здрав стве ног си сте ма, уми ре мо од бо ле сти ко је се мо 
гу спречи ти.

У не ко ли ко на вра та, на кон из ве шта ја Свет ске бан ке „Ка ко
са ма ње ура ди ти ви ше“, усле ди ле су оштре по леми ке око не 
на мен ског тро ше ња нов ца у здрав ству, по ја ви ли су се и
аутор ски тек сто ви ди рек тор ке РЗ ЗО у не дељ ни ку „Вре ме“.
Она кри ти ку је ле ка ре за, пре ма ње ној „струч ној“ оце ни, не 
кри тич но про пи си ва ње ре це па та, оп ту жу ју ћи да су они ви 
нов ни ци не на мен ског тро ше ња. За што је тре ба ло гра ди ти
но ву ску пу згра ду РЗ ЗО, на Де ди њу,то ни је об ја сни ла. –Ко ли 
ко знам ди рек тор ка РЗ ЗО је еко но ми ста и сма тра се бе ком пе 
тент ном да ле ка ри ма де ли са ве те шта, ка да и како да про пи 
су ју па ци јен ти ма“, ука зао је др Мом чи лов и на гла сио да ни кад
ни смо до би ли ја сан од го вор на пи та ње где се тро ше па ре од,
та ко зва них „ван стан дард них“ услу га, ко ли ко се тро ши за го 
лу ме диј ску про па ган ду, где и ка ко се тро ши но вац од до на 
ци ја, ка ко се огла си за на бав ке бу квал но цр та ју за „при ја тељ 
ске“ фир ме, што смо ви де ли и код нај но ви је на бав ке вак ци на
за грип. 

ПРови, у Ми ни стар ству (има их че ти ри, а при по ма же им
и не ко ли ко мар ке тин шких аген ци ја), мак си мал но се тру деда
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Здрав стве на про па ган да
Јав на је тај на да на кон сва ког об ја вље ног или нео бја вље ног тек ста, ко ји ни је по во љи ми ни стру, ПРови

ми ни старства зо ву ре дак ци је, рас пра вља ју са но ви на ри ма за што ова ко, а не она ко, а уко ли ко но ви нар ни 
је во љан да по пу сти, он да кре ће про га ња ње уред ни ка. Уред ни ци ТВ еми си ја има ју за ни мљи ва ис ку ства са
ПРови ма Ми ни стар ства здра вља – зо ву, про те сту ју, тра же да у еми си ја ма уче ству ју ови, а не они го сти,
има ју при мед бе на са др жај емиси је, са го вор ни ке, те му.... Сре ћом, ту су мо бил ни те ле фо ни. Но ви на ри се све
че шће бра не од тих на па да та ко што „при год не“ раз го во ре сни ма ју сво јим те ле фо ни ма. Ко зна, мо жда за 
тре ба јед ног да на. Сам ми ни стар лич но, ве о ма је ефи ка сан. Ка да се по ја вио текст са на сло вом ко ји му се
ни је до пао, лич но се по ја вио у ре дак ци ји тог днев ног ли ста, по вео уред ни ка у обли жњу ка фа ну и по тан 
ко му об ја снио да убу ду ће па зи шта ра ди. Де мо крат ски не ма шта.



сли ка о здрав ству бу де упа ко ва на у „пинк“ ам ба ла жу, са цр ве 
ном ма шни цом, да ле ко од ре ал ног ста ња и сло бодних (од
ути ца ја) но ви на ра, ко јих на ужас ми ни стар ства, још увек има.
Не зна мо ко ли ко ми ни стар ство, на при мер, тро ши за елек 
трон ски бил тен „He altx ca re“, ко ји ра ди, ни ко дру ги не го фир 
ма Ср ђа на Ша пе ра, Ме ке нЕ рик сон, у ко јем не ма ни из во ра ни 
ти по ре кла ве сти, а по ло ви на ин фор ма ци ја се са сто ји од „ми 
нистар ре као, оце нио, отво рио, упо зо рио,....“. Кад се не ко од но 
ви на ра од ва жи да из рек не не ку кри ти ку, ПРови ми ни стар 
ства се по бри ну за „не по слу шне“. На окру глом сто лу у Ме ди ја
цен тру из нет је по да так да ПР Кли нич ког цен тра Ср би је, на 
кон об ја вље ног кри тич ког тек ста у јед ном днев ном ли сту,
но ви на ру тог гла си ла за бра нио ула зак у КЦС!!!. Да ли је КЦС
при ват на уста но ва? Днев ни лист „АЛО“, на шао се та ко ђе на
ме сти ПРова ца. Не дав но је у том ли сту осва нуо до да так о
хра ни, у са рад њи са Ми ни стар ством здра вља. Да кле, убу ду ће,
тек сто ва о про бле ми ма у здрав ству, у том гла си лу ви ше не ће
би ти. 

Ди рек тор ка РЗ ЗО има по се бан од нос пре ма ме ди ји ма и
но ви на ри ма. „Ми ље ни ца ма“, ко је су по ста ле мај ке, ша ље по 
клон, опре му за бе бу, на вра та ста на. При год не се дељ ке, та ко 
ђе су ње на спе ци јал ност. Ипак, у тре ну ци ма не за до вољ ства
из ве шта ва њем, има и из ли ве по себ не „не жно сти“, ка да но ви 
на ре, пред број ним све до ци ма, на зи ва „бе сним ке ро ви ма“. Ди 
ја па зон ма ни пу ла ци је Ми ни стар ства здра вља и РЗ ЗО, кад су
ме ди ји у пи та њу, им пре си ван је, али и за бо рав да власт ни је
ве чи та, да зло у по тре ба ни је до зво ље на, на про тив, ка жњи 
ва се. 

Јав ност не ма илу зи ја
Но ви на ри се че сто жа ле да до од ре ђе них ле ка ра, за ко је

они про це њу ју да би мо гли би ти до бри са го вор ни ци, не мо гу
да до ђу. ПРови им не до зво ља ва ју да го во ре! Та ко де мо кра 
ти ју ви де ак ту ел ни ми ни стар и ми ни стар ство. Ле ка ри, осим
„по доб них“ пар тиј ских дру го ва, има ју трет ман де би ла. Да ли
су но ви на ри ко рум пи ра ни? Док у раз ви је ном све ту, при ли 
ком пот пи си ва ња уго во ра за по сао, но ви на ри пот пи су ју и из 
ја ву да са из во ром ин фор ма ци ја нај ви ше што мо гу, то је да
оду на ка фу или сок, или уко ли ко иду на ру чак, он да има ју
оба ве зу да га са ми пла те и о то ме са чу ва ју доказ, кад је реч о
на шем Ми ни стар ству здра вља, пре ма овим кри те ри ју ми ма
ве ли ки део ко му ни ка ци је са но ви на рима мо гао би се под ве 
сти под рад ни до ру чак у Ха ја ту, Клу бу по сла ни ка на Де ди њу,
пу то ва ња ши ром све та, по кло ни, руч ко ви.... На рав но, за ода 
бра не и по слу шне. У љу тој бор би за очу ва ње др жав ног мо но 
по ла у здрав ству, ова власт сма тра да је све до зво ље но.

На жа лост, јав ност одав но ни је на ив на. Сти гли су не ки но 
ви клин ци. Они ко ји су по чет ком де ве де се тих ро ђе ни, ра сли
су са ин тер не том. Да нас су то сту ден ти, мла ди струч ња ци,
њих је те шко пре ва ри ти. Шта ка жу нај но ви ја ис тра жи ва ња
јав ног мње ња? 

На окру глом сто лу у Ме ди ја цен тру, пред сед ни ца Удру же 
ња „Клуб Здра вље“, Зо ри ца Мар ко вић, из не ла је по да так Цен 
тра за ис тра жи ва ње јав ног мње ња РТСа, пре ма ко јем 38 од 
сто гра ђа на сма тра да је ста ње у здрав ству го ре не го ра није,
док је њих 67 од сто свр ста ло здрав ство у врх по коруп ци ји.
Би ли су бла жи од Га лу па. Та ко ђе, ис тра жи ва ње РТСа по ка за 
ло је да око 80 од сто гра ђа на же ли да се ле чи са здрав стве ном
књи жи цом и у при ват ном сек то ру, иако ре фор ма здрав ства
ни шта у том прав цу не ну ди, ни ти има на зна ка. За ни мљи во је
и ис тра жи ва ње но вин ске аген ци је Тан југ. У два по след ња ме 
се ца, ана ли за об ја вље них тек сто ва у че ти ри днев на ли ста и
два не дељ ни ка по ка за ла је да је 65 од сто тек сто ва о здрав ству
из ра зи то афир ма тив но, док је у око 80 од сто тек сто ва извор
ин фор ма ци ја Ми ни стар ство здра вља, ру ко во ди о ци и на чел 
ни ци слу жби ис кљу чи во у др жав ном сек то ру. При ват ни сек 

тор у ко јем се, пре ма по да ци ма Ми ни стар ства здра вља, ле чи
око 30 од сто по пу ла ци је, за ме ди је не по сто ји. Не пла ћа ју ПР
ове, не об ја вљу ју огла се за ве ли ке на бав ке. Ни је чу до што их
не ма, осим ви ше не го скром но у ре клам ном де лу ло кал них тв. 

Ми ни стар ство здра вља ути че ди рект но на уре ђи вач ку по 
ли ти ку по је ди них ме ди ја, оце ни ла је и проф. др Дра га Јова но 
вић, бив ша град ска се кре тар ка за здрав ство, на во де ћи не до 
ста так пра ве и све о бу хват не ин фор ма ци је у слу ча ју ак ту ел не
епи де ми је но вог гри па, уз опа ску да „сва ки гра ђа нин има пра 
во на пот пу ну и ве ро до стој ну ин фор ма ци ју ве за ну за здра 
вље“. 

Дра ма ти чан при мер ма ни пу ла ци је ме ди ји ма из нео је
пред став ник при ват ног сек то ра, др Дра шко Ка ра ђи но вић,
на во де ћи при мер не на мен ског тро ше ња нов ца за про јек те.
Он је ука зао на кам па њу за про је кат „Ка пи та ци ја“ и „Иза бра 
ни ле кар“, ко ји су , пре ма ње го вој оце ни, два де ла исте при че.
За пра во, го во ри се о два про јек та, а у ства ри, реч је о јед ном
про јек ту. За оба про јек та, пре ма ње го вом уви ду у по дат ке ко 
је је на шао на ме ђу на род ним сај то ви ма, по тро ше но је око 11
ми ли о на евра. Реч је о нов цу европ ских по ре ских об ве зни ка.
Др Ка ра ђи но вић је под се тио да је и ГРЕ КО (Гру па за бор бу
про тив ко руп ци је ЕУ) у ви ше на вра та ука за ла на ви сок сте 
пен ко руп ци је у срп ском здрав ству, али је власт то углав ном
иг но ри са ла. Мо гла би нам се, упо зо рио је он, „до го ди ти Бу гар 
ска, ка да је ЕУ пре се кла овој зе мљи при ступ фон до ви ма, јер је
иг но ри са ла до ка за ну ко руп ци ју и про не ве ру сред ста ва
европ ских по ре ских об ве зни ка. 

Здрав ство са мо си му ли ра ре фор му, јер још увек при ват но
здрав ство ни је ин те гри са но, не ма здра ве кон ку рен ци је, не ма
мо гућ но сти из бо ра, не ма уви да у тро ше ње, али – про па ган де
има у из о би љу. За ни мљи во да је истог да на, на кон за вр шет ка
ску па, са ин тер не та не стао елек трон ски ча со пис „Ка пи та ни 
ца ин фо 5“, ко је Ми ни стар ство здравља ра ди у скло пу про јек 
та „Ка пи та ци ја“ (ко ли ко нов ца је за те на ме не по тро ше но?) да
би се на кон не ко ли ко сед ми ца и обе ло да њи ва ња тог про бле 
ма, по но во по ја вио на гло бал ној мре жи. То ни је био поку шај
ма ни пу ла ци је? 

Ми ни стар ству здра вља не ва ља Ме ди ја Га луп, не до па да ју
му се ни ре зул та ти Цен тра за ис тра жи ва ње јав ног мње ња
РТСа, не за ви сних ис тра жи ва ча. Ме ро дав ни су са мо њи хо ви
ре зул та ти, а они су увек и са мо по зи тив ни. 

На жа лост, по ве ре ње се не да је, не до би ја, већ се сти че. Јав 
но мње ње је те шко пре ва ри ти, а ка да се то и по ку ша ва, он да
оно те шко ка жња ва ак те ре. По ве ре ње се сти че го ди на ма, гу 
би се у се кун ди. Ту лек ци ју из ПРа ми ни стар и ње го во ми ни 
стар ство ни су са вла да ли.                                                                 Р. В. С.
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Мно го број ни екс пер ти у све ту на пи са ли су
ве ли ки број ра до ва про у ча ва ју ћи узро ке и
по сле ди це еко ном ске кри зе. Кри за се оду 

жи ла и све је ви ше ми шље ња да је та ко зва на свет ска еко ном 
ска кри за по сле ди ца те шке дру штве не кри зе вред но сног си 
сте ма, кри зе мо ра ла, кри зе де мо кра ти је, кри зе ме ђу на род них
ин сти ту ци ја итд. По ми шљењу еко но ми сте Мла ђа на Ко ва че 
ви ћа тзв. фи нан сиј ска кри за по че ла је у САД где је еска ли ра ла
у еко ном ску кри зу, ко ја се пре се ли ла у дру ге де ло ве све та.

Кра јем 2007. го ди не глав ни еко но ми ста Европ ске бан 
ке за об но ву и раз вој на ба зи де таљ не ста ти стич ке ана ли 
зе утвр дио је да Ср би ја спа да у гру пу од шест зе ма ља у
тран зи ци ји ко је су нај ра њи ви је ка да су у пи та њу не га тив 
ни ефек ти та да шње свет ске фи нан сиј ске кри зе. У Ме ђу 
вре ме ну у Ср би ји до ла зи до енорм ног ра ста уво за ро бе и
услу га ко ји је у 2008. го ди ни био 7,56 пу та ве ћи не го 2000. го 
ди не, за тим де фи цит у раз ме ни ро бе са ино стран ством ко ји је
у 2001. го ди ни из но сио 244 ми ли о на до ла ра, у 2007. го ди ни
де фи цит је дости гао 347,2 а у 2008. го ди ни је из но сио 255 ми 
ли о на до ла ра.

Спољ ни дуг је, и по ред от пи са око 4,5 ми ли јар де до ла ра, на
кра ју 2008. го ди не из но сио 30,7 ми ли јар ди до ла ра, од но сно
био је 19 ми ли јар ди до ла ра ве ћи не го кра јем 2000. го ди не, а
по јед ном ста нов ни ку по ве ћао се са 1.444 на 4.140 до ла ра.

Не га тив ни ефек ти еко ном ске кри зе су се осет но по ја 
ча ва ли то ком 2007 и 2008. го ди не, али вла да ју ћа ко а ли 
ци ја у Ср би ји то ме ни је по све ти ла ну жну па жњу. Ко ли ко
су ми ни стри ко ји су за ду же ни за еко ном ску по ли ти ку иг 
но ри са ли по сто је ће ста ње у др жа ви, по ста ло је ја сно ка да
су у усло ви ма ка да је еко ном ска кри за еска ли ра ла, по чет 
ком ок то бра 2008. го ди не, да ва ли нео д го вор не из ја ве.

Два пот пред сед ни ка вла де за ду же на за при вре ду су из ја ви ли
да нас кри за не ће по го ди ти, а је дан од њих је тврдио да ће мо
од ње има ти чак и ко ри сти. Од та да па до да нас Ср би ја се су 
сре ће са огромним про бле ми ма, број рад ни ка се из ме се ца у
ме сец сма њу је, све је ви ше не за по сле них, си ро ма шних, глад 
них.

Ди рек тор Ин сти ту та за тр жи шна ис пи ти ва ња Ми ло је Ка 
ње вац ре као је на кон фе рен ци ји за но ви на ре да су глав ни раз 
ло зи кри зе у Ср би ји, ко ја се све ви ше осе ћа пре бр за ли бе ра ли 
за ци ја тр жи шта, пре те ра на жур ба са при вати за ци јом ба на ка
и пре це ње на до ма ћа ва лу та. Са рад ник по ме ну тог Ин сти ту та
Са ша Ђор ђе вић је ре као да у погле ду ути ца ја свет ске кри зе,
кре а то ри на ше еко ном ске по ли ти ке по ка зу ју син дром „но је 
ве гла ве у пе ску“ и аро ган ци је јер се пра ве као да кри зе не ма,
а не ки чак ис ти чу да је она до бра за Ср би ју уме сто да до но се
аде кват не ме ре.

Еко ном ска кри за и мен тал но здра вље
Пре ма про це на ма Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је нај 

ве ћи ути цај кри зе осе ћа ју зе мље ни ског и сред њег ра ста,
где је при ступ од го ва ра ју ћој те ра пи ји че сто огра ни чен. Не мо 
гућ ност по је дин ца да се из бо ри са си ро ма штвоми не за по сле 
но шћу пре или ка сни је ути че на здра вље, фи зич ко или мен 
тал но.
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Че тво ро го ди шње ис тра жи ва ње Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је из 2000. го ди не, ко је је
оба вље но на ви ше од 60 хиља да осо ба, по ка за ло
је да је де пре си ја смр то но сна као и пу ше ње. Та ко 
ђе, СЗО пред ви ђа да ће до 2020. го ди не де пре си ја
по сле ис хе миј ске бо ле сти ср ца по ста ти дру ги во 
де ћи узрок смр ти у све ту, а пр ви у зе мља ма у раз 
во ју.

Психичка транзиција
Еко ном ска кри за и по ре ме ћа ји мен тал ног здра вља

Пи ше: Гор да на Па у но вић Ми ло са вље вић



СЗО упо зо ра ва да еко ном ска кри за има не га ти ван ути 
цај на оп ште мен тал но здра вље па и на по ве ћа ње бро ја
са мо уби ста ва. Ге не рал ни ди рек тор СЗО Мар га рет Чен је
ре кла: „Не би тре ба ло да нас из не на ди тур бу лен ци ја и мо 
гу ће по сле ди це те ку ће фи нан сиј ске кри зе, али не сме мо
то ни пот це ни ти. Љу ди ко ји су у не во љи не до би ја ју до 
вољно по мо ћи“. Си ро ма штво и по ја чан стрес ко ји оно иза зи 
ва, укљу чу ју ћи и на си ље, со ци јал ну изо ла ци ју и кон стант ну
не си гур ност у ди рект ној су ве зи са по ја вом мен тал них по ре 
ме ћа ја. Мар га рет Чен је на гла си ла да вла де др жа ва ко је су у
кри зи мо ра ле би да увр сте бри гу о мен тал ном здра вљу у
основ ну здрав стве ну за шти ту.

Пси хо лог Ма ри на То мић из Ин сти ту та за јав но здра вље
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ је ис та кла: „Еко ном ска кри за ко 
ја по га ђа на шу зе мљу оста вља ве ли ке по сле ди це на пси хо ло 
шко ста ње на ци је, а пре све га на рад но спо соб но ста нов ни 
штво ко је је нај у гро же ни је от ка зи ма, прет ња ма гу бит ка рад 
ног ме ста и ра зним дру гим при ти сци ма и зло у по тре ба ма од
стра не по сло дав ца“.

Зва нич ни ста ти стич ки по да ци ука зу ју да ве ћи ну те шких
кри вич них де ла по чи не упра во осо бе са пси хич ким и пси хо 
пат ским по ре ме ћа ји ма. Та ко ђе ука зу ју да је мен тал но здра 
вље ста нов ни штва Ср би је све ло ши је. Сва ки че тврти гра ђа 
нин бо лу је од де пре си је, ви ше је са мо у би ста ва, а на си ље је у
екс трем ном по ра сту. Пре ма по да ци ма СЗО, јед на од че ти ри
осо бе у не ком пе ри о ду жи во та има про блем са мен тал ним
здра вљем. У књи зи „Не у год но сти у ци ви ли за ци ји“, Фројд
фор му ли ше хи по те зу да ве ли ки пси хич ки по ре ме ћа ји мо гу
да за хва те је дан на род по угледу на ин ди ви ду ал не пси хич ке
по ре ме ћа је.

