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Д
е ле га ци ја Срп ске ра ди кал не стран ке, ко ју су пред во 
ди ли пот пред сед ник стран ке Дра ган То до ро вић и
члан Пред сед нич ког ко ле ги ју ма над ле жан за спољ ну

по ли ти ку, мр Де јан Ми ро вић, од 27. до 30 ја ну а ра 2010. го 
ди не бо ра ви ла је у Мо скви, где је пот пи сан Спо ра зум о са 
рад њи