Кри за и си ро ма штво узрок де пре си је
Си ро ма штво до во ди до па да ква ли те та жи во та и ути че на

сам до жи вљај жи во та и уз оста ле фак то ре мо же да до ве де до
нај те жих пси хич ких по сле ди ца. Чо век ко ји је остао без по сла
је фру стри ран, осе ћа се бес ко ри сно и код ње га до ла зи до па 
да рас по ло же ња, бе са и љут ње и агре сив но по на ша ње је све
уче ста ли је. Еко ном ска кри за иза зи ва де пре си ју и угро жа ва
све дру штве не сло је ве од де це до пен зи о не ра и ди рект но се
од ра жа ва на по ро ди цу. Сто ти не ми ли о на љу ди ши ром све та
има ју мен тал не по ре ме ћа је, нај че шће де пре си ју, а еко ном ска

кри за по гор ша ва пси хич ко ста ње код мен тал но ла бил них
осо ба. Еко ном ска ег зи стен ци ја је угро же на што до во ди до оп 
ште не си гурно сти, не из ве сно сти и де пре си је.

Бе не де то Сор ве но, ди рек тор Од се ка за мен тал но здра вље
и зло у по тре бу суп стан ци при СЗО, ре као је да кри за оста вља
по сле ди це на ста бил ност за јед ни це и по ро ди це.

Ре ак ци је осо ба ко је су из гу би ле по сао су раз ли чи те, али ве 
ћи на њих осе ћа страх и де пре си ју. Ме ђу тим, и сам ду го го ди 
шњи страх од гу бит ка по сла мо же да иза зо ве де пре си ју. Ис 
тра жи ва ња Ин сти ту та за јав но здра вље „Др Милан Јо ва но вић
Ба тут“ ука зу ју да нај ве ћи број ста нов ни ка Ср би је, 73,1 од сто,
сма тра да је нај ва жни ји раз лог обо ље ва ња од ра слог ста нов 
ни штва стрес усло вљен кри зном си ту а ци јом, за тим те шки
жи вот ни усло ви 56,6 од сто и погре шна ис хра на 33,3 од сто.

По сле ди це хро нич ног стре са су пси хич ки про бле ми:
страх, агре сив ност, де пре сив ност, нер во за и на пе тост. Че сто
до ла зи и до по ре ме ћа ја по на ша ња ко је се ма ни фе сту је кроз
ло ше ин тер пер со нал не од но се, ис па де у по на шању, кон зу ми 
ра ње ал ко хо ла и дро га, као и ни ске рад не мо ти ва ци је.

До кле ћу та ти?
Ако ћу ти власт, ако ћу те ме ди ји и ин те лек ту ал ци, не мо же

и не сме ви ше да се ћу ти. Ре це си ја иза зи ва раз ли чи те вр сте
пси хич ких по ре ме ћа ја и де пре си ју. Те смет ње су све очи глед 
ни је. До вољ но је да по гле да те љу де око се бе, па да ви ди те њи 
хо ва за бри ну та ли ца, по гу рен ход, а из раз го во ра са зна је те да
су у стра ху и не рас по ло же ни јер се пла ше да због не пла ће них
ра чу на и ду го ва, због гу бит ка по сла не оста ну и без имо ви не.
Мен тал ни по ре ме ћа ји и де пре си ја про у зро ко ва ни фи нан сиј 
ским не во ља ма че сто љу де ко шта ју и жи во та. 

СРС је од по чет ка ука зи ва ла на по губ не узро ке и по 
сле ди це еко ном ске кри зе и на по губ ност да љег ве зи ва ња за
ње не узроч ни ке. По вра так се би и соп стве ним по тен ци ја ли ма
ка ко еко ном ским, та ко и људ ским (по ро ди ци), по ка за ће се не
са мо као нај бо ље, већ и као је ди но спа со но сно ре ше ње у вре 
ме ну кри зе у ко ме жи ви мо.

(Аутор је не у роп си хи ја тар)
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До бит ник Но бе ло ве на гра де за еко но ми ју
Едвард Пре скот је, пре не ко ли ко го ди на, из ја вио
да ММФ и Свет ска бан ка до но си ви ше ште те не го
ко ри сти свет ској при вре ди и да би их тре ба ло
уки ну ти, јер је по ли ти ка ових ин сти ту ци ја ко ја се
са сто ји од одо бра ва ња све ве ћих зај мо ва зе мља ма
у кри зи, исто што и да ва ње дро ге чо ве ку за ви 
сном од ко ка и на.



Пред сед ник Ре пу бли ке је по след њих го ди на
у ви ше на вра та сво јим по ступ ци ма, из ја ва 
ма и пред ло зи ма по ка заоде спот ску на рав и

не до ста так ва ља них др жав нич ких спо соб но сти. Не раз ли ку 
ју ћи стра нач ко од  др жав ног и по је ди нач но од оп штег, онај
ко ји је пре ма Уста ву оли че ње др жав ног једин ства, али и оли 
че ње је дин ства соп стве не стран ке ко јом пред сед ни ку је, на 
шао се та ко у ста њу кон стант ног ре ме ти лач ког ра да, као су 
бјект ко ји те жи устав ном дис кон ти ну и те ту, чи ње нич но не у 
те ме ље ним но во та ри ја ма, иден ти фи ку ју ћи др жа ву са соп 
стве ном стран ком, а стран ку са соп стве ном лич но шћу. У том
за ча ра ном кру гу, Устав и гра ђа ни Ср би је по ста ју жр тве ам би 
ци је јед не пер со не и јед ног по ли тич ког про гра ма ко ји те жи
ства ра њу пар тиј ске др жа ве.Ка ко Бо рис Та дић по и ма пи та ња
др жав них, ства ри кон ти ну и те та и устав но сти, гра ђа ни су
има ли при ли ку да са зна ју са мо у де ло ви ма и у по при лич но
за ви је ној фор ми, а ка ко би штет на су шти на из не тог схва та ња
о овим др жавним те ма ти ма оста ла у тај но сти.Та кво по на ша 
ње ше фа др жа ве ни је у скла ду са ње го вом устав ном по зи ци 
јом, ин те ре си ма устав ног кон ти ну и те та и ни ка ко се не мо же
под ве сти под са ве сно оба вља ње функ ци је јед ног по сла би ке 
фал не из вр шне вла сти. У ци љу ства ра ња пар тиј ске др жа ве, у
ам би јен ту раз ва ли на сла ба шног и кон фу зног  срп ског ви ше 
стра нач ја, Бо рис Та дић и ње го ви са вет ни ци про мо ви шу и из 
ме не, од но сно до пи си ва ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006.
го дине. Уко ли ко би ре ви зи о ни по сту пак и пред ло же на из ме 
на  ва же ћег Уста ва про шла са успе хом, на ста ла би мрач на вре 
ме на за оп ста нак срп ске др жа ве и бо љи так свих ње них гра 
ђа на.

Са др жи на спор них устав норе ви зи о них пред ло га, ко ја,
као што смо већ и на ве ли ни је до вољ но ја сна и до брим де лом
се због сво јих штет них по сле ди ца чу ва као тај на у гла ви овог
стра нач ког и др жав ног су бјек та, у се би кон зуми ра пред ло ге
но вог са ста ва пред став нич ког те ла и но вог те ри то ри јал ног
уре ђе ња др жа ве. Овај рад с то га пред ста вља по ку шај да се
оба ви ана ли за евен ту ал не устав не ре ви зи је у нас и ње них
штет них по сле ди ца, уз од го ва ра ју ћу оце ну по на ша ња ње ног
ти ту ла ра  ше фа др жа ве и оце ну ре ле вант них кон крет них
окол но сти ко је се ти чу про пи са ко је је до нео ак ту ел ни ре жим:
За ко на о ре ги о нал ном раз во ју, За ко на о утвр ђи ва њу над ле 
жно сти АП Вој во ди не и Ста ту та АП (оп ште по зна тим по сле 
ди ца ма ко је ће ова два ак та иза зва ти на пла ну устав но сти и
за ко ни то сти у овој ана ли зи се по себ но не ће мо ба ви ти, већ их
са мо по ми ње мо с об зи ром да ни је мо гу ће по сма тра ти про цес
ре ги о на ли за ци је ван фе де ра ли стич ког кон тек ста у ко ји је
овим про пи си ма не у став но сме ште на АП), Стра те ги је ре ги о 

нал ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је и Стра те ги је про стор ног
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

Шеф др жа ве од устав не мо де ра тор не вла сти
до не у став ног пред сед нич ког си сте ма

Устав ни по ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке је пр вен стве но
ре гу ли сан Пе тим де лом, тач ком два нор ма тив ног де ла Уста 
ва,2) а раз ра ђен нор ма ма За ко на о пред сед ни ку Ре пу бли ке.3)

За ње гов устав ни по ло жај је ка рак те ри стич но да је он па сив 
ни део би ке фал не из вр шне вла сти, јер је ди но вла да мо же
има ти ак тив ну уло гу у во ђе њу др жав не по ли ти ке, те је она и
по при ро ди и пре ма устав ној нор ми из чла на 122  но си лац
из вр шне вла сти. “Пред сед ник Ре пу бли ке ни је но си лац ак тив 
не вла сти, не го је мо де ра тор у од но си ма из ме ђу но си ла ца две
основ не по ли тич ке вла сти, за ко но дав не и из вр шне, На род не
скуп шти не и вла де. Он је шеф др жа ве, др жав ни ор ган ко ји
оли ча ва др жа ву, па је ње го ва основ на функ ци ја пред ста вља 
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• „Уста ви и за ко ни мо гу се ла ко до но си ти, али се њи ма не ства ра дру штво ни ти уда ра основ сло -

бо да ма. Они мо гу успешно са мо по твр ђи ва ти и уре ђи ва ти већ на ста лу дру штве ну ствар ност,
као што и сва ка сло бо да про гла ше на од њих вре ди са мо ко ли ко јој у дру штве ној ствар но сти од -
го ва ра си ла сло бо де.”1)

Пи ше: Мар ко З. Пу ши ца



ње др жа ве у зе мљи и иностран ству.”4) На осно ву ова квог пој 
мов ног од ре ђе ња устав ног по ло жа ја ше фа др жа ве у нас, а
има ју ћи у ви ду и по ло жај и овла шће ња оста лих устав них но 
си ла ца др жав не вла сти, сло бод ни смо ока рак те ри са ти и си 
стем вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји. Реч је о ме шо ви том си сте му.
“За ме шо ви ти си стем вла сти ка рак те ри стич но је да се у осно 
ви у пар ла мен тар ни кон текст сме шта ју по је ди не ин сти ту ци 
је или по је ди на на че ла пред сед нич ког си сте ма... Пар ла мен 
тар ни кон текст при том оста је очу ван, јер вла да про из ла зи из
пар ла мен тар не ве ћи не и по ли тич ки јој од го ва ра за свој
рад.“5) Ме шо ви ти си стем ка рак те ри ше јед на спе ци фич ност
ко ја је у ди рект ној ве зи са лич но шћу ко ја је ти ту лар функ ци
је ше фа др жа ве. На и ме, ка ко наш нај по зна ти ји устав но прав 
ни пи сац Рат ко Мар ко вић при ме ћу је:”У та квом си стему вла 
сти мо гу ћа је ал тер на ци ја (уза јам на за ме на) ње го ве пред сед 
нич ке и пар ла мен тар не фа зе, у за ви сно сти од то га да ли је
пред сед ник Ре пу бли ке из исте по ли тич ке стран ке (по пра ви 
лу, он је њен вођ) из ко је је и пред седник вла де, тј. у за ви сно 
сти од то га да ли је стран ка из ко је је пред сед ник Ре пу бли ке
во де ћа у пар ла мен тар ној ве ћи ни (пред во ди ту ве ћи ну) или
ни је (у си сте му сра змер ног пред став ни штва не за ми сли во је
да јед на по ли тич ка стран ка обра зу је пар ла мен тар ну ве ћи ну).
Кад је стран ка ко ја је сто жер пар ла мен тар не ве ћи не исто вре 
ме но и стран ка из ко је је пред сед ник Ре пу бли ке, по сто ји
пред сед нич ка фаза у си сте му вла сти, јер је вла да та да под ја 
ким ути ца јем пред сед ни ка Ре пу бли ке. Али, ако је стран ка ко 
јој при па да пред сед ник Ре пу бли ке у На род ној скуп шти ни ма 
њи на, по сто ји пар ла мен тар на фа за у си сте му вла сти (тзв. ко 
ха би та ци ја). У пред сед нич кој фа зи пред сед ник Ре пу бли ке и
пар ла мен тар на ве ћи на по кла па ју се... Ци клич но кре та ње об 
ли ка вла сти од пред сед нич ког ка пар ла мен тар ном и обр ну то
основ но је обе леж је при ме не по де ле вла сти у УРС.”6)

Осла ња ју ћи се на из ре че но у по гле ду пој мов ног од ре ђе ња
устав ног по ло жа ја ше фа др жа ве и ра ци о на ли зо ва ног си сте 
ма вла сти у Ср би ји мо же мо кон ста то ва ти да је фа за пред сед 
нич ког си сте ма вла сти мо гућ ност у скла ду са Уста вом. Али,
ре зо но ва њем кон крет них при ли ка у устав ној зби љи, тј. ка да
се узме у об зир да је шеф др жа ве исто вре ме но и шеф нај ја че
стран ке у пар ла мен тар ној ве ћи ни и у са мој вла ди, да он пред 
се да ва ра зним те ли ма ко ја се ба ве пи та њи ма ко ја ни су у кру 
гу ње го вих устав них овла шће ња, те да се мно ге ње го ве из ја 
ве и на сто ја ња ти чу ре а ли за ци је уско стра нач ког про гра ма,
за кљу чу је мо да је Ср би ја ушла у фа зу пред сед нич ког си стема
ко ји је да ле ко од ма као од устав ног мо де ла. Ово не у став но
кон зу ми ра ње овла шће ња ко ја не мо гу би ти у ру кама ше фа
др жа ве је за сно ва но на раз ло гу ко ји се ти че су ко ба ин те ре са
у ко јем је Бо рис Та дић од са мог сту па ња на функ ци ју пред сед 
ни ка Ре пу бли ке. У ње го вом де ло ва њу се не мо же раз лу чи ти
да ли за сту па ин те ре се свих гра ђа на, да кле це ли не, или ин те 
ре се стра нач ке, чла но ва и сим па ти зе ра соп стве не пар ти је.7)

Не спо ји вост ове две функ ци је по чи ва на устав ној нор ми из
чла на 115. Да кле, са свим сво јим стра нач ким ка па ци те ти ма
ко ји не мо гу ре пре зен то ва ти це ли ну гра ђа на Ср би је, већ са мо
део чла но ва ње го ве стран ке, пред сед ник Ре пу бли ке при сту 
па оба вља њу устав них овла шће ња, али иста и пре ко ра чу је, с
об зи ром да је за ње га стра нач ки про грам из над др жа ве и гра 
ђа на ко је би тре ба ло да пред ста вља.

Бор ба пред сед ни ка Ре пу бли ке за стра нач ки устав
Са да је ја сно да је у Ср би ји у то ку сво је вр сно сје ди ње ње др 

жав них функ ци ја и нај ви ших пар тиј ских функ ци ја у пар ти ји
ко ја је мо тор вла де и пар ла мен тар не ве ћи не, чи ји је пред сед 
ник исто вре ме но и шеф др жа ве, чи ји су људи од по ве ре ња на
нај ви шим по ло жа ји ма у окви ру суд ске и устав но суд ске вла 
сти, што све до при но си из ре че ном ста ву да је Ср би ја де фак 
то по ста ла пар тиј ска др жа ва. Ово фак тич ко ста ње је устав но 

прав но нео др жи во. То је јасно и ше фу др жа ве, па је и он у не 
ко ли ко по след њих ме се ци ан га жо ван у про мо ци ји стра нач 
ких вред но сти ко је же ли ин кор по ри са ти у ва же ћи Устав. На
сце ни је да кле бор ба пред сед ни ка Ре пу бли ке за стра нач ки
Устав!

У том по слу му по ма жу сви партиј ски функ ци о не ри и ко а 
ли ци о ни парт не ри ко ји су та ко ђе на зва нич ним др жав ним
функ ци ја ма, али и ме ди ји ко ји ме диј ским спи но ва њем омо гу 
ћа ва ју да се та кви ста во ви као по жељ ни и нео п ход ни про јек 
ту ју и у јав ном мње њу Ср би је. Јав ност тре ба да бу де у ста њу
ап со лут не по ли тич ке ма ло ду шно сти и да се сло жи са сва ком
на ја вом из ме на ва же ћег Уста ва ко је про мо ви ше пред сед ник
Ре пу бли ке, а са ци љем ле га ли зо ва ња и пре тва ра ња фак тич ке
пар тиј ске др жа ве у др жа ву у ко јој ће пар ти ја шке вред но сти
би ти ис так ну те као зва нич не, др жав не. У том кон тек сту, по 
ку ша ће мо да еви ден ти ра мо устав не те ме за ко је шеф др жа ве
на ла зи ре ви зи о не раз ло ге за из ме ну Уста ва. На и ме, пред сед 
ни ку је глав на смет ња На род на скуп шти на, од но сно број по 
сла ни ка у њој, по сто је ћи из бор ни си стем и те ри то ри јал но
уре ђе ње др жа ве.

Удар на На род ну скуп шти ну и из ме на по сто је ћег 
из бор ног си сте ма

На род на скуп шти на је нај ви ши пред став нич ки, ко лек тив 
ни ор ган у Ре пу бли ци Ср би ји, но си лац уста во твор не и за ко 
но дав не вла сти. Ме ђу тим, овај устав ни мо дел је по љу љан од
стра не ак ту ел ног ре жи ма и нај ви ше срп ско пред став нич ко
те ло је оне спо со бље но да на ва љан на чин оба вља сво је устав 
не ду жно сти. Од лу ком о из ме на ма и до пу нама По слов ни ка
На род не скуп шти не по ли тич ка опо зи ци ја је огра ни че на у вр 
ше њу кон тро ле вла де. По ме ну том одлу ком по ре ме ћен је
устав ни ам би јент ко ји је ство рен но вим Уста вом од 2006. го 
ди не, а рђа вим во ђе њем скуп штин ске рас пра ве ре стрик тив 
на по слов нич ка ре ше ња се ту ма че још не пра вил ни је и ре 
стрик тив ни је. Ти ме се чи ни по вре да устав ног на че ла о но си 
о ци ма су ве ре но сти – гра ђа ни ма, ко ји је из ме ђу оста лог вр ше
и пре ко сво јих сло бод но иза бра них скуп штин ских пред став 
ни ка. Си стем је да кле при ла го ђен ак ту ел ном ре жи му, а мо 
гућ ност ле ги тимне по ли тич ке кри ти ке од стра не опо зи ци је
је по ста ла огра ни че на. На да ље, ва ља по ме ну ти и оти ма ње
ман да та СРС ко је је скуп штин ска ве ћи на пла у зи бил но при 
хва ти ла иако је би ла у оба ве зи да се ус по ста ви устав но и за 
кон ско ста ње, тј. да ти ман да ти бу ду вра ће ни је ди ном ти ту 
ла ру.

При та квом чи ње нич ном ста њу, шеф др жа ве на ра зним
стра нач ким ску по ви ма и у ме диј ским на сту пи ма за по чи ње
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промо ци ју иде је о из ме ни ва же ћег Уста ва, кроз смањи ва ње
бро ја пред став ни ка гра ђа на у На род ној скуп шти ни. На рав но,
све то се обра зла же же љом за то бож ефи ка сни јом Скуп шти 
ном, кроз сма ње ње ње не на вод не гло ма зно сти, али су шти на
је пот пу но ја сна – сро за ти углед На род не скуп шти не као
пред став нич ког те ла и све сти је на уз гред ни ко лек тив ни сер 
вис из вр шне вла сти. Ре жи му у пот пу но сти од го ва ра де ле ги 
ти ми за ци ја пред став нич ког те ла и сма ње ње ина че по љу ља 
ног, али ипак од ре ђе ног угле да Скуп шти не. Нај спор ни је је то
што пред сед ник то чи ни на стра нач ким ску по ви ма и то пред
сво јим члан ством, ко је по ње му по се ду је ве ћу по тре бу да бу 
де оба ве шта ва но о др жав ним пи та њи ма, што пред ста вља
екла тан тан при мер натпред ста вље но сти стра нач ких пр ва ка
и чла но ва од оста лих гра ђа на Ср би је.

У ве зи са бро јем по сла ни ка у пред став нич ком те лу су и на 
сто ја ња да се из ме ни и по сто је ћи из бор ни си стем, од но сно си 
стем рас по де ле ман да та. Пред ла же се из ме на по сто је ћег си 
сте ма сра змер ног пред став ни штва у ко ме је те шко да се по 
стиг не ве ћи на од стра не јед не по ли тич ке пар ти је, нпр. пар ти 
је ко ју во ди шеф др жа ве. Уво ђе њем ва ри јан те ве ћин ског или
не ког пре лазног, ме шо ви тог си сте ма, шан са да јед на стран ка
има ве ћи ну је знат но по ве ћа на, с тим да је овај си стем у те о 
рији по знат као из у зет но не пра ви чан. Ов де тре ба до да ти и
ана ли зе и про јек ци је стра них НВО и ути цај них гру па – да је у
Ср би ји нео п ход но уве сти ја сну по ли тич ку по ла ри за ци ју, кроз
дво стра нач ки си стем ко ји би под ра зу мевао укруп ња ва ње по 
ли тич ке сце не, сме њи ва ње два по ли тич ка и при вред на екс 
по нен та стра ног ка пи та ла и ути цаја, ДС и тзв. на пред њач ку
оп ци ју. Све ове чи ње ни це су у ди рект ној ме ђу соб ној ве зи и
слу же истом ци љу – по др жавље њу вла да ју ће стран ке и стра 
нач ког про гра ма ко ји по ста ју чи ни о ци са устав ним ран гом. 

Све ово нео до љи во под се ћа на про шла, цр ве на вре ме на
уста ва без устав но сти, на го ми лу ко зме тич ких сло је ва устав 
но сти ко ји су про сто на ба ци ва ни на скуп пу ких устав них про 
кла ма ци ја са др жа них у нор ма тив ном тек сту устав ног ак та,
али, ни сам ти ту лар пред ло га ова квих из ме на ни је слу чај но
осе њен ду хом тих про шлих вре ме на. Уко ли ко је не што до бро
за по ли тич ку стран ку ко ју шеф др жа ве во ди и пред ста вља, не
мо ра да зна чи да то ап со лут но иде у ко рист др жа ве и гра ђа на
ко је, та ко ђе, на осно ву са мог Уста ва пред ста вља. Оста је нам да
се за пи та мо шта ће пре тег ну ти?...

Но во те ри то ри јал но уре ђе ње др жа ве
као по сле ди ца евро у то пиј ског по и ма ња устав но сти

Евро у то пиј ска устав ност је после ди ца иде о ло шког при 
сту па по и ма њу уста ва и устав не ма те ри је. Она је не по сред но
ве за на за еко ном ска и финан сиј ска пи та ња, јер је услов за
при ступ ЕУ фон до ви ма већ осла бље на и иде о ло шки об ра ђе 
на по лу су ве ре на др жа ва. На те ре ну је то пре пу ште но ак ту ел 
ном ре жи му ко ји је у оба ве зи да др жа ву и ње не уста но ве, ко 
је су тра ди ци о нал но уко ре ње не у др жа во твор ну на род ну ба 
шти ну, при пре ми за за вр шни удар евро у то пиј ске би ро кра ти 
је кроз Еки ко му ни тер, а на остат ке су ве ре но сти и др жав не
са мо бит но сти Ср би је.

Да кле, у кон крет ном слу ча ју, шеф др жа ве во ђен иде о ло ги 
јом евро у то пиј ске устав но сти и иде ја о пре ва зи ђе но сти су ве 
ре ни те та, по ред по ме ну тих из ме на Уста ва пред ла же и ре ви 
зи ју устав них нор ми о те ри то ри јал ном уре ђе њу. Ме ђу тим,
ак ту ел ни ре жим се већ по тру дио да до но ше њем про пи са чи 
ја је са др жи на у су прот но сти са ва же ћим Уста вом, без аде 
кват не про ме не Уста ва, фак тич ки из ме ни устав ни ам би јент.
У та квој си ту а ци ји, евен ту ал наиз ме на устав ног тек ста у де лу
о те ри то ри јал ном уре ђе њу би има ла са мо де кла ра тор ни ка 
рак тер, јер би из ме неса мо ле га ли зо ва ле по сто јеће не у став но
ста ње. Не у став но ста ње је иза зва но до но ше њем За ко на о ре 
ги о нал ном раз во ју, За ко на о утвр ђива њу над ле жно сти АП

Вој во ди не и да ва њем са гла сно сти ре жим ске ве ћи не на  Ста 
тут АП, али озби љан ути цај на устав ни по ре дак има ју и две
прет ход но до не те стра те ги је: Стра те ги ја ре ги о нал ног раз во 
ја Ре пу бли ке Ср би је и Стра те ги ја про стор ног раз во ја Ре пу 
бли ке Ср би је. Сви ови ак ти су до не ти под же злом вла да ју ће
ДС као око сни це вла да ју ће ко а ли ци је, а на чи јем је че лу ак ту 
ел ни шеф др жа ве. Из ра жа ва ње устав ног др жав ног је дин ства
ко је на ова ко рђав на чин спро во ди ак ту ел ни го спо дар по ли 
тич ког жи во та у Ср би ји, кроз про мо ви са ње иде ја дез инте гра 
ци је др жав ног и по ли тич ког по рет ка, је не у став но, про тив за 
ко ни то, не при род но, штет но и ап со лут но не са ве сно по сту 
па ње.

Хро но ло шки по сма тра но ови штет ни про це си су за по че ти
до но ше њем две по ме ну те стра теги је раз во ја од стра не из вр 
шне вла сти. Стра те ги је раз во ја су пре ма од ред би чла на 45,
ста ва пр вог За ко на о вла ди8) ак ти вла де ко ји ма вла да утвр 
ђу је ста ње у обла сти из над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је и ме 
ре ко је тре ба пред у зе ти за њен раз вој. По ме ну те стра те ги је су
у кон крет ном слу ча ју ак ти пре ју ди ци јел не на ра ви ко ји су по 
слу жили као на ја ва за кон ских ре ше ња ко ја су ка сни је усво је 
на. На и ме, по сто је ће те ри то ри јал но уре ђе ње др жа веу сми слу
те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве  је уре ђе но
Уста вом и са мо из ме ном Уста ва се мо же ва ља но про ме ни ти.
Ме ђу тим, Вла да Ре пу бли ке Ср би је је већ до но ше њем Стра те 
ги је ре ги о нал ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од од
2007. до 2012. го ди не утвр ди ла по сто је ће ста ње у обла сти ре 
ги о нал ног раз во ја на под руч ју чи та ве др жа ве и ме ре ко је би
до при не ле по пра вља њу по сто је ће си ту а ци је, па је у том сми 
слу, ра ди пре ва зи ла же ња уоче них по сто је ћих ре ги о нал них
раз ли ка у нас, ис так ну та оправ да ност до но ше ња та кве стра 
теги је, али и кон крет ног за ко на ко ји ће нор ми ра ти ову
област.9)Већ је са др жи ном по ме ну тог вла ди ног ак та ус по ста 
вље на под ло га да се из устав них окви ра пре ђе у сфе ру устав 
но не по зна тог, да кле не у став ног нор ми ра ња ка да је у пи та њу
су шти на по и ма ња устав не ка те го ри је ујед на ча ва ња ре ги о 
нал ног раз во ја у нас. Вла дин акт је пр ви про мо ви сао фор ми 
ра ње ин сти ту ци ја – по и ма ју ћи под тим инсти ту ци о нал ни
оквир  ре ги о нал не ин сти ту ци је,10) иако у нас до та да ре ги о 
ни ни су по сто ја ли фор мал но прав но, јер за та ко не што у нор 
ма тив ном де лу Уста ва не ма од го ва ра ју ћег осно ва. Сту па њем
на сна гу За ко на о ре ги о нал ном раз во ју11) ко јим се у ствар но 
сти вр ши им пле мен та ци ја са др жи не вла ди не стра те ги је (још
јед ном на по ми ње мо да је са др жи на овог ак та про тив на Уста 
ву) ство рен је кон кре тан основ, пре те жно по ли тич ки не и
прав ни, те је вла сто др шци ма омо гу ће но фор ми ра ње се дам
ста ти стич ких ре ги о на, и то: вој во ђан ског, бе о град ског, за пад 
ног, ис точ ног, цен трал ног, ју жног и ко смет ског ре ги о на. Иако
је у кон крет ном слу ча ју реч о за ко ну ко ји је до нет у од го ва ра 
ју ћем по ступ ку и ко ји је сту пио на прав ну сна гу – по се ду је спо 
ља шњост за ко на, ње го ва је на рав не у став на, узро ко ва на не у 
став но шћу ње го ве са др жи не. Ова стра те ги ја из вр шне вла сти
са не у став ном са др жи ном је до при не ла до но ше њу за ко на са
исто вет ним свој ством. Ка да све из ре че но по ве же мо са основ 
ном те мом ове ана ли зе, за кљу чује мо да ће устав ном ре визи 
јом, ко ју је пред ло жио Бо рис Та дић у свој ству ше фа др жа ве,
би ти из вр ше на де кла ра тор на ле га ли за ци ја фактич ког не у 
став ног ста ња ко је је на ста ло сту па њем на сна гу За ко на о ре 
ги о нал ном раз во ју.

Ло гич ки на ста вак про це са ко ји је за по чет по ме ну том
стра те ги јом из вр шне вла сти и уоб ли чен са др жи ном по ме ну 
тог за ко на ко јим се уво де ста ти стич ки ре ги о ни, опет пре ју ди 
ци јел но, од ре ђу је дру га стра те ги ја из вр шне вла сти ко ју је из
ра ди ло Ми ни стар ство за про стор но пла ни ра ње и жи вот ну
сре ди ну. Реч је о Стра те ги ји про стор ног раз во ја Ср бије,12) а
ко ју је шеф др жа ве на мер но ока рак те ри сао као по ли тич ки (!)
про грам за раз вој Ср би је у не ко ли ко на ред них го ди на.13)Ова
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стра те ги ја је обим на сту ди ја у ко јој је из ло жен сво је вр сни
план раз град ње др жа ве у два ко ра ка, у по ли тич ком сми слу.
Пр ви ко рак је на чи њен до но ше њем по ме ну тог за ко на о ста 
ти стич кој ре ги о на ли за ци ји др жа ве који пра ти од го ва ра ју ћа
ин сти ту ци о нал на мре жа јав них аген ци ја за ре ги о нал ни раз 
вој са не ко ли ко ни воа на ци о нал них аген ци ја ко је би оба вља 
ле над зор, док би ко на чан над зор вр ши ла вла да. До 2020. го 
дине ове ре ги о нал не ин сти ту ци је би оста ле ста ти стич ке и
би ле под ста ра тељ ством док се не ство ре усло ви да од ста ти 
стич ких ре ги о нал них окви ра на ста ну по ли тич ки ре ги о ни.
Дру ги ко рак раз град ње др жа ве за по чи ње 2020. годи не, ка да
на ста је пре о бра жај њи хо вог ста ту са из то бо жњег ста ти стич 
ког у кла си чан ад ми ни стра тив нопо ли тич ки, ства ра њем
мре же те ри то ри јал них ауто но ми ја. 

Мо же мо за кљу чи ти да ће се у слу ча ју оства ре ња та квог
сцена ри ја отво ри ти и ве ли ки број се па ра ти стич ких жа ри шта
због по сто ја ња тра ди ци о нал них се па ра ти стич ких те жњи не 
ких кру го ва. Ко нач но, про тек вре ме на по чев од 2009. го ди не
па све до 2020. го ди не ће ре зул ти ра ти и фор ми ра њем не ких
но вих ре ги о на ли за ма ко ји до са да ни су по сто ја ли. У том сце 
на ри ју, у до ме ну цен трал не ре пу блич ке вла сти би оста ле нај 
ва жни је др жав не функ ци је, док би оста так над ле жно сти био
пре нет на већ по ли тич ки фор ми ра не ре ги о нете ри то ри јал не
ауто но ми је. За то је Та ди ћу да нас и по треб на про ме на ва же 
ћег Уста ва, с об зи ром да би та про ме на спро ве ла у де ло опи 
са но, но во по ли тич коте ри то ри јал но уре ђе ње са од ло же ним
ро ком до 2020. го ди не. 

Оно што је по ње го вом стра нач ком на ло гу за цр тао ње гов
стра нач ки ко ле га и пот чи ње ни, у де ло се мо же спро ве сти са 
мо из ме ном ва же ћег Уста ва, ко ја из ме на ће и та кав Устав до 
ве сти до ап сур да. То би за и ста био је дин ствен слу чај устав не
ауто де струк ци је др жа ве. По сле ди це ре а ли за ци је ова квог по 
ли тич ког сце на ри ја би би ле не мер љи ве по сво јој штет но сти
по ба зич не ин те ре се срп ске др жа ве и свих ње них гра ђа на.
Ова кав при ступ би нај штет ни ји био по са ме ма њи не у Ре пу 
бли ци Ср би ји, пр вен стве но због мо гућ но сти зло у по тре бе ре 
ги о на ли за ци је и та ко фор ми ра ног ре ги о на ли зма као осе ћа 
ња по себ но сти од стра не не ких мар ги нал них се па ра ти стич
ких гру па. Да кле, ре ви зи ја ва же ћег Уста ва у де лу ко ји се ти че
те ри то ри јал ног уре ђе ња др жа ве, оли че на у пред ло гу пред 
сед ни ка Ре пу бли ке ће на ду ги рок до при не ти ко нач ном раз 
би ја њу др жа ве Ср би је на без број си ћу шних, за ра ће них фе у да.
Сто га се за и ста мо же мо за пи та ти  да ли је то бу дућ ност ко ју
же ли мо па би ла она за чи њена и не ка квим ЕУ стан дар дом?

Власт и ме ра
Устав Ср би је од 2006. го ди не по се ду је ве ли ки број по гре 

ша ка и ма на ко је уста во твор ци ни су ус пе ли от кло ни ти. Овај
Устав је био плод по ли тич ког кон сен зу са у исто риј ском тре 

нут ку ко ји је по др жа ву Ср би ју био из у зет но те жак. Ње го ва
основ на вред ност, али сва ка ко не и је ди на, упра во се огледа у
ре ду ко ји би у устав ној ствар но сти тре ба ло да бу де спро ве 
ден, а ка ко би та иста ствар ност би ла при бли жно има нент на
Уста вом про пи са ном мо де лу. На осно ву ана ли зе по ну ђе них
устав норе ви зи о них пред ло га, очи глед но је да за пред сед ни 
ка Ре пу бли ке по ме ну та вред ност сва ког по рет ка – р е д , не
зна чи мно го. Не по и ма њем стран ке и др жа ве ко ју пред ста вља
као раз ли чи тих прав них лич но сти, не раз ли ко ва њем оп штег
од по је ди нач ногстра нач ког, не кри тич ком им пле мен та ци 
јом свих за да тих евро у то пиј ских на ло га и не са ве сним оба 
вља њем функ ци је ше фа др жа ве, ко јој је у по след њих не ко ли 
ко го ди на при до дао и мно штво над ле жно сти ко је ни су у
скла ду са ње го вим устав ним по ло жа јем, ак ту ел ни пред сед 
ник Ре пу бли ке не по се ду је до стој ност и па жњу за оба вља ње
ду жно сти упра вљања срп ским др жав ним бро дом. Иако по се 
ду је огром ну власт ко ја је пре ва зи шла устав не окви ре ње го 
вог по ло жа ја, пред сед ник Ре пу бли ке сво јом на ја вом пред ло 
га за про ме ну ва же ћег Уста ва до ка зу је и не по се до ва ње од го 
ва ра ју ће ме ре, ка ко у ун тра шњим ства ри ма та ко и ме ђу др 
жав ним. За то, на осно ву све га из не тог мо же мо за кљу чи ти да
је  ње гов циљ пот чи ња ва ње др жа ве соп стве ној во љи, без об 
зи ра на по сле ди це. Из тог раз ло га, сва ко ко се ба ви по сло ви 
ма др жав ним не сме за бра ви ти да је “ме ра  глав на вр ли на
уста ва и др жав ни ка.”14)
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3) „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 111 / 07.
4) Рат ко Мар ко вић, Устав но пра во и по ли тич ке ин сти ту ције, Прав 
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суд ног ис пита, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и ЈП
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 34  35. 

7) Ви де ти : Исто, стр. 131 – 132
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65/08.
9) Ви де ти: I. Увод, под 1. По ла зне осно ве, ци ље ви и на че ла, Стра те -
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10) Исто,VI. Стра те ги ја раз во ја ин сти ту ци ја, под 2. Но ва ин сти ту ци 
о нал на ре ше ња и под 2.1 За ко но дав ни оквир.
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ja%20PRRS.pdf.
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Бив ши пред сед ник Сје ди ње них аме рич ких др жа ва Џорџ
Буш, осим по за по чи ња њу ра то ва у Ира ку и Ав га ни ста 
ну, оста ће упам ћен и по број ним чуд ним из ја ва ма и га 

фо ви ма. Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић, за хва љу ју ћи сво јим
по след њим по ступ ци ма и из ја ва ма, на до бром је пу ту да га
про гла се за европ ског Бу ша. 

Зна да пи је, не зна да чи та
Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић пр ви је пред сед ник у

исто ри ји све та ко ји је у то ку свог ман да та ка жњен по За ко ну
о спре ча ва њу на си ља и не до лич ног по на ша ња на спорт ским
при ред ба ма. Пред сед никху ли ган Та дић ка жњен је са 40.000
ди на ра јер је у дру штву ми ни стар ке за спорт и омла ди ну Сне 
жа не Ма ло вић и свог ко а ли ци о ног парт не ра из СПС Че до ми 
ра Ан ти ћа ис пи јао ал ко хол на ста ди о ну Цр ве не зве зде по сле
ме ча Ср би ја Ру му ни ја што је про тив зако ни то. 

Да сра мо та за Ср би ју бу де ве ћа, ка ко би оправ дао се бе
пред гра ђа ни ма, Та дић се на су ду бра нио да ни је знао да јеис 
пи ја ње ал ко хо ла на ста ди о ну пре кр шај(!?) иако је упра во он
мо рао да пот пи ше За кон о спре ча ва њу на си ља и не до лич ног
по на ша ња на спорт ским при ред ба ма ка ко би сту пио на сна 
гу.

– Ни сам знао да је на здра вља ње шам пањ цем пре кр шај, по 
сле по бе де на ше ре пре зен та ци је. По сле ин фор ма ци ја из ме 
ди ја, пре у зи мам од го вор ност. По пио сам са мо гу тљај – прав 
да се Та дић та ко ин ди рект но при зна ју ћи да не чи та за ко не
ко је пот пи су је.

Пи јан ство на ста ди о ну би до не кле и раз у ме ли јер је ло гич 
но да је Та дић, чи ји је ре жим из гу био по др шку гра ђа на, уте ху
по тра жио у ал ко хо лу али је скан да ло зно да се на че лу др жа ве
на ла зи пред сед ник ко ји не чи та за ко не ко је пот пи су је. Ова ква
Та ди ће ва из ја ва је скан да ло зна има ју ћи у ви ду да у скла ду са
сво јим овла шће њи ма, пред сед ник Ре пу бли ке мо же вра ти ти
На род ној скуп шти ни из гла са ни за кон на по нов но од лу чи ва 
ње ако сма тра да за кон ни је са гла сан са Уста вом или да је у су 
прот но сти с по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или оп 
ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, или да
при до но ше њу за ко на ни је по што ва на про це ду ра ко ја је про 
пи са на за до но ше ње за ко на, или да за кон не уре ђу је не ку
област на од го ва ра ју ћи на чин.

Устав ни по ре дак угро жен
Ка ко ће Та дић ис ко ри сти ти ово сво је овла шће ње и од ба 

ци ти про тив у став не за ко не ко је до не се пар ла мент ка да их
чак и не про чи та пре пот пи си ва ња? Та ко се, ве ро ват но, и до 
го ди ло да Та дић све че шће пот пи су је про тив у став не за ко не
по пут За ко на о јав ном ин фор ми са њу ко ји уки да сло бо ду го 
во ра и За ко на о од ре ђи ва њу над ле жно сти Вој во ди не ко ји
пред ста вља да ље це па ње Ср би је. 

Уска ка ње у ка дар
Су о чен са све ве ћим па дом по пу лар но сти, Та дић на све на 

чи не по ку ша ва да бу де у ме ди ји ма че сто се ба ца ју ћи у ка дар
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Ајд  ̀живели!
Бо рис Та дић обе ло да нио да не чи та за ко не ко је пот пи су је 

• Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић пр ви је пред сед ник у исто ри ји све та ко ји је у то ку свог ман да та
ка жњен по За ко ну о спре ча ва њу на си ља и не до лич ног по на ша ња на спорт ским при ред ба ма.
Пред сед ник-ху ли ган Та дић ка жњен је са 40.000 ди на ра јер је у дру штву ми ни стар ке за спорт и
омла ди ну Сне жа не Ма ло вић и свог ко а ли ци о ног парт не ра из СПС Че до ми ра Ан ти ћа ис пи јао ал -
ко хол на ста ди о ну Цр ве не зве зде по сле ме ча Ср би ја Ру му ни ја што је про тив зако ни то.
• На су ђе њу Та дић при знао да не зна од ред бе за ко на ко ји је пот пи сао па је та ко пот пи сао про тив -

у став не за ко не по пут За ко на о јав ном ин фор ми са њу и За ко на о од ре ђи ва њу над ле жно сти Вој -
во ди не



сни ма те љи ма и фо то гра фи ма. Та ко је при ли ком пот пи си ва 
ња Де кле ра ци је о стра те шком парт нер ству са Ита ли јом, ко ји
су пот пи си ва ли пре мје ри Ср би је и Ита ли је Мир ко Цвет ко вић
Сил ви јо Бер лу ско ни, на за пре па шће ње чла но ва ита ли јан ске
вла де ко ји су се де ли у пу бли ци Та дић устао и стао из ме ђу
Цвет ко ви ћа и Бер лу ско ни јаиако ни је би ло по про то ко лу. Сви
фо то гра фи су усли ка ли Та ди ћев осмех и се ду ко су док су се у
пр вом пла ну пре мје ри ру ко ва ли. То ком по се те Та дић је у ви 
ше на вра та из гу рао пре мје ра Цвет ко ви ћа ка ко би се он угу 
рао по ред Бер лу ско ни ја, иако су се глав ни до го во ри во ди ли
из ме ђу пре ми је ра. Ни шта ма ње скан да ло зан ни је и Та ди ћев
поку шај да на сед ни ци Си но да СПЦ по сле смр ти па три јар ха
Па вла, сед не на ме сто па три јар ха у че му га је спре чио вла ди 
ка Ам фи ло хи је.

Има ви за – не ма па ра
Ка да је 30. но вем бра Европ ска уни ја уки ну ла ви зе Ср би ји

Та дић је го во рио да ће са да гра ђа ни Ср би је има ти мо гућ ност
да се шко лу ју и раз ви ја ју по сло ве. Ка да су до ма ћи ме ди ји об 
ја ви ли да упр кос уки да њу ви за гра ђа ни неће мо ћи да пу ту ју у
ЕУ без до ка за да на ра чу ну у бан ци има ју пар сто ти на евра,
као и без број не до дат не до ку мента ци је, Та дић је об ја снио да
без об зи ра што ве ћи на гра ђа на не ма па ра да пу ту је у ЕУ ва 
жно је да они има ју ту мо гућ ност (!?)

– За оне ко ји не ће пу то ва ти ва жна је са ма чи ње ни ца да
има ју сло бо ду кре та ња – об ја снио је Та дић.

Дру гим ре чи ма, ни је ва жно што не ма те да ку пи те де ци
хра ну већ је ва жно то што би ка да би хи по те тич ки има ли но 
вац мо гли да от пу ту је те у ЕУ. 

Остав ка за Та ди ћа!
Иако не чи та за ко не Бо рис Та дић и те ка ко чи та ис тра жи 

ва ња јав ног мње ња. Ис тра жи ва ње Ме ди ја Га лу па, ко је је об ја 
вље но 2. де цем бра, по ка за ло је да са мо је дан од сто гра ђа на
ми сли да вла да ра ди од лич но а да је чак 44 одсто ре кло да су
ре зул та ти вла де сла би. Бр же бо ље, истог да на, пред сед ник
Та дић је оба ве стио јав ност да ни је за до во љан ра дом по је ди 
них ми ни ста ра. Ја сно је да су ова ко на ив ни по ку ша ји Та ди ћа
да из бег не од го вор ност за ка та стро фал ну си ту а ци ју у зе мљи
осу ђе ни на про паст. 

Осим што је осра мо тио Ср би ју пред очи ма це лог све та, Та 
дић већ ду же вре ме не ра ди свој по сао ка ко тре ба а сво јим из 
ја ва ма вре ђа ин те ли ген ци ју гра ђа на Ср би је. Мо жда је Та дић
не за до во љан по је ди ним ми ни стри ма али ја сно је да су гра ђа 
ни Ср би је не за до вољ ни Та ди ћем. 

Р. С. В.
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Есте ти ка му ис пред без бед но сти
Суд ско ре ше ње ко јим је огла шен кри вим за ис пи ја ње ал ко хо ла на стади о ну из гле да да ни је „отре зни 

ло“ Та ди ћа па је пред сед ник на ста вио да кр ши за ко не. Та ко је 10. де цем бра, то ком не на ја вље не по се те
гра ди ли шту мо ста код Бе шке, Та дић ски нуо за штит ни шлем ко ји су му да ли рад ни ци и ти ме пре кр шио
За кон о без бед но сти и здра вља на ра ду. За кон про пи су је да сва ки рад ник и по се ти лац на гра ди ли шту мо 
ра да но си шлем, а ако не ће да ста ви шлем или не ма шлем мо ра да на пу сти гра ди ли ште. Ка ме ре јав ног
сер ви са сни ми ле су Та ди ћа док се без шле ма ше та по гра ди ли шту без ика кве за штит не опре ме. Да ствар
бу де го ра по Та ди ћа, ње му су над ле жни на гра ди ли шту обез бе ди ли шлем али га је Та дић ски нуо ка ко би
леп ше из гле дао пред ка ме ра ма.

– Док је да вао из ја ву, шлем је при др жао мо мак из обез бе ђе ња, јер се ис под шле ма пред сед ник не би
ни ви део – об ја сни ли су у Пред сед ни штву.

За кон и дру ги под за кон ски ак ти за овај пре ступ пред ви ђа ју ка зну за пред у зе ће ко је из во ди ра до ве у
ра спо ну од 600.000 до 800.000 ди на ра. Ме ђу тим, осим нов ча не ка зне мно го го ра је по ру ка ко ју је Та дић по 
слао рад ни ци ма. 

Го ди шње у Ср би ји по ги не у про се ку 40 рад ни ка на гра ди ли шти ма док ви ше сто ти на бу де по вре ђе но.
Ве ћи на овихне сре ћа би би ла из бег ну та да се по шту ју про пи си о но ше њу за штит не опре ме. Док над ле жно
ми ни стар ство по ку ша ва да, ка зна ма и мар ке тин шким кам па ња ма, убе ди рад ни ке да но се за шти ту Та дић
им сво јим по на ша њем по ру чу је да су ко мо ци ја и есте ти ка ва жни ји од без бед но сти на ра ду. 



Вла да Мир ка Цвет ко ви ћа је, на сед ни ци одр 
жа ној 1. де цем бра 2009. го ди не, усво ји ла
пред лог бу џе та Ре пу бли ке Ср би је за 2010.

го ди ну, ко јим пред ви ђа ју из дат ке од чак 762,9 ми ли јар де ди 
на ра (7,9 ми ли јар ди евра). То ли ки рас хо ди у бу џе ту су до ве ли
до де фи ци та од чак 107 ми ли јар ди ди на ра. Ко мен та ри шу ћи
огром не гу бит ке пред ви ђе не пред ло гом бу џе та за иду ћу го 
ди ну, ми ни стар фи нан си ја Ди а на Дра гу ти но вић је из ја ви ла
ка ко „у вре ме ну фи нан сиј ске кри зе не би би ло до бро об у ста 
ви ти бу џет ске из дат ке, јер би то угро зи ло еко ном ски опо ра 
вак”. Чи ји „еко ном ски опо ра вак” би мо гао би ти „угро жен”,
Вла да Ср би је нај бо ље по ка зу је упор ним од би ја њем да сма њи
број (пре ко 100) сво јих ре гу ла тор них те ла и аген ци ја, у ко ји 
ма су углав ном за по сле ни пар тиј ски ка дро ви из вла да ју ћих
стра на ка или њи хо ви чла но ви по ро ди ца и ко ји углав ном оба 
вља ју по сао ко ји је већ у ин ге рен ци ји ми ни стар ста ва. С дру ге
стра не, ре зул та ти ових па ра лел них др жав них ор га на су ми 
нор ни у од но су на ре зул та те ра да. 

Од од лу ке Вла де Ср би је да, пре три ме се ца, осну једвано ва
ре гу ла тор на те ла – На ци о нал ну аген ци ју за ре ги о нал ни раз 
вој и Аген ци ју за за шти ту од јо ни зи ра ју ћих зра че ња и ну кле 
ар ну си гур ност Ср би је, ни шта се ни је про ме ни ло. Те две аген 
ци је пред ста вља ју 103. и 104.по ре дуре гу ла тор но те ло Вла де
Ср би је, ко ја је још у апри лу ове го ди не на ја ви ла да ће њи хов
број нај ка сни је до сеп тем бра ове го ди не сма њи ти за по ло ви 
ну, али их упр кос то ме и да ље уве ћа ва. Пре осни ва ња ове две
аген ци је,вла да је у ју нуове го ди недо не ла Уред бу о осни ва њу
још јед не аген ци је – На ци о нал ног са ве та за де цен тра ли за 
ци ју.

Пред сед ник Са ве та за ре гу ла тор ну ре фор му, ко ји је за ду 
жен за кон тро лу ра да и над ле жно сти ре гу ла тор них те ла Вла 
де Ср би је, је ми ни стар еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја Мла 
ђан Дин кић. Тај са вет још увек ни је на пра вио ком пле тан по 
пис свих ре гу ла тор них те ла у Ср би ји и њи хо вих над ле жно 
сти, па не ма зва нич ног из ве шта ја о то ме ко ја аген ци ја шта ра 
ди, ко је су тач но ње ни по сло ви, а не ма ни пре ци зних по да та 
ка о из да ци ма за њи хов рад.

На ци о нал на аген ци ја за ре ги о нал ни раз вој је сед ма на ци 
о нал на ин сти ту ци ја ко ја се ба ви раз во јем ре ги о на и њи хо вим
рав но мер ни јим раз во јем. Уз но ву аген ци ју, ре ги о ни ма се ак 
тив но ба ве Ми ни стар ство за еко но ми ју и ре ги о нал ни раз вој
ми ни стра Мла ђа на Дин ки ћа, ми ни стар без порт фе ља за ду 
жен за ре ги о нал ни раз вој Су леј ман Угља нин, ње го ва кан це 
ла ри ја за одр жи ви раз вој еко ном ски не раз ви је них под руч ја,
Са вет за ре ги о нал ни и рав но мер ни раз вој, Ми ни стар ство за
на ци о нал ни ин ве сти ци о ни плани Аген ци ја за ма ла и сред ња
пред у зе ћа. Не ра чу на ју ћи тих се дам др жав них ор га на, уСр би 
ји и да ље по сто ји и Фонд фе де ра ци је за кре ди ти ра ње бр жег
раз во ја при вред но не до вољ но раз ви је них ре пу бли ка и ауто 
ном них по кра ји на, ко ји има за јед нич ке слу жбе са Фон дом за
фи нан си ра ње по ве ћа ња за по сле но сти, ко ји се та ко ђе ба ве по 
сло ви ма ре ги о нал ног раз во ја. Док се не утвр ди ка ко ће да ље
функ ци о ни са ти, но во и ме но ва ни в.д. ди рек тор оба фон да Ми 
ро љуб По ку шев ски об ја шња ва да, од лу ком из 2006. го ди не,

фон до ви ра де на осно ву не ка да шњих са ве зних за ко на. Уз све
то, тре ба по ме ну ти да су про те клих го ди на осно ва не број не
ло кал не кан це ла ри је за ре ги о нал ни раз вој о чи јем ра ду се не
зна мно го, осим да се њи хов рад фи нан си ра на род ним па ра 
ма. Сви за јед но се, уз мно га дру га ми ни стар ства и аген ци је,
на вод ноба ве при вла че њем стра них ин ве сти ци ја,ко је би тре 
ба ло да бу ду по кре тач рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја.
Иако до са да ни су уки ну ли ни јед ну аген ци ју, ка ко су про ле тос
на ја вљи ва ли, у Вла ди Ср би је твр де да но ва На ци о нал на аген 
ци ја за ре ги о нал ни раз вој не ће зна чи ти уве ћа ње ад ми ни 
стра ци је. Пре ма не зва нич ним ин фор ма ци ја ма, но ви ди рек 
тор На ци о нал не аген ци је за ре ги о нал ни раз вој би ће до са да 
шњи др жав ни се кре тар за ре ги о нал ни раз вој Де јан Јо ва но 
вић.

Ако узме мо у об зир да се из бу џе та за рад јед не аген ци је у
про се ку из два ја око 700 ми ли о на ди на ра го ди шње, па ако се
то по мно жи са бро јем аген ци ја, фон до ва и ми ни стар ста ва ко 
ји се ба ве рав но мер ним ре ги о нал ним раз во јем, он да се по ста 
вља ја сно пи та ње: ка ко то да, по ред то ли ких др жав них ор га 
на ко ји се ба ве рав но мер ним раз во јем, Ср би ја до са да ни је по 
ста ла нај рав но мер ни је раз ви је на др жа ва на све ту? Ка ко је мо 
гу ће да у Ср би ји и да ље има мо оп шти не као што су Но ви Бе о 
град, где је про сеч на за бе ле же на ме сеч на пла та у ју лу 2009.
го ди не би ла 50.296 ди на ра, и Бе лу Па лан ку, у ко јој је про сеч 
на ме сеч на пла та у ју лу ове го ди не би ла све га 12.799 ди на ра?
Ка ко је мо гу ћа то ли ка раз ли ка у ви си ни пла та по ред то ли ких
ре гу ла ци о них те ла за рав но ме ран ре ги о нал ни раз вој? Ко ту
не ра ди свој по сао?

Би ро крат ска др жа ва у др жа ви
Да би све би ло ја сни је, тре ба има ти у ви ду да се под па тро 

на том Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, ин ди 
рект но или ди рект но, са ма њим или ве ћим сте пе ном фор 
мал не или ствар не не за ви сно сти, са соп стве ним или бу џет 
ским при хо ди ма, на ла зи чак 13 ин сти ту ци ја. Сем Аген ци је за
при ва ти за ци ју, Ак циј ског фон да и Фон да за раз вој, ту су још и
Га ран циј ски фонд, Аген ци ја за ма ла и сред ња пред у зе ћа,
Аген ци ја за при вред не ре ги стре, Аген ци ја за ли цен ци ра ње
сте чај них управ ни ка, Аген ци ја за стра на ула га ња и про мо ци 
ју из во за, Акре ди та ци о но те ло Ср би је, Ди рек ци ја за ме ре и
дра го це не ме та ле, На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње,
Аген ци ја за оси гу ра ње и фи нан си ра ње из во за и Фонд за оси 
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Би ро крат ска аген ту ра
на гр ба чи по ре ских об ве зни ка

Вла да Мир ка Цвет ко ви ћа не по ми шља на уки да ње 
број них ре гу ла тор них те ла и аген ци ја 

Пи ше: Вла ди мир Ми шко вић



гу ра ње и фи нан си ра ње спољ но тр го вин ских по сло ва. Ве ћи на
тих ре гу ла тор них те ла оба вља ју исте или слич не по сло ве, па
се Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја мо же сма 
тра ти пра вом би ро крат ском др жа вом у др жа ви.

Осим пре кла па ња по сло ва у над ле жно сти Ми ни стар ства
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, при ме тан је сли чан тренд и
у ре со ру за шти те жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња
где има мо: Ми ни стар ство за про стор но пла ни ра ње и за шти 
ту жи вот не сре ди не ре сор ног ми ни стра Оли ве ра Ду ли ћа,
Аген ци ју за за шти ту жи вот не сре ди не ко ја оба вља по сао ми 
ни стар ства и Фонд за за шти ту жи вот не сре ди не ко ји оба вља
по сао и ми ни стар ства и аген ци је. Ту има мо и Аген ци ју за ре 
ци кла жу, За вод за за шти ту при ро де и Аген ци ју за про стор но
пла ни ра ње, ко ји за јед но оба вља ју по сао Ми ни стар ства за
про стор но пла ни ра ње и за шти ту жи вот не сре ди не, па се по 
ста вља пи та ње шта ће ре сор ни ми ни стар Оли вер Ду лић да
ра ди по ред то ли ких аген ци ја, ѕаво да и фон до ва ко ји оба вља 
ју ње гов по сао?

Ни ње гов ко ле га, ми ни стар за ру дар ство и енер ге ти ку Пе 
тар Шкун дрић, из гле да не ће има ти мно го по сла, јер ње го во
ми ни стар ство у сво јим ре сор ним по сло ви ма за ме њу ју чак
две слу жбе, Аген ци ја за енер ге ти ку и Аген ци ја за енер гет ску
ефи ка сност. Аген ци ја за енер гет ску ефи ка сност има чак 13
за по сле них и пред ви ђен бу џет за ову го ди ну од 21 ми ли он
ди на ра. Од то га се 13,5 ми ли о на из два ја за пла те. С об зи ром
да је Ср би ја по ста ла ле гло енер гет ске ма фи је, аген ци је су из 
гле да ту да по мог ну ми ни стар ству ка ко би по сао те као што
„тран спа рент ни је”. 

Ми ни стар про све те Жар ко Об ра до вић та ко ђе мо же да се
по хва ли аген ци ја ма у ре со ру про све те. За вод за вред но ва ње
ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња и За вод за уна пре ђе ње
обра зо ва ња и вас пи та ња вред но оба вља ју по сао ми ни стра
про све те, па ми ни стар Об ра до вић има вре ме на да школ ским
звон цем на ја вљу је по че так школ ске го ди не. С об зи ром да се
из бу џе та за рад јед не аген ци је у про се ку из два ја ју сто ти не
ми ли о на ди на ра го ди шње, ра ци о на ли за ци ја про свет ног си 
сте ма у Ср би ји, ко ју зах те ва Свет ска бан ка, тре ба ла би да поч 
не од Вла де Ср би је и ње них ре гу ла тор них те ла, а не од убо гих
про све та ра, ко је ни ку че не ма за шта да ује де.

Пре си па ње из шу пљег у пра зно
Др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству фи нан си ја Сло бо дан

Илић, ко мен та ри шу ћи пред лог бу џе та Ср би је за 2010. го ди 
ну, 30. но вем бра 2009. го ди не из ја вио је ка ко ће „сле де ће го 
ди не би ти из дво је но ви ше нов ца из бу џе та за рад ре гу ла тор 

них те ла, што би тре ба ло да омо гу ћи уште де у про це су јав них
на бав ки.” О ка квим „уште да ма” се ра ди, те шко је ре ћи ако се
огром ним бу џет ским из два ја њи ма већ фи нан си ра ју мно го 
број не аген ци је и упра ве ко је ра де ту ђи по сао или не слу же
ни че му. Уко ли ко су ствар но же ле ли да уште де тре ба ло је да
нај пре уки ну аген ци је. Власт по ка зу је да ни ти по шту је гра ђа 
не Ср би је, ни ти но вац ко ји они из два ја ју, да би др жа ва мо гла
нор мал но да функ ци о ни ше.

То по твр ђу је и ми ни стар фи нан си ја Ди а на Дра гу ти но вић,
ко ја је, 28. ок то бра 2009. го ди не, из ја ви ла да „ни је по зна то ка 
ко се го ди шње тро ши 130 ми ли јар ди ди на ра из бу џе та”. Ми 
ни стар Ди а на Дра гу ти но вић се по жа ли ла јав но сти да чак ни
она не ма увид у то где се упу ћу је и тро ши око ми ли јар ду и
три ста ми ли о на евра. 

Др жав ни ре ви зор Ра до слав Сре те но вић на ја вио је пре кр 
шај не при ја ве про тив оних ко ји су не са ве сно тро ши ли др жав 
ни но вац. Сре те но вић је ре као да ће си гур но би ти зах те ва за
по кре та ње пре кр шај них по сту па ка про тив оних ко ји су се
огре ши ли о за кон ске од ред бе ко ри сте ћи бу џет ски но вац, али
да је „крај ње не из ве сно да ли ће би ти кри вич них при ја ва и
зах те ва за сме њи ва ње од го вор них са функ ци ја”. Мир ко Цвет 
ко вић, пре ми јер, на све то од го ва ра да су кри ве књи го во ђе ко 
је су по гре шно књи жи ле.

Мо ра да се утвр ди од го вор ност свих над ле жних код ко јих
је Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја от кри ла не пра вил но сти
и зло у по тре бе у ко ри шће њу бу џет ских сред ста ва то ком про 
те кле го ди не. Ср би ја је пр ву, и до са да је ди ну, ре ви зи ју до би 
ла тек по сле де вет го ди на ор га ни зо ва не и си сте мат ске пљач 
ке др жа ве и то на кон тро ли са ном узор ку од све га 27 од сто це 
ло куп не струк ту ре бу џе та. Ре жим Бо ри са Та ди ћа је на мер но
оп стру и сао рад Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је, ка ко би
јав ност пу них де вет го ди на би ла ус кра ће на за обе ло да њи ва 
ње исти не о то ме ка ко су не на мен ски тро ше на нов ча на сред 
ства по ре ских об ве зни ка.

Др жав нире ви зор у на ред ном пе ри о ду мо ра да из вр ши те 
мељ ну кон тро лу свих бу џет ских ко ри сни ка и да, не ште де ћи
хар ти ју и ма сти ло, под не се кри вич не при ја ве про тив свих др 
жав них функ ци о не ра од го вор них за зло у по тре бе бу џет ског
нов ца, јер је, ипо ред стал ног ис ти ца ња на вод не тран спа рент 
но сти у оба вља њу вла сти, еви дент но да по сто је не ле гал ни
то ко ви од ли ва нов ца из др жав не ка се, што има за по сле ди цу
из у зет но те жак со ци јал ноеко ном ски по ло жај огром ног бро 
ја гра ђа на Ср би је – пот пу но оси ро ма ше них и без мо гућ но сти
за по шља ва ња.
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По сао 24 ми ни стар ства оба вља ју 72 ре гу ла тор на те ла
У Ср би ји по сто је 72 ре гу ла тор на те ла ко ји ма је за ко ном омо гу ће но да пред ла жу про пи се, што су до не 

дав но мо гла са мо ми ни стар ства, од но сно ре сор ни ми ни стри, што ства ра усло ве за пре кла па ње над ле жно 
сти. Не ке од њих су: Аген ци ја за енер ге ти ку, Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не, Аген ци ја за ли цен ци 
ра ње сте чај них управ ни ка, Аген ци ја за оси гу ра ње де по зи та, Аген ци ја за при ва ти за ци ју, Аген ци ја за при 
вред не ре ги стре, Аген ци ја за стра на ула га ња и про мо ци ју из во за, Ак циј ски фонд, Ан ти до пинг аген ци ја,
Ар хив Ср би је, Без бед но сноин фор ма тив на аген ци ја, Бе о град ска бер за, Га ран циј ски фонд, Ди рек то рат ци 
вил ног ва зду хо плов ства, Ди рек ци ја за же ле зни це, Ди рек ци ја за ме ре и дра го це не ме та ле, Ди рек ци ја за
уну тра шње плов не пу те ве „Плов пут“, За вод за ин те лек ту ал ну сво ји ну, Ин сти тут за јав но здра вље, Ин сти 
тут за стан дар ди за ци ју Ср би је, Ко ми си ја за за шти ту кон ку рен ци је, Ко ми си ја за хар ти је од вред но сти, На 
род на бан ка Ср би је, На род на би бли о те ка Ср би је, На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, Са вет за на уч ни и
тех но ло шки раз вој, При вред на ко мо ра Ср би је, Ре пу блич ка аген ци ја за те ле ко му ни ка ци је, Ре пу блич ка
из бор на ко ми си ја, Ре пу блич ка ра ди о ди фу зна аген ци ја, Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Ре пу блич ки за вод
за здрав стве но оси гу ра ње, Ре пу блич ки за вод за спорт, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Ре пу блич ки се 
кре та ри јат за за ко но дав ство, Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, Ре пу блич ки хи дро 
ме те о ро ло шки за вод, Удру же ње ба на ка, Фонд за за шти ту жи вот не сре ди не, Фонд за оси гу ра ње и фи нан 
си ра ње спољ но тр го вин ских по сло ва, Цен тар за ме ди ја ци ју, Цен трал ни ре ги стар де по и кли ринг хар ти ја
од вред но сти, За вод за со ци јал но оси гу ра ње и По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по 
да та ка лич но сти...



Мо же ли Ср би ја да оче ку је пра вич ност ка да
је у пи та њу сма ње ње бро ја за по сле них у
др жав ној и ло кал ној ад ми ни стра ци ји? Мо 

же ли Ср би ја да оче ку је од го вор ност у сма ње њу јав не по тро 
шње ко ју на ја вљу је вла да? Има ли то га ко мо же да по ве ру је у
искре ност и по ште ње нај од го вор ни јих у вла сти.

Не ма, на рав но. Раз ло зи су око нас, сва ког тре нут ка и на
сва ком ме сту. У фа бри ка ма, шко ла ма, здрав стве ним уста но 
ва ма, оп шти на ма, су до ви ма... Где хо ће те. 

У пра вич ност нас уве ра ва ју они ко ји су ус по ста ви ли не 
прав ду. У не при стра сност они ко ји про мо ви шу не по ти зам. У
од го вор ност они ко ји се ју ја ва шлук. Ево ка ко то, ре ци мо, из 
гле да у ,,европ ском и де мо крат ском” Бе о гра ду.

Го спо ђа На де жда Вук че вић, ди пло ми рани прав ник, из Бе 
о гра да, 16. 3. 2007. го ди не раз ре ше на је ду жно сти за ме ни ка
се кре та ра Се кре та ри ја та за упра ву Град ске упра ве гра да Бе о 
гра да (бр.118665/07Н од 15. 3. 2007. го ди не). С об зи ром да је
прав ник са ско ро 35 годи на рад ног ис ку ства, оче ки ва ло се да
се го спо ђа Вук че вић рас по ре ди на не ко дру го, од го вор но рад 
но ме сто у град ској упра ви. На осно ву За ко на о рад ним од но 
си ма у др жав ним ор га ни ма мо гла да оста не и не рас по ре ђе на
6 ме се ци од да на раз ре ше ња, а да у истом пе ри о ду ре ши аде 
кват но свој ста тус (у овом слу ча ју оде у ре дов ну пен зи ју). Го 

спо ђа Вук че вић је има ла још 2 ме се ца до сти ца ња пр вог усло 
ва за од ла зак у пен зи ју, ис пу ње ње 35 го ди на рад ног ста жа, а
све га 4 ме се ца да ис пу ни и дру ги услов и стек не пра во и на
ста ро сну пен зи ју пу не ћи 60 го ди на жи во та. Све је би ло на
стра ни за ко ни то сти и ра ци о нал но сти. А он да је го спо ђа Та ма 
ра Стој че вић узе ла ства риу сво је ру ке. Она је та да би ла на чел 
ник град ске упра ве, не што ка сни је је по ста ла ге не рал ни се 
кре тар На род нескуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, а да нас је ге не 
рал ни се кре тар вла де. Сва ком пре ма за слу га ма, а ње не ће те
чу ти у на став ку.

Го спо ђо Вук че вић сво јом из ја вом оба ве шта ва на чел ни ка
да ви ше не же ли да бу де рас по ре ђе на у окви ру град ске упра 
ве. Ува жа ва ју ћи сво ју ста ри ју ко ле ги ни цу, Та ма ра Стој че вић
не са мо да је не рас по ре ђу је не го јој до носи по ме ну то ре ше ње
о пре стан ку рад ног од но са, а у том ре ше њу, под тач ком 2, по 
зи ва ју ћи се на Уред бу о на кна да ма и дру гим при ма њи ма за 
по сле них у др жав ним ор га ни ма, ча сти го спо ђу Вук че вић
скром ном сти мула тив ном от прем ни ном од ,,три ча вих”
22.000 евра, или у то вре ме 1.784,498,98 ди на ра. Али, шта да
се ра ди, има се мо же се... Не мо гу сви да во де ра чу на о нов цу
по ре ских об ве зни ка и јав ном ин те ре су.

На рав но, тор та без шла га као и да ни је тор та. Шта је шлаг
у овој при чи. Ко је На де жда Вук че вић. Чи ме је за ду жи ла град?
Од го вор но шћу? По жр тво ва но шћу? Не!!! По ме ри ли ма ре жи 
ма Бо ри са Та ди ћа ово је на кна да за за слу ге ње ног су пру га,
спе ци јал ног ту жи о ца за рат не зло чи не Вла ди ми ра Вук че ви 
ћа. 

Ово је са мо јед на ту жна при ча о љу ди ма ко ји су у функ ци 
ји прав де и пра вич но сти да нас у Ср би ји, Ср би ји ко ју води Де 
мо крат ска стран ка.
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Паре за одане
Пи ше: Дра ган Сте ва но вић



Из На род не бан ке Ср би је (НБС) јав но сти је са 
оп ште но, да су де ви зне ре зер ве Ср би је, на
кра ју ме се ца но вем бра, до сти гле укуп ни из 

нос од 11,3 ми ли јар ди евра. Од то га де ви зне ре зер ве зе мље
чи не из нос од 10 ми ли јар ди евра, док де ви зне ре зер ве ба на 
ка ко је по слу ју на срп ском тр жи шту ка пи та ла из но се 1,3 ми 
ли јар де евра. Тра га ју ћи за пре ци зним по да ци ма шта чи ни
струк ту ру ових др жав них (де ви зних) ре зер ви, но ви нар „Ве 
ли ке Ср би је“ је од го во ре по тра жио од над ле жних у НБС. „У
струк ту ри де ви зних ре зер ви НБС нај ви ше су за сту пље не хар 
ти је од вред но сти (око 80 од сто), за тим сред ства на ра чу ни 
ма у ино стран ству, укљу чу ју ћи и сред ства на ра чу ни ма код
дру гих ба на ка и ММФа (око 15 од сто), док је оста так де ви 
зних ре зер ви у ефек тив ном стра ном нов цу и зла ту (око 5 од -
сто)“, на во ди се у од го во ру НБС.

То прак тич но зна чи да се „не где“, на фи нан сиј ском тр жи 
шту, „обр ћу“ ми ли јар де евра сред ста ва на ших де ви зних ре 
зер ви, и то на ба зи од лу ке Мо не тар ног од бо ра НБС, ко ји се је 
ди ни у др жа ви пи та где ће се на ве де на сред ства пла си ра ти.
Др жа ва оства ру је знат не при хо де по осно ву ка ма та на де по 
зи те и хар тије од вред но сти, али јав ност не зна ко је све стра 
не ин сти ту ци је на шим, др жав ним па ра ма, одр жа ва ју сво ју
ли квид ност и уве ћа ва ју свој ка пи тал.

По ку шај но ви на ра „Ве ли ке Ср би је“ да са зна ко јим стра ним
бан ка ма је ру ко вод ство НБС ука за ло по ве ре ње при ликом
пла сма на де ви зних ре зер ви Ср би је, био је без у спе шан. „Де по 
зи ти се пла си ра ју код дру гих цен трал них ба нака (De uthsche
Bun des bank, Fe de ral Re ser ve Bank), а ма њи део од око 2 од сто
де ви зних ре зер ви је пла си ран у ви ду де по зи та код пр во кла 
сних свет ских ба на ка ми ни мал ног кре дит ног реј тин га ААА
,,нај ра зви је ни јих зе ма ља у све ту“, од го ва ра ју из ка би не та гу 
вер не ра Ра до ва на Је ла ши ћа. По ста вља се пи та ње ко је су то
бан ке? Ме ђу тим, на то у НБС од го ва ра ју: „Ино стра не бан ке
код ко јих су пла си ра не де ви зне ре зер ве, као и ли ми ти пла 
сма на по по је ди нач ним бан ка ма, но се озна ку нај ви шег сте пе 
на тај но сти“. 

Ме ше та ре ња са „Евро ак сис“ бан ком
Ка кву по за ди ну мо же да има, а тек ка кву ште ту мо же да

про из ве де, скри ва ње име на ба на ка и из но са де по но ва них
сред ста ва де ви зних ре зер ви, јед ном је у Ср би ји већ ви ђе но. О
то ме нај бо ље све до чи кри ми нал ко ји је ис пли вао у јав ност
отва ра њем афе ре „На ци о нал на ште ди о ни ца“, из пе ри о да ка 
да је гу вер нер НБЈ био Мла ђан Дин кић, а ми ни стар фи нан си 
ја Бо жи дар Ђе лић. На и ме, иако ли мит од 5 од сто де ви зних
ре зер ви ко је се сме ју де по но ва ти у јед ној бан ци, ни је смео да
се пре ко ра чи, у ре жи ји та да шњег гу вер не ра Дин ки ћа, из нос
де по но ва них сред ства у мо сков ској „Евро ак сис“ бан ци (та да:
„Век сим“ бан ци) је до 2003. го ди не до сти гао ви си ну од чак 60
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Шта се из бр да ва ља?Шта се из бр да ва ља?
„Ве ли ка Ср би ја“ ис тра жу је ко је бан ке „обр ћу“ де ви зне ре зер ве Ср би је

Пи ше: Иван Ни нић



ми ли о на до ла ра. Из до ку ме на та са озна ком „стро го по вер 
љи во“, ко је је 13. 12. 2000. го ди не пот пи сао Мла ђан Динкић, а
ко је по се ду је Срп ска ра ди кал на стран ка, ви ди се да је пр во 
бит но одо бре ње за де по но ва ње сред ста ва у „Евро ак сис“ бан 
ци из но си ло 10 ми ли о на до ла ра. Зву чи не ве ро ват но, али у
Дин ки ће вом до ку мен ту се отво ре но ка же да се сред ства де 
по ну ју „у ци љу по бољ ша ња ли квид но сти“ спор не бан ке.

Мо жда би се ова при ча за вр ши ла са мо на про би ја њу ли ми 
та од 5 од сто де по но ва них сред ста ва, да се ка сни је ни је ис по 
ста вио низ дру гих чи ње ни ца. Пр во, „Евро ак сис“ бан ка је би ла
у вла сни штву Ву ка Ха мо ви ћа и Во ји на Ла за ре ви ћа. 

Дру го, ак ци о нар ски ка пи тал бан ке је из но сио све га 15ми 
ли о наевра, и та квој бан ци са из у зет но сла бом ли квид но шћу
и ло шим реј тин гом, др жа ва ни је сме ла да по ве ри упра вља ње
де ви зним ре зер ва ма. Тре ће, и ујед но нај ва жни је, вла сни ци
„Евро ак сис“ бан ке су пре кр ши ли основ но пра ви ло при упра 
вља њу де ви зним ре зер ва ма, јер су та иста сред ства ин ве сти 
ра ли на траг у срп ску при вре ду. На кри ми на лан на чин су из 
вр ши ли до ка пи та ли за ци ју на ше „На ци о нал не ште ди о ни це“

(без ула га ња и јед ног је ди ног ди на ра,већ са мо тр го ви ном па 
пи ри ма), да би је ка сни је уз „де бе лу“ за ра ду пре про да ли грч 
кој ЕФГ бан ци. Да кле, реч јео ви ше стру ком кри ми на лу и ште 
ти по гра ђа не Ср би је, а за шта ни ко ни ка да ни је кри вич но од 
го ва рао. 

Ре зер ве и да ље у „Евро ак сис“ бан ци!?
Упра во ово да на шње скри ва ње име на ба на ка ко ји ма су

НБС и гу вер нер Је ла шић по ве ри ли на чу ва ње и „обр та ње“ на
ше де ви зне ре зер ве, мо же и да ље да бу де у те сној ве зи са
„Евро ак сис“ бан ком. Ка ко? На и ме, у мо мен ту до ла ска Ра до ва 
на Је ла ши ћа на функ ци ју гу вер не ра НБС, у апри лу 2004. го ди 
не, де по зи ти де ви зне ре зер ве Ср би је у „Евро ак сис“ бан ци су
из но си ли 42 ми ли о на до ла ра. Због прет ход ног из би ја ња
афе ре „На ци о нал на ште ди о ни ца“ и це ло куп не ме диј ске „пра 
ши не“, ре жим је био при ну ђен да за поч не про цес по вла че ња
де ви зних ре зер ви ко је је Дин кић де по но вао у спор ној бан ци.
Ме ђу тим, пре ма пи са њу ме ди ја и из ја ви над ле жних у НБС
(Лист „Би знис“, 9. 1. 2008), на ша др жа ва је за кључ но са 31. 12.
2007. го ди не, у „Евро ак сис“ бан ци и да ље др жа ла сред ства де 
ви зне ре зер ве у ви си ни од 7 ми ли о надо ла ра, а ко ја су на вод 
но у це ло сти тре ба ло да бу ду по ву че на до пр ве по ло ви не
2008. го ди не. 

Из ово га је са свим ја сно да је режим у Ср би ји же лео да
„Евро ак сис“ бан ку спа се од за га ран то ва ног од ла ска у сте чај, и
да са мо из тог раз ло га 2004. го ди не, са ње них ра чу на, ни је од 
је дан пут по ву че но од јед ном 42 ми ли о на до ла ра сред ста ва
де ви зних ре зер ви. Али, ов де се по ста вља пи та ње за што се че 
ка ла 2008. го ди на, а да Ср би ја и да ље, у ис тој бан ци, за др жи
пре о ста лих 7 ми ли о на до ла ра? Ко ме је од чел ни ка ре жи ма у
Ср би ји би ло у ин те ре су да во ди ра чу на о ли квид но сти тај кун 
ске бан ке, уме сто о ин те ре си ма др жа ве Ср би је? А при том је
та иста „Евро ак сис“ бан ка, при ме ра ра ди, 2006. го ди не оства 
ри ла ми зер ну до бит од све га 2,2 ми ли о на евра! 

Да кле, на ме ће се пи та ње: да ли се иза скри ва ња име на ба 
на ка у ко ји ма су де по но ва ни не по зна ти из но си сред ста ва де 
ви зних ре зер ви Ср би је, за пра во при кри ва мо гућ ност да НБС
и гу вер нер Је ла шић још увек ни су по ву кли сва нов ча на сред 
ства из „Евро ак сис“ бан ке? 
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У пе ри о ду од 2002. до 2007. го ди не ре ги стро ван озби љан
пад по пу лар но сти НА ТОа у Евро пи. По ре ски об ве зни ци др 
жа ва чла ни ца НА ТОа, ка ко су по ка за ла ис тра жи ва ња, не са 
мо да гу бе по ве ре ње у Али јан су већ је све ви ше осећа ју као те 
рет и опа сност по вла сти ту без бед ност и сма тра ју да ак ци је
НА ТОа не до при но се њи хо вој без бед но сти већ да су не по 
треб не, ску пе и да не ре ша ва ју са вре ме не без бед но сне иза 
зо ве.

Су штин ско не сла га ње из ме ђу Ру си је и Сје ди ње них Аме 
рич ких Др жа ва по пи та њу из град ње но ве ар хи тек ту ре
европ ске и гло бал не без бед но сти је уло га НА ТО. Док Ру си ја
сма тра да у осно ви но вог си сте ма без бед но сти мо гу да бу ду
је ди но Ује ди ње не на ци је као уни вер зал на свет ска ор га ни за 
ци ја и ме ђу на род но пра во, САД же ле по сва ку це ну да, као но 
си о ца ме ха ни зма ко ји би тре ба ло у на ред ном пе ри о ду да га 
ран ту је и одр жа ва ме ђу на род ну безбед ност, на мет ну НА ТО
али ре фор ми сан у сми слу ње го вог пре ра ста ња из ре ги о нал 
ног (евро а тлант ског) окви ра у гло бал ни чи ни лац ко ји би
пре у зео нај ва жни ја овла шће ња Са ве та без бед но сти УН. С об 
зи ром да САД до ми ни ра ју Али јан сом ја сно је да би у та квом
раз во ју до га ђа ја но ви гло бал ни си стем без бед но сти зна чио
по вра так и ле га ли за ци ју аме рич ке гло бал не хе ге мо ни је. Су 
коб Мо скве и Ва шинг то на око те ме ља но вог гло бал ног си сте 
ма без бед но сти – УН или НА ТО – је сте су коб но вог мул ти по 
лар ног и ста рог уни по лар ног све та и од ње го вог ис хода за ви 
си ће да ли ће чо ве чан ство у 21. ве ку би ти без бед ни је не го
што је би ло у прет ход ном ве ку. Да би зна чај те ди ле ме, УН или
НА ТО као те мељ но ве ар хи тек ту ре гло бал не без бед но сти,
био ја сан нео п ход но је де таљ ни је анали зи ра ти ре фор му Али 
јан се ко ја се при пре ма и ко ја тре ба да бу де од го вор За па да,
пр вен стве но САД, на про ме не у све ту и са вре ме не без бед но 
сне иза зо ве. 

Пре то га по треб но је да ти не ко ли ко на по ме на као увод у
раз ма тра ње но вог стра те шког кон цеп та НА ТОа. Да ли то НА 
ТО по ста је уни вер зал на, од но сно гло бал на вој нопо ли тич ка,
по сред но и еко ном ска ор га ни за ци ја ко ја би могла да за ме ни
Ује ди ње не на ци је, да ли је Али јан са да нас ин струмент одр жа 
ва ња европ ске без бед но сти и да ли је он до во љан за ре ша ва 
ње ва жних про бле ма без бед но сти, или мо ждаак ту ел но по на 
ша ње Али јан се пред ста вља чи ни лац де ста би ли за ци је и на ру 
ша ва ња ва же ћег ме ђу на род ног по рет ка и свет ског ми ра. Та
пи та ња се све че шће и озбиљ ни је по ста вља ју не са мо од стра 
не зе ма ља ко је ни су чла ни це већ и у са мој Али јан си у ко јој се
раз ма тра бу дућ ност се вер но а тлант ског пак та. Ка ква је бу 
дућ ност НА ТОа и да ли је он од го ва ра ју ћи оквир европ ске и
свет ске без бед но сти су ве о ма ва жна пи та ња. 

У пе ри о ду од 2002. до 2007. го ди не по ве ћа но по ве ре ње у
вој ну али јан су за бе ле же но је са мо у САД, и то за че тири од сто.
Исто вре ме но, озби љан и упо зо ра ва ју ћи пад по пу лар но сти
НА ТОа ре ги стро ван је у Евро пи. У Не мач кој19 од сто, Ве ли кој
Бри та ни ји 12 од сто, Ита ли ји 13 од сто, Пољ ској 8 од сто. По ре 
ски об ве зни ци др жа ва чла ни ца НА ТОа, ка ко су по ка за ла ис 
тра жи ва ња, не са мо да гу бе по ве ре ње у Али јан су већ је све ви 

ше осе ћа ју као те рет и опа сност по вла сти ту без бед ност и
сма тра ју да ак ци је НА ТОа не до при но се њи хо вој без бед но 
сти већ да су не потреб не, ску пе и да не ре ша ва ју са вре ме не
без бед но сне иза зо ве. Ре а гу ју ћи на сна жан по раст та квог рас 
по ло же ња јав но сти зва нич ни ци НА ТОа су упо зо ри ли да ,,ако
љу ди не осе ћа ју да по сто ји ве за из ме ђу оно га што чи не вој ни 
ци на те ре ну и њи хове лич не без бед но сти, он да се ле ги тим 
ност до во ди у пи та ње’’. 

Та ко се, ше зде сет го ди на од осни ва ња, НА ТО на шао пред
ве ли ким иза зо вом, да по ве ћа по пу лар ност али и да оправ да
сво је по сто ја ње два де се так го ди на на кон рас па да про тив 
нич ког Вар шав ског бло ка. Европ ски струч ња ци су све че шће
по ста вља ли пи та ње ко ја је свр ха НА ТОа по сле рас па да Вар 
шав ског пак та. Ник Вит ни, ви со ко ран ги ра ни слу жбе ник за
ме ђу на род не од но се у Европ ском са ве ту, ка же да је НА ТО тра 
жио раз ли чит иден ти тет и уло гу да би остао зна ча јан, али да
тек тре ба да се по ка же ко ли ко је ус пео у то ме. ,,Од бра на ни је
ви ше пра вље ње људ ског бе де ма или при пре ма за от пор не 
при ја тељ ској ин ва зи ји’’, кри ти ку је Вит ни по на ша ње НА ТОа
и твр ди да од бра на тре ба да бу де по ку шај да се ,,про јек ту је
ста бил ност’’. То и је сте кључ но пи та ње за уло гу НА ТОа у са 
вре ме ном све ту. 

Да ли Али јан са ства ра ста бил ност или де ста би ли зу је
Евро пу и ме ђу на род ну за јед ни цу, да ли ће оп ста ти и ко јим ће
пу тем кре ну ти, да ли ће од ме ха ни зма кон цен три са не вој не
си ле за на ме та ње и за шти ту аме рич ких им пе ри јал них и
европ ских ин те ре са и оства ри ва ње аме рич ке гло бал не хе ге 
мо ни је ус пе ти да се пре о бра зи у парт не ра за из град њу но ве
ар хи тек ту ре европ ске и гло бал не без бед но сти, бит на су пи 
та ња ко ја тре ба ана ли зи ра ти да би се објек тив но оце нио ка 
па ци тет за оства ри вање мул ти по лар но сти као до ми нант ног
и ду го роч но одр жи вог, ста би ли зи ра ју ћег и про спе ри тет ног
ме ђу на род ног по рет ка. У слу ча ју да при ла го ђа ва ње НА ТОа
но вим гло бал ним окол но сти ма кре не пу тем ко ји ће свет и да 
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Но ви - ста ри НА ТО
НА ТО те жи да пре у зме од лу чи ва ње од СБ УН 

и да по ли ти ком си ле ре а ли зу је ин те ре се САД и во де ћих НА ТО зема ља

• САД на ме ра ва ју да у но вом стра те шком кон цеп ту НА ТО де фи ни шу и при пре ме га да по ста не
не ка вр ста гло бал не су пер вла де, од но сно нај ја чи цен тар мо ћи пре ко ко га ће Ва шинг тон и ње го -
ви нај о да ни ји са ве зни ци упра вља ти све том



ље де ли ти на За пад и Ис ток и кон фрон ти ра ти га, он да ће из 
град ња мул ти по лар ног ме ђу на род ног по рет ка као оп ште 
при хва ће ног би ти успо ре на и у по вре ме ном за сто ју. 

Бит ка за но виста ри НА ТО ко ја се од ви ја из ме ђу САД и њи 
хових нај о да ни јих са ве зни ка, с јед не, и оста лих чла ни ца Али 
јан се, с дру ге стра не, од но сно из ме ђу ,,евро пе ја ца’’ и ,,атлан ти 
ста’’(,,ста ре’’ и ,,но ве’’ Евро пе) не из ве сна је и од ви ја се прав цем
на предна зад. Оним Евро пља ни ма ко ји на сто је да из гра де са 
мо стал ни без бед но сни иден ти тет не од го ва ра до ми на ци ја
САД у си сте му од лу чи ва ња у НА ТОу. На сто ја ња ЕУ да из гра 
ди са мо стал ну од брам бе ну спо соб ност и по ста не вој но и по 
ли тич ки не за ви сна у де ло ва њу на ме ђу на род ном пла ну иза 
зва ла су ве ли ко не за до вољ ство Ва шинг то на. Ка да је ви со ки
пред став ник ЕУ за спољ ну по ли ти ку и без бед ност Ха ви јер
Со ла на, 2003. го ди не, обе ло да нио основ не ци ље ве са мо стал 
не без бед но сне по ли ти ке Уни је, ко ја би се, из ме ђу оста лог, ре 
а ли зо ва ла и ја ча њем соп стве них вој них ка па ци те та ка ко би
Уни ја мо гла да од го во ри на евен ту ал не прет ње, би ло је ја сно
да је оп ста нак НА ТОа уз др ман и то изну тра. Про цес ства ра 
ња не за ви сне европ ске од бра не пред во ди ле су Фран цу ска и
Не мач ка. Не мач ка је 2005. за тражи ла ра ди кал ну ин сти ту ци 
о нал ну ре ви зи ју тран са тлант ских од но са (САД – ЕУ). 

По треб ни еле мен ти за од го вор на пи та ње ко јим ће пу тем
да ље НА ТО, ка ква ће би ти ње го ва но ва уло га, на ла зе се у два
до ку мен та: тзв. Ве ли кој стра те ги ји и Но вом стра те гиј ском
кон цеп ту. Ја ну а ра 2008. пе то ри ца бив ших вој них ко ман да на 
та НА ТОа (Џон Ша ли ка шви ли, Кла ус На у ман, Лорд Ин ге,
Хенк ван ден Бре мен и Жак Лак сад) су у ма ни фесту под на зи 
вом ‘’Ка ве ли кој стра те ги ји у про мен љи вом све ту’’ про це ни ли
бу дућ ност тог вој ног са ве за. Би ло је на ја ва да ће ма ни фест би 
ти по ла зни до ку мент на осно ву ко га би ше фо ви др жа ва 26 зе 
ма ља НА ТОа, на са ми ту у Бу ку ре шту апри ла 2008. до не ли од 
лу ку о бу дућ но сти Али јан се у но вим свет ским окол но сти ма.
Ма ни фест ко ји је на пи сан на кон раз го во ра с актив ним вој 
ним ко ман дан ти ма и по ли ти ча ри ма, пр во је пред ста вљен у
не мач ком Мар ша ло вом фон ду у Бри се лу – аме рич кој ор га ни 
за ци ји бли ско по ве за ној с НА ТО ом. Са ста во ви ма пе то ри це
ге не ра ла упо зна ти су и аме рич ко Ми ни стар ство од бра не и
та да шњи ге не рал ни се кре тар Јап де Хоп Схе фер.

НА ТО хо ће да мар ги на ли зу је
уло гу Ру си је и Ки не у СБ УН

Ауто ри ма ни фе ста о бу дућ но сти НА ТОа, све сни гло бал не
опа сно сти од ко сов ског слу ча ја, ка жу да би ус по ста вља ње
пре се да на по ко јем део не ке зе мље мо же да се от це пи про тив
во ље те зе мље мо гло да под стак не се па ра ти зам у дру гим те 
ри то ри јал ним су ко би ма и да ти ме по ве ћа ри зик од но вих су 
ко ба. Ме ђу тим, њи хов пред лог НА ТОу ка ко да се у та квим
слу ча је ви ма по на ша раз от кри ва су шти ну бу ду ће аме рич ке и
по ли ти ке Али јан се. Они, на и ме, пред ла жу За па ду да ако же ли
из бе га ва ње тен зи ја у бу дућ но сти тре ба да одр жи парт нер 
ство са Ру си јом. Са рад ња са Ру си јом мо ра да бу де за сно ва на
на чвр стом ре ци про ци те ту, а за пад не зе мље тре ба да у сво јим
без бед но сним аран жма ни ма узму у об зир ле ги тим не ру ске
инте ре се, сма тра ју пред ла га чи но ве стра те ги је НА ТОа. Њи 
хо ва кључ на по ру ка је у ста ву да се Ру си ји не сме до зво ли ти
да икад има јед но стра ни ве то на од лу ке За па да. То је за пра во
‘’но ва’’ по ли ти ка, од но сно ве ли ка стра те ги ја САД и НА ТОа за
21 век. 

Да би се схва ти ла при кри ве на су шти на те стра те ги је нео 
п ход но је де таљ ни је ана ли зи ра ти нај ва жни ји став у Ве ли кој
стра те ги ји. Ствар је у то ме да се Ру си ји, сва ка ко и Ки ни, не сме
до зво ли ти да ве том мо же да бло ки ра акци је За па да. Ру сија
има пра во ве та ко јим мо же да спре чи не ку ак ци ју САД и за 
пад них зе ма ља је ди но у Са ве ту без бед но сти УН. Акоје стра те 
шко опре де ље ње НА ТОа да спре чи Ру си ју да ве том огра ни чи
де ло ва ње За па да, он да не ма ни ка кве ди леме да пред ла га чи
Ве ли ке стра те ги је сма тра ју да УН тре ба мар ги на ли зо ва ти и
од лу чи ва ње о нај ва жни јим пи та њи ма у ме ђу на род ној за јед 
ни ци, укљу чу ју ћи и очу ва ње ми ра, из ме сти ти из ван свет ске
ор га ни за ци је и пре ба ци ти га у не ке дру ге ме ђу на род не ор га 
ни за ци је. На тај на чин би САД и НА ТО обез бе ди ли се би пра во
да ка да нема ју са гла сност и по др шку у Са ве ту без бед но сти,
од лу ку о ва жним пи та њи ма у ме ђу на род ној за јед ни ци мо гу
да до не су у окви ру ЕУ, Али јан се или не ке дру ге ор га ни за ци је
у ко јој не уче ству ју или не ма ју пра во ве та Ру си ја и Ки на. Та ква
од лу ка би, по за ми сли ма ауто ра, има ла пун ме ђу на род ни ле 
ги ти ми тет и ле га ли тет као што то има ју од лу ке до не те у Са 
ве ту без бед но сти. 

Та кав на чин раз ми шља ња је на фо ну ви ше го ди шњих по 
ку ша ја САД да у УН на мет ну прин цип да у слу ча ју не до стат ка
са гла сно сти у Са ве ту без бед но сти, гру па зе ма ља мо же прак 
тич но да пре у зме овла шће ња СБ и са ма до не се од луку и спро 
ве де је. С об зи ром да је тај по ку шај мар ги на ли за ци је Са ве та
без бед но сти и По ве ље пре тр пео не у спех у Ује ди ње ним на ци 
ја ма, ауто ри Ве ли ке стра те ги је пред ла жу да Али јан са по ста не
не ка вр ста па ра лел них Уједи ње них на ци ја, те да по ли ти ком
си ле ре а ли зу је ин те ре се САД и во де ћих НА ТО зе ма ља сву да у
све ту. На рав но, за раз ли ку од УН ко је по чи ва ју и функ ци о ни 
шу на По ве љи и ме ђуна род ном пра ву, те па ра лел не ,,ује ди ње 
не за пад не на ци је’’ би функ ци о ни са ле на пра ву ја чег, си ли и
бе за коњу.

Ста вом да се на пад на не ку др жа ву мо же прав да ти зло чи 
ни ма ко је та др жа ва по чи ни над соп стве ним гра ђа ни ма, ауто 
ри Ве ли ке стра те ги је су по ку ша ли да као но ву прак су у ме ђу 
на род ним од но си ма на мет ну пра во гру пе зе ма ља да по соп 
стве ној про це ни и без одо бре ња Са ве та без бед но сти упо тре 
би си лу про тив не ке чла ни це Ује ди ње них на ци ја. При хва та 
њем та квог кон цеп та де ло ва ња НА ТО би ди рект но кр шио
По ве љу УН, ва же ћи ме ђу на род ни прав ни по ре дак и за дао би
смрт ни уда рац Ује ди ње ним на ци ја ма и си сте му ко лек тив не
без бед но сти.

Као је дан од раз ло га за мо гу ћу ин тер вен ци ју у Ве ли кој
стра те ги ји се на во ди зло чин ко ји др жа ва чи ни над сопстве 
ним гра ђа ни ма. Та ко ши ро ко де фи ни сан кри те ри јум за ле га 
ли зо ва ње од лу ке о на па ду на не ку зе мљу не да мо же би ти
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зло у по тре бљен већ се за си гур но мо же из ро ди ти у гло бал ну
анар хи ју ко ја би има ла по тре бан по тен ци јал да ме ђу на род ну
за јед ни цу уве де не са мо у но ви гло бал ни су коб већ и ну кле 
ар ну ка та стро фу, тим ви ше што се у Ве ли кој стра те ги ји пред 
ви ђа мо гућ ност пре вен тив ног на па да не при ја те ља ну кле ар 
ним оруж јем. То би зна чи ло да уко ли ко не ка гру па, би ло ет 
нич ка или со ци јал на, има за шти ту НА ТОа и на те ра вла ду др 
жа ве на чи јој се те ри то ри ји нала зи да ре а гу је на не до зво ље не
ак тив но сти од ре ђе них гру па, по ли тич ке или на сил не, мо же
да за тра жи ин тервен ци ју НА ТОа и чак ну кле ар ни удар на не 
по слу шну вла ду, од но сно др жа ву. С об зи ром да САД и НА ТО,
што су по каза ле по след ња де це ни ја 20. и пр ва 21. ве ка, мо гу
без ика квих про бле ма да ре жи ра ју на вод не зло чи не др жа ве
пре ма сво јим гра ђа ни ма, као што су у ви ше на вра та учи ни ли
да би оправ да ли ин тер вен ци је про тив срп ског на ро да,он да је
ја сно да би усва ја њем тог прин ци па за де ло ва ње, би ло ко ја зе 
мља из ван НА ТОа мо гла да бу де циљ ње го вог на па да.

Али јан са по ку ша ва да пре у зме
пра во да огра ни ча ва су ве ре ни тет др жа ва

Пе то ри ца бив ших ко ман да на та НА ТОа се ни ту не за у ста 
вља ју већ по зи ва ју ћи се на до ку мент ме ђу на род не ко ми си је о
ин тер вен ци ја ма и су ве ре ни те ту др жа ва ко ји је без гла са ња
при хва ти ла Ге не рал на скуп шти на УН, сматра ју да је оправ да 
но од у зе ти су ве ре ни тет јед ној др жа ви или га огра ни чи ти на
де лу ње не те ри то ри је у слу ча ју да др жа ва на сво јој те ри то ри 
ји угро жа ва пра ва по је дин ца или гру пе. То је до бро по зна та
кон цеп ци ја за говор ни ка огра ни че ног су вере ни те та ко ји је
сна жно за го ва ра ла и по ку ша ва ла да као ле ги ти ман прин цип
у ме ђу на род ној за јед ни ци на мет не ад ми ни стра ци ја аме рич 
ког пред сед ни ка Би ла Клин то на, а ко ји је у прак си по че ла да
ре а ли зу је агре си јом на Ср би ју 1999. и оку па ци јом Ко со ва и
Ме то хи је а под окри љем УН.

Ко нач но, ауто ри Ве ли ке стра те ги је по зи ва ју на ре фор му
Али јан се и ства ра ње но вог пак та ко јим би се по ве за ли САД,
НА ТО и Европ ска уни ја ка ко би за ме ни ли Ује ди ње не на ци је.
Та но ва, од но сно ста ра ор га ни за ци ја би се би да ла за пра во да
огра ни ча ва су ве ре ни тет по је ди них др жа ва, да ме ња њи хо ве
ме ђу на род но при зна те гра ни це и да упо тре бља ва си лу без
до зво ле Са ве та без бед но сти УН. 

Пр ве кри ти ке Ве ли ке стра те ги је су сти гле из Европ ске
уни је. Ро берт Ку пер, ути цај ни са вет ник Ха ви је ра Со ла не је
био збу њен. ,,Мо жда ће мо ми за и ста упо тре би ти ну кле ар но
оруж је пре дру гих, али ја не бих то баш го во рио на глас’’, ре као
је овај бив ши са вет ник бри тан ског пре ми је ра То ни ја Бле ра за
ко га мно ги сма тра ју да ства ра европ ску спољ ну и без бед но 
сну по ли ти ку. Ма ни фест ,,Ка ве ли кој стра те ги ји у про мен љи 
вом све ту’’, иако се оче ки ва ло, ни је раз ма тран на са ми ту НА 
ТОа у Бу ку ре шту 2008.

О но вом стра те гиј ском кон цеп ту Али јан се, ко ји ни је ме 
њан де сет го ди на а ко ји тре ба да де фи ни ше ме сто и за дат ке
НА ТОа у на ред ном пе ри о ду, раз го вара но је на ју би лар ном 60.
са ми ту ко ји је одр жан апри ла 2009. Ли де ри НА ТОа су на са 
ми ту, на ко ме су до ма ћи ни би ли за јед но Не мач ка и Фран цу 
ска и ко ме је при су ство вао но ви аме рич ки пред сед ник Ба рак
Оба ма, пот пи са ли де кла ра ци ју ко јом се фор мал но по чи ње
ства ра ње но вог стра те шког кон цеп та, од но сно ,,ма пе пу та’’
ко јом ће се де фи ни са ти уло га Али јан се, ње них ми си ја као и
на чин функ ци о ни са ња. 

С об зи ром на су штин ске про ме не у ме ђу на род ној за јед ни 
ци на по чет ку 21. ве ка ко је су ре зул ти ра ле за чет коммул ти по 
лар ног ме ђу на род ног по рет ка ко ји је по чео да ра за ра ви ше 
го ди шњу аме рич ку гло бал ну хе ге мо ни ју и зна чај но ума њио
аме рич ки ути цај на ре шава ње глав них свет ских про бле ма, и
су о че ни са не у спе хом у Ира ку и Ав га ни ста ну у ко ји ма се Али 
јан са за гли била, аме рич ким и НА ТО стра те зи ма је по ста ло ја 

сно да вој ни са вез не ће мо ћи да ље да функ ци о ни ше на те ме 
љи ма до са да шњег стра те гиј ског кон цеп та. Но ви стра те шки
кон цепт Атлант ског са ве за, што укљу чу је и ор га ни за ци о ну
ре фор му, при ла го ђа ва ње вој них по тен ци ја ла ,,иза зо ви ма 21.
ве ка’’ и утвр ђи ва ње глав них прет њи ин те ре си ма ‘’де мо крат 
ског све та’’, по стао је услов без ко га НА ТО не мо же да на ста ви
сво је де ло ва ње. Да би се НА ТО при ла го дио но вом мул ти по 
лар ном све ту и са вре ме ним без бед но сним иза зо ви ма тре ба
до не ти но ву вој нопо ли тич ку доктри ну ко ја би за ме ни ла са 
да шњу, утвр ђе ну пре ин тер вен ци је на Ко со ву и Ме то хи ји и у
Ав га ни ста ну. 

У но вом стра те шком кон цеп ту по треб но је пр во утвр ди ти
глав не прет ње ин те ре си ма За па да, при че му се, пре све га,
има ју у ви ду ,,но ве прет ње и опа сно сти’’, као што су ме ђу на 
род ни те ро ри зам, ши ре ње ну кле ар ног, ба ли стич ког и дру гог
оруж ја ма сов ног уни ште ња, као и кли мат ске про ме не иза зва 
не за га ђи ва њем при род не сре ди не, енер гет ска без бед ност и
бор ба са нај те жим фи нан сиј ским кри за ма, сај бер на па ди, не 
ста бил но сти иза зва не од стра не сла бих др жа ва. Већ са мо од 
ре ђи ва ње нај ва жни јих иза зо ва с ко ји ма се НА ТО су о ча ва по 
ка зу је да се Али јан са из кла сич не вој не, не по врат но тран 
сфор ми ше у по ли тич ковој ну, чак и еко ном ску ор га ни за ци ју
с го то во не скриве ном на ме ром да под до ми на ци јом САД иза 
ђе из евро а тлант ских окви ра и пре ра сте у во де ћи гло бал ни
чи ни лац, од но сно нај ја чи пол мо ћи у но вом мул ти по лар ном
све ту. На тај на чин би САД, ко ри сте ћи НА ТО, али и ЕУ, сво ју из 
губље ну по зи ци ју гло бал ног хе ге мо на мо гле да пре ва зи ђу и
по но во ство ре усло ве да, овог пу та са не што ја чим сте пе ном
ува жа ва ња ин те ре са европ ских са ве зни ка, пре суд но ути чу на
до га ђа је у све ту, од но сно да до ми ни ра ју ме ђу на род ном за јед 
ни цом. С дру ге стра не, очи глед но је да НА ТО стра те зи пла ни 
ра ју да у на ред ном пе ри о ду вој ни потен ци јал Али јан се ко ри 
сте у бор би за енер ген те и за ре ша ва ње еко ном ских, од но сно
фи нан сиј ских про бле ма, чак и за спре ча ва ње по сле ди ца кли 
мат ских про ме на. 

Под ма ском но ве уло ге НА ТО Аме ри ка
на ме ра ва да ре а ли зу је сво је ци ље ве

Европ ске чла ни це НА ТОа се, по у че не до са да шњим ис ку 
ством до ми нант не аме рич ке ли дер ске по зи ци је, при бо јава ју
да би но ви стра те гиј ски кон цепт мо гао да оста не на ста рим
по став ка ма у де лу ме ђу соб них одно са евро а тлант ских са ве 
зни ка при че му се од Евро пља на оче ки ва ло да сле де аме рич 
ко вођ ство, до но се од лу ке и пред у зи ма ју ак ци је она ко ка ко је
то од го ва ра ло Ва шинг то ну. За то је Фран цу ска, ко ја се вра ти 
ла у вој не струк ту ре НА ТОа, за тра жи ла да се али јан са ‘,,евро 
пе и зу је’’. Сли чан став има и Не мач ка ко ја тра жи да уну тар НА 
ТОа бу де ус по ста вље на ве ћа рав но прав ност. Фран цу сконе 
мач ки по гле ди на но ви НА ТО по ка зу ју да се Евро пља ни при 
бо ја ва ју да Аме ри ка мо же да зло у по тре би пла ни ра но при ла 
го ђа ва ње са вре ме ним гло бал ним иза зо ви ма и на мет не сво је
ин те ре се као стра те ги ју и ци ље ве де ло ва ња Али јан се. За то
европ ски са ве зни ци Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва у НА ТО
у тра же да Ва шинг тон пре ста не да Ста ри кон ти нент тре ти ра
као из вр ши о ца вла сти тих за ми сли и ин те ре са, да при хва ти
европ ске чла ни це као рав но прав ног парт не ра и поч не да, у
окви ри ма Али јан се, ви ше ува жа ва њи хо ве ин те ре се и про 
бле ме. Аме рич ки пред сед ник Ба рак Оба ма је то обе ћао. Ме ђу 
тим, и ње гов прет ход ник Џорџ Буш је да вао иста обе ћа ња ко 
ја ни су пре ра сла у прак су. 

Па ра лел но са зах те вом за ,,евро пе и за ци јом’’, од но сно де а 
ме ри ка ни за ци јом НА ТОа Евро пља ни, ка ко то аме рич ке ана 
ли зе по ка зу ју, ,,по ла ко до ла зе до спо зна је’’ да Аме ри ка гле да и
на не ке ,,не е вроп ске оп ци је’’. То запра во зна чи да САД пла ни 
ра ју да ко ри сте НА ТО за за шти ту и оства ре ње сво јих стра те 
шких по ли тич ких, еко ном скоенер гет ских и без бед но сних
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ин те ре са и ван Евро пе, у стра те шки ва жним ре ги о ни ма по 
пут Бли ског и Сред њег ис тока, цен трал не Ази је, Кав ка за, га 
сом и наф том бо га тог Ка спиј ског ба се на... У том сми слу је у за 
вр шном до ку мен ту са ми та НА ТОа пре ци зно од ре ђе но да је
без бед ност чла ни ца Али јан се ‘’са да на зна чај но ви шем ни воу
по ве за на с дру гим ре ги о ни ма’’. Али јан са је већ при сут на из 
ван сво је зо не од го вор но сти, ван Евро пе, али ми ну ли до гађа 
ји ука зу ју на за ми сли аме рич ких и НА ТО стра те га да вој ни ка 
па ци те ти Али јан се бу ду у што ско ри је вре ме инста ли ра ни на
Кав ка зу, у Цр ном мо ру и цен трал ној Ази ји.

Да кле, по ред ори јен та ци је да се у на ред ном пе ри о ду ба ви
еко ном ским, фи нан сиј ским, енер гет ским и кли мат ским про 
бле ми ма, дру ги пра вац из град ње но вог НА ТОа је по ве ћа но
зна чај но ан га жо ва ње у стра те шки ва жним ре ги о ни ма из ван
те ри то ри је чла ни ца, од но сно из ван европ ског кон ти нен та. У
за вр шном до ку мен ту са ми та у Стра збу ру о то ме пи ше: ,,Уна 
пре ди ће мо на шу спо соб ност да се су о чи мо са без бед но сним
иза зо ви ма ко ји пре те да ди ректно уда ре на те ри то ри ју Али 
јан се, ко ји се по ја вљу ју на стра те гиј ској да љи ни или бли же
ку ћи’’. У том до ку мен ту ли де ри НА ТОа су по ру чи ли да ће ,,оја 
ча ти ка па ци тет да игра ју ва жну уло гу у упра вља њу кри за ма
и ре ша ва њу су ко ба та мо где су уме ша ни на ши ин те ре си’’. 

Фран цу ски лист ,,Фи га ро’’ је, на во де ћи па ри ске ди пло мат 
ске из во ре, кон ста то вао да Аме ри ка ,,сме ра знат но више да
упле те Атлант ски са вез у ре ша ва ње ре ги о нал них кри за и ми 
ров не опе ра ци је, што по пра ви лу ра де Ује ди њене на ци је’’. Тај
пра вац у гра ђе њу но вог стра те шког кон цеп та по ка зу је да
САД не од у ста ју од офан зив не стра те ги је, од но сно да је НА ТО
де фи ни тив но од од брам бе не по стао офан зив на бло ков ска
ор га ни за ци ја ко ја же ли да се ме ша и пре суд но ути че на до га 
ђа је у под руч ји ма у ко ји ма ње го ве во де ће чла ни це на че лу са
Аме ри ком има ју стра те шке ин те ре се. 

Те шко се мо же оспо ри ти да је та кво ви ђе ње но вог стра те 
гиј ског кон цеп та за пра во ста ра по злу по зна та по ли ти ка ин 
тер вен ци о ни зма и сфе ра ути ца ја. А упра во је порт па рол НА 
ТОа ре као да у 21. ве ку не мо же би ти сфе ра ути цаја, алу ди ра 
ју ћи на вој но при суство Ру си је у Аб ха зи ји и Ју жној Осе ти ји. На 
ме ће се пи та ње ако НА ТО стра те зи не при хва та ју по сто ја ње
сфе раути ца ја ка ко он да да ју пра во Али јан си да ин тер ве ни ше
у под руч ји ма у ко ји ма су ‘,,уме ша ни ње ни ин те ре си’’. Та ква
под руч ја су ни шта дру го до сфе ре ути ца ја. Чи ни се да ни у но 
вом стра те шком кон цеп ту НА ТО стра те зи не ће пре ва зи ћи
хлад но ра тов ске бло ков ске по де ле све та – дво стру ке стан дар 
де, од но сно да је Али јан си до зво ље но оно што је дру ги ма за 
бра ње но. 

Шта ће у прак си зна чи ти пра во НА ТОа да ин тер ве ни ше у
под руч ји ма у ко ји ма има стра те шке ин те ре се? Од го вор ко ји
се мо же из ву ћи из но вог стра те гиј ског кон цеп та је да вој на
си ла мо же би ти упо тре бље на у слу ча ју да, на при мер, бу де
бло ки ра на ис по ру ка га са из цен трал но а зиј ских др жа ва, или
наф те из арап ских зе ма ља чла ни ца ма Али јан се, или у слу ча ју
да не ка, ре ци мо моћ на азиј ска др жа ва фи нан сиј ски угро зи
Аме ри ку и ње не са ве зни ке. То је сва ка ко не га ти ван пра вац у
раз во ју Али јан се ко ји мо же уве сти ме ђу на род ну за јед ни цу у
те шке ра то ве за енер ген те, руд на бо гат ства, во ду. Ту где САД
и НА ТО има ју ин те ре се, мо гу и дру ге зе мље ко је ни су чла ни 
це Али јан се да има ју и шти те сво је ин те ре се. 

Ру си ја, на при мер, има стра те шке по ли тич ке, еко ном ско
енер гет ске и без бед но сне ин те ре се на Кав ка зу, у Цр номмо ру
и цен трал ној Ази ји, и на ме ра ва да их шти ти, чак у по је ди ним
ре ги о ни ма, ако тре ба и вој ном си лом. Ва шингтон, та ко ђе, по 
ла же пра во да за шти ти сво је ин те ре се у истим ре ги о ни ма. Су 
дар ру скоаме рич ких ин те ре са на Кав ка зу је, ле та 2008, ре 
зул ти рао на па дом Гру зи је на Ју жну Осе ти ју и ру ским вој ним
од го во ром. Био је то по средан аме рич кору ски су коб. Опа 
сност да у тим и дру гим зна чај ним ре ги о ни ма до ђе до ди 

рект ног аме рич ког од но сно НА ТОру ског, или НА ТОки не 
ског су ко ба, ако у но вом стра те шком кон цеп ту бу де угра ђе на
од ред ба да Али јан са упра вља кри за ма и ре ша ва кон флик те
та мо где су ње ни ин те ре си при сут ни, из у зет но је ве ли ка и мо 
же уве сти ме ђу на род ну за јед ни цу у су ко бе ка та стро фал них
раз ме ра.

На ме ра Ва шинг то на да НА ТО ак тив ни је укљу чи у ре ша ва 
ње ре ги о нал них кри за је не скри вен по ку шај да се Али јанса
зло у по тре би за ре а ли за ци ју пре вас ход но аме рич ких ин те ре 
са у ва жним ре ги о ни ма. То у прак си зна чи да би под вођ ством
Аме ри ке НА ТО мо гао да ин тер ве ни ше у Ира ну, ра ди за у ста 
вља ња раз во ја ње го вог атом ског про гра ма, или у Се вер ној
Ко ре ји због ње них атом ских ам би ци ја, или у су ко бу не ких
африч ких др жа ва у корист са ве знич ке су ко бље не стра не, или
у евен ту ал ном гра ђан ском су ко бу у не кој не по слу шној ла ти 
но а ме рич кој зе мљи, опет у ко рист оне стра не у су ко бу ко ја де 
лу је у ин те ре су Ва шинг то на. Али, оно што по себ но тре ба да
забри не је мо гућ ност да НА ТО ин тер ве ни ше у ре ги о нал ним
кри зним жа ри шти ма у ко ји ма се ње го ви ин те ре си ди рект но
су да ра ју са стра те шким по зи ци ја ма дру гих ве ли ких си ла, Ру 
си је и Ки не на при мер. Шта ће се де си ти ако НАТО ди рект но
ин тер ве ни ше на Кав ка зу, у евен ту ал ном но вом су ко бу Гру зи 
је са Ју жном Осе ти јом или Аб ха зи јом ко је вој но шти ти Ру си ја,
или у евен ту ал ној кри зи из ме ђу Ки не и Тај ва на? У том слу ча 
ју тре ћи свет ски рат не би био са мо пред мет хо ли вуд ских
фил мо ва.

С дру ге стра не, аме рич ки план да ак тив ни је укљу чи НА ТО
у ре ша ва ње ре ги о нал них кри за и у ми ров не опе ра ци је по ка 
зу је још је дан стра те шки пра вац у из ра ди но ве стра те ги је. Ра 
ди се о ду го роч ном про це су ко ји тре ба да сеза вр ши мар ги на 
ли за ци јом Ује ди ње них на ци ја и пре у зи ма њем уло ге свет ске
ор га ни за ци је од стра не НА ТОа. Свет ска ор га ни за ци ја пред 
ста вља ве ли ки про блем ре а ли за ци ји аме рич ких хе ге мо ни 
стич ких ци ље ва и ин те ре са јер мо же да огра ни чи и об у зда
аме рич ки вој ни ин тер вен ци о ни зам за то што у Са ве ту без 
бед но сти, ко ји је је ди ни овла шћен да одо бри упо тре бу си ле,
пра во ве та има ју и Ру си ја и Ки на. Аме ри ка је бом бар до ва њем
та да шње Саве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је а по том и на па дом
на Ирак за о би шла Са вет без бед но сти и пре кр ши ла По ве љу
Ује ди ње них на ци ја. У на ред ном пе ри о ду, САД на ме ра ва ју да
пре ко НА ТОа од Ује ди ње них на ци ја по сте пе но пре у зму од 
лу чи ва ње и упо тре бу вој не си ле у ре ша ва њу ре ги о нал них су 
ко ба и из во ђе њу ми ров них ми си ја.

САД и НА ТО ни су спрем ни да из гра ђу ју
мул ти по лар ни по ре дак

На осно ву ана ли зи раних шту рих ин фор ма ци ја о нај ва 
жни јим еле мен ти ма но вог стра те шког кон цеп та ко ји тре ба
да бу де усво јен мо же се за кљу чи ти да пут ко јим ће НА ТО да 
ље ићи има че ти ри те мељ на сту ба. Пр ви је пре ра ста ње из вој 
не у по ли тич коеко ном ску ор га ни за ци ју са ја ким вој ним ка 
па ци те ти ма. Дру ги стуб је упо тре ба вој не си ле ра ди за шти те
еко ном ских, фи нан сиј ских, енер гет ских и дру гих не вој них
ин те ре са чла ни ца Али јан се. Тре ћи је офан зив на по ли ти ка ин 
тер вен ци о ни зма из ван те ри то ри је чла ни ца Али јан се у стра 
те шки ва жним ре ги о ни ма ши ром све та. Че твр ти те мељ ни
стуб ,,но вог’’ НА ТОа је по ти ски ва ње Ује ди ње них на ци ја и
пре у зи ма ње над ле жно сти Са ве та без бед но сти у обла сти
при ме не си ле и ми ров них опе ра ци ја.

Ком би на ци јом од ред би за вр шног до ку мен та са са ми та
НА ТОа у Стра збу ру и ма ни фе ста ‘,,Ка ве ли кој стра те ги ји у
про мен љи вом све ту’’ до ћи ће се до но вог стра те шког кон цеп 
та Али јан се. Ути сак је да САД и НА ТО ни су спрем ни да су 
штин ски при хва те да је вре ме нео гра ни че не за пад не до ми 
на ци је све том де фи ни тив но про шло и да поч ну да из гра ђу ју
но ви мул ти по лар ни ме ђу на род ни по ре дак у рав но прав ној и
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искре ној са рад њи са остат ком чо ве чан ства. Стра те зи НА ТОа,
с јед не стра не, при зна ју да се но ви гло бал ни иза зо ви без бед 
но сти мо гу ре ша ва ти са мо за јед нич ким на по ри ма це ле ме ђу 
на род не за јед ни це, а с дру ге желе да за др же мо гућ ност да вој 
ном си лом на ме ћу сво ја ре ше ња и ин те ре се као оп ште. То ни 
је ко рак на пред у раз во ју НА ТОа већ пут ко ји во ди уна зад и
пре ти да пла не ту зе мљу пре тво ри у још не бе збед ни је ме сто
но што она да нас је сте.

Да ће си ла, од но сно НА ТО и да ље би ти но се ћи стуб аме 
рич ке спољ не по ли ти ке на го ве стио је и Збиг њев Бже жин ски,
до а јен ме ђу аме рич ким спољ но по ли тич ким стра те зи ма и во 
де ћи са вет ник Ба ра ка Оба ме. Он је, ок то бра 2009, изнео сво је
ви ђе ње но вог стра те шког кон цеп та Али јан се ко ји тре ба да
бу де усво јен 2010. Бже жин ски сма тра да НА ТО у про ми шља 
њу но ве стра те ги је тре ба да по ђе од ува жа ва ња но ве ре ал но 
сти у све ту и сво ју уло гу при лаго ди но вим без бед но сним иза 
зо ви ма. При том тре ба да оста не од брам бе ни са вез За па да,
али и да по ста не чво ри ште гло бал не мре же вој них али јан си.
Пре не го што се по све ти но вој уло зи, НА ТО тре ба да до вр ши
за по че те по сло ве, пре све га рат у Ав га ни ста ну.

Бже жин ски су ге ри ше да НА ТО тре ба да ува жи но ву чи ње 
ни цу да је гло бал на до ми на ци ја За па да ,,при кра ју, ако већ ни 
је окон ча на’’. Али, по што тај крај ни је са свим ја сан, НА ТО тре 
ба да оста не глав ни ор ган без бед но сти За па да, али и да по ста 
не ,,кон струк тив ни ар хи тек та’’ јед не ши ро ке мре же без бед 
но сних од но са на гло бал ном ни воу. Прак тич но, то би зна чи 
ло да ула зи у уго вор не од но се ка ко са Ру си јом и ње ним парт 
не ри ма из вој ног пак та За јед ни це Не за ви сних Др жа ва, та ко и
са Шан гај ском ор га ни за ци јом за са рад њу, као и са без бед но 
сним са зве жђи ма из Ази је. Да би се Ру си ја „сми ри ла“ због ши 
ре ња НА ТОа, Бже жин ски пред ла же да Али јан са у сво је ре до 
ве тре ба да при ма и зе мље ко је су већ чла ни це не ког ру ског
са ве за – да кле и оне ,,са пр тља гом’’. Сем тог, Бже жин ски сма 
тра да би НА ТО мо рао да ре де фи ни ше и не ке од ред бе свог
уго во ра, пре све га оне о од лу чи ва њу ,,јед но гла сним кон сен зу 
сом’’. За од лу ку би тре ба ла да бу де до вољ на не ка уна пред де 
фи ни са на ве ћи на. 

Кон цепт но вог НА ТОа ко ји ну ди Бже жин ски по твр ђу је да
у САД из гле да пре о вла да ва став да у но вом мул ти по лар ном
по рет ку САД и да ље тре ба да ко ри сте Али јан су за ре а ли за ци 
ју сво јих ин те ре са, до ду ше уз од ре ђе на при ла го ђа ва ња. Отац
са вре ме не аме рич ке ге о по ли ти ке ви ди НА ТО као те мељ но 
вог си сте ма без бед но сти око ко га би би ле оку пље не и дру ге
али јан се. НА ТО би, по ње му, у су шти ни тре ба ло да за др жи
хлад но ра тов ски ка рак тер, јер тре ба да шти ти ин те ре се За па 
да (хлад но ра тов ска по де ла на За пад и Ис ток) али и да при 
вла че њем по тен ци јал но супар нич ких са ве за ус по ста ви кон 
тро лу над њи ма, огра ни чи им ка па ци тет де ло ва ња про тив
аме рич ких ин те ре са и прак тич но их не у тра ли ше. Тај ‘’са вез’’
са про тив нич ким ор га ни за ци ја ма је му дро за ми шљен, с тим
што ње го варе а ли за ци ја у том окви ру не од го ва ра ре ал но сти.
Ту је су штин ска раз ли ка из ме ђу ру ског и аме рич ког ви ђе ња
но ве ар хи тек ту ре без бед но сти. Мо сква же ли УН у те ме љу, а
САД бло ков ски НА ТО. Бже жин ски не од у ста је од ши рења НА 
ТО с тим што за ‘’сми ри ва ње’’ Ру си је пред ла же да не ке зе мље
ко је су чла ни це не ког ру ског са ве за (ре ци моБе ло ру си ја) бу ду
при мље не у Али јан су. Те шко ће се Мо сква упе ца ти на то. На 
про тив, из вла че ње по је ди них зе ма ља из по ста вље них без 
бед но сних ин сти ту ци о нал них окви ра са Мо сквом, Ру си ја би
до жи ве ла као још ве ће не при ја тељ ство од ши ре ња на зе мље
ко је ни су с њом у уго вор ним од но си ма. 

По ку шај Бже жин ског да ума њи ка па ци тет раз во ја мул ти 
по лар но сти пре ко НА ТОа и Али јан си да гло бал ну уло гу, ко јој
се огром на ве ћи на у ме ђу на род ној за јед ни ци про ти ви, све да
би очу вао до ми на ци ју и ли дер ску по зи ци ју Аме ри ке ко ја не 
ми нов но си ла зи с тро на, у но се ћим еле мен ти ма по ду да ран је
с но вим стра те шким кон цеп том НА ТОа ко ји се при пре ма за

усва ја ње. На ме ре САД да ре ор га ни за ци јом НА ТОа обез бе де
по треб не усло ве да оста ну воде ћа свет ска си ла ко ја ће упра 
вља ти нај ва жни јим гло бал ним про це си ма про чи тао је и бив 
ши са ве зни не мач ки кан це лар Хел мут Шмит ко ји ка же: ,,Што
се пак ти че ре ал них опа сно сти, од по чет ка де ве де се тих го ди 
на на о ва мо, усве ту је из вр ше но пре ко 70 вој них ин тервен ци 
ја, зва нич но из ху ма ни тар них а у ства ри, из по ли тич ких мо 
ти ва. При то ме, глав ни ин тр вен ци о ни ста је упра во За пад.’’
Али јан са је, сма тра Шмит, би ла ство ре на за од бра ну од спољ 
не опа сно сти, а не за ме ња ње свет ског уре ђе ња. Ме ђу тим, НА 
ТО се пре тво рио у стра те шки ин стру мент Аме ри ка на ца за 
ми слив ши се бе као не што по пут су пер вла де’’, раз от кри ва
Шмит пра ву по за ди ну са да шње уло ге Али јан се. У ве зи с тим
он је под се тио не са мо на раз бија ње СФРЈ, већ и на ин тер вен 
ци је у Ира ку и Ав га ни ста ну. ,,По сле рас па да СССРа, по тен ци 
јал но опа сног про тив ни ка, не ста ла је ве о ма ва жна пре пре ка
на пу ту ка ин тер вен ци ја ма те вр сте’’, оце њу је Шмит уз опа ску
да се ин тер вен ци је вр ше та мо ,,где су си гур ни да не ће би ти
ве ли ког от по ра’’. Да кле, еви дент на је на ме ра САД да у но вом
стра те шком кон цеп ту НА ТО де фи ни шу и при пре ме га да по 
ста не не ка вр ста гло бал не су пер вла де, од но сно нај ја чи цен 
тар мо ћи пре ко ко га ће Ва шинг тон и ње го ви нај о да ни ји са ве 
зни ци кон тро ли са ти и упра вља ти све том.

Шта ће би ти с НА ТОом и ко јим прав цем ће се кре та ти ње 
гов пре о бра жај за ви си од ви ше чи ни ла ца. Пр ви је по ли ти ка
САД. Да ли ће и у ко јој ме ри Ва шинг тон би ти спре ман да при 
хва ти нео п ход ност из град ње но вог европ ског и гло балног
си сте ма без бед но сти у чи јој осно ви не ће би ти НА ТО, ко ји би
у нај бо љем слу ча ју мо гао да бу де је дан од еле ме ната кон цен 
три са не вој не си ле у том но вом си сте му; има ли спрем но сти
у САД да не ре ме те из град њу но ве европ ске ар хи тек ту ре без 
бед но сти у чи јем ће те ме љу би ти стра те шко парт нер ство ЕУ
и Ру си је; ко ли ки је ка па ци тет Аме ри ке да енер гет ску без бед 
ност из гра ђу је на прин ци пу гло бал не уза јам не за ви сно сти и
са рад ње а не на по ку ша ју ус по ста вља ња вој не кон тро ле над
под руч ји ма бо га тим енер ген ти ма и мо же ли Аме ри ка сво је
ин те ре се ефи ка сно да ре а ли зу је без (зло)упо тре бе НА ТОа,
пи та ња су од ко јих за ви си по на ша ње Ва шинг то на у пре о бра 
жа ју Али јан се. 

С дру ге стра не, о суд би ни НА ТОа ће па ра лел но од лу чи ва 
ти про цес оса мо ста љи ва ње Евро пе од аме рич ког ту тор ства и
из град ња вла сти тих од брам бе них по тен ци ја ла; стра те шко
парт нер ство ЕУ са Ру си јом, ши ре са Ки ном; раз вој ру скоаме 
рич ких од но са; пер спек ти ва Ује ди ње них на ци ја и струк ту ра,
ди на ми ка из град ње и оства ри ва ње до мина ци је мул ти по лар 
ног ме ђу на род ног по рет ка. У су да ру и до дир ним тач ка ма тих
еле ме на та но ве ге о по ли тич ке ре ал но сти НА ТО ће про на ћи
сво је ме сто од че га ће за ви си ти и ка ко ће из гле да ти но ви си 
стем гло бал не без бед но сти.
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Глобалистичка неман



Ин фор ма ци је ко је је но ви нар „Ве ли ке Ср би је“, по сле пу 
них 18 ме се ци би ро крат ске „бор бе“ за „де мо крат ску
тран спа рент ност“, зва нич но до био из се кре та ри ја та

Ми ни стар ства од бра не, ука зу ју на чи ње ни цу да НА ТО ди 
рект но пљач ка гра ђа не, од но сно бу џет Ре пу бли ке Ср би је. На 
и ме, од де цем бра 2006. го ди не, ка да је НА ТО отво рио кан це 
ла ри ју у згра ди Ми ни стар ства од бра не у Бе о гра ду, ни је дан
јед ни ни ди нар по осно ву ко ри шће ња про сто ра ни је упла ћен
у бу џет. „Ми ни стар ство од бра не не оства ру је по осно ву за ку 
па би ло ка кву на кна ду од НА ТО вој не кан це ла ри је за ве зу у
Бе о гра ду“, ја сно сто ји у до би је ном од го во ру. А при том, у
истом од го во ру се ис ти че, до са да јав но сти не по знат по да так,
да НА ТО ко ри сти чак 5 кан це ла ри ја укуп не по вр ши не
105,64 м2. 

На на ше пи та ње, ко ли ко ду го ће НА ТО би ти „гра тис под 
ста нар“, у ми ни стар ству од го ва ра ју да „Спо ра зу мом из међу
Ре пу бли ке Ср би је и НА ТО, ни је пре ци зи ран вре мен ски пе ри 
од на ко ји се усту па ју на ве де не про сто ри је“. То прак тич но зна 
чи трај но, док Али јан са не до жи ви фи ја ско, или док их не ки
но ва власт ода тле не из ба ци. На ше на ред но пи та ње упу ће но
Ми ни стар ству од бра не од но си ло се на ин фор ма ци је о то ме
ко сно си ре жиј ске тро шко ве НА ТО „го сти ју“ и чи ји ин вен тар
они за пра во ко ри сте? „НА ТО не пла ћа на кна ду за ко ри шће ње
про сто ри ја, али сно си тро шко ве ко му нал них, енер гет ских,
те ле ко му ни ка ци о них услу га и ко ри сти соп стве ни ин вен тар
и опре му за рад“, твр де у се кре та ри ја ту Ми ни стар ству од бра не. 

Бу џет „кра ћи“ за око 7 ми ли о на! 
По ку ша ли смо да ис тра жи мо ка ко је мо гу ће да би ло ко ја

ор га ни за ци ја, у овом слу ча ју стра на ор га низа ци ја НА ТО, гра 
тис до би је на ко ри шће ње про стор по вр ши не 105,64 м2 ко ји
се на ла зи у др жав ној сво ји ни? Ми ни стар ство од бра не об ја 
шња ва да је при ли ком усту па ња по слов ног про стора НА ТОу,
„спро ве де на ком плет на про це ду ра ко ја прет хо ди при ба вља 
њу за кључ ка Вла де Ре пу бли ке Ср би је“. „По ред ми шље ња ре 
ле вант них ми ни стар ста ва и над ле жних ор га на Ре пу бли ке
Ср би је, при ба вље но је и ми шље ње Ре пу блич ке ди рек ци је за
имо ви ну“, од го ва ра ју из Ми ни стар ства од бра не. То прак тич 
но зна чи да је за гра тис ко ри шће ње про сто ра, Ми ни стар ство
од бра не у јед ној син хро ни зо ва ној ак ци ји ус пе ло да при ба ви
ви ше по зи тив них ми шље ња, а ко ја је на кра ју ве ри фи ко ва ла
вла да и то на уштрб бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. 

Чла ном 8а За ко на о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би 
је, про пи са на је мо гућ ност да ва ња на ко ри шће ње или у за куп
не по крет но сти ко ју ко ри сте др жав ни ор га ни и то уз са гла 

сност Ре пу блич ке ди рек ци је за имо ви ну. Али, у овом слу ча ју,
еко ном ски ин те рес на ше зе мље, ко ју је 1999. го ди не ра зо рио
и опу сто шио тај исти НА ТО, је сте да од агре со ра и „под ста на 
ра“ на пла ти за куп ни ну. Да кле, др жа ва је НА ТОу мо ра ла да
ис по ста ви ра чун за ко ри шћење др жав ног про сто ра и то по
тр жи шној це ни ква драт ног ме тра. То је из ме ђу оста лог, и оба 
ве за ко ју про пи су је члан 12 За ко на о бу џе ту за 2009. го ди ну, а
ко ји је угра ђен при хва та њем аманд ма на ко ји је при до но ше 
њу бу џе та пред ло жи ла Срп ска ра ди кал на стран ка. Ста во ви 
ма 2 и 3 овог чла на, про пи са но је да сред ства сте че на по осно 
ву из да ва ња у за куп др жав ног про сто ра „при па да ју бу џе ту
Ре пу бли ке“, те се та ко тре ти ра ју као „јав ни при ход и слу же за
фи нан си ра ње јав них рас хо да“. 

Да кле, док Ср би ја гр ца у де фи ци ту, ко ји ће са мо у овој го 
ди ни пре ма ши ти 100 ми ли јар ди ди на ра, ре жим Бо ри саТа ди 
ћа се од ри че на кна де ко ју је НА ТО ду жан да упла ти у бу џет.
Ако се узме за при мер тр жи шна це на за ку па од 20 евра по
1м2, он да је ја сно да је на про сто ру по вр ши не 105,64 м2у про 
те клих 36 ме се ци бу џет Ср би је из гу био нај ма ње 76.060
евра или око 7 ми ли о на ди на ра! С дру ге стра не, то је за око
ми ли он ди на ра ма ње од тро шко ва го ди шње за куп ни не ко ју,
као под ста нар, пла ћа др жав на Ко ми си ја за за шти ту кон ку 
рен ци је, што са мо илу стру је нео д го вор но и не при ме ре но по 
на ша ње ре жи ма ка да је реч о упра вља њу др жав ном сво ји ном.

Р. В. С.
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Расипништво

Ре жимРе жим
ча шћа ва НА ТОча шћа ва НА ТО

„Ве ли ка Ср би ја“ от кри ва да НА ТО Ср би ји уоп ште не пла ћа за куп ни ну
за ко ри шће ње 105,64 м2 у згра ди Ми ни стар ства од бра не

НА ТО у Ср би ји
Вој на кан це ла ри ја НА ТО за ве зу у Бе о гра ду, зва нич но је отво ре на 18. 12. 2006. го ди не, у згра ди Ми ни 

стар ства од бра не (Бир ча ни но ва ули ца), где и дан да нас функ ци о ни ше. Ње но отва ра ње, ка ко је об ја снио
та да шњи шеф кан цела ри је, фран цу ски ге не рал Ја ник Асе, има за циљ „одр жа ва ње ве зе у спро во ђе њу спо 
ра зу ма о тран зи ту сна га НА ТО кроз Ср би ју и у свим ства ри ма ве за ним за ре фор му од бра не“. Ове „НА ТО ам 
ба са де“ не би ни би ло, у Бе о гра ду да, 18. ју ла 2005. го ди не, ми ни стар спољ них по сло ва Вук Дра шко вић
(СПО) са ге не рал ним се кре та ром НА ТОа Јап де Хоп Схе фе ром, ни је пот пи сао Спо ра зум о тран зи ту НА ТО
сна га кроз коп не ни, ва зду шни и во де ни про стор Ср би је. 
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• Шта све ова власт ради народу, а опет у Србији влада бела куга.
• Шта нас брига како је Белрускони прошао на митингу. Тадић не

заказује митинге.
• Због интереса државе, Вук Јеремић отишао код Хилари. Ономад је

исто хтео и Веља код Мадлен Олбрајт.
• Победник у такмичењу паса мешанаца, извесни Меда, није дозво

лио да му окаче медаљу. Није хтео да прими награду од горих од
себе.

• Питам се да ли ће странке Расима Љајића ићи на следеће изборе
одвојено или у коалицији.

• Кажу новине да је кум Мила Ђукановића добио батине у Црној Го
ри. Кад ли ће његов кум.

• Механизација оправдано није могла да изађе да чисти снег. Заве
јао их снег.

• Обећана со за посипање улица ће нам стићи већ за први април.
• Србија склопила уговор за лобирање са Родом Благојевићем и

платила поштено. Он ће почети са послом чим изађе из затвора,
где се налази због корупције.

• Наши метеоролози коначно дају праве прогнозе. Сада прво погле
дају кроз прозор.

• Један посланик је, гласајући за буџет, „зарадио“ опрему за посла
стичарницу. Држава му омогућила да и убудуће меси и мути о др
жавном трошку.

• Не знам зашто, али овај буџет ми мирише на цимет и ванилин ше
ћер.

• Сазнали смо да је јавни дуг државе око 10.000.000.000 евра. О тај
ном дугу још ништа не знамо.

• И у доба Турака је цветала демократија. Само се тада регионализа
ција звала подела на спахилуке.

• Неке политичаре би пре требало вакцинисати против беснила не
го против грипа.

• Један министар је имун на грип. Остали на стид.
• Динкићу на рођендан у кафани „Река“ дошло осамдесетак гостију.

Изгледа да је била присутна цела странка.
• С обзиром на кафански цех за ову прославу, ускоро можемо очеки

вати повећање ПДВа.

Српска посла Пише: Момир Марковић
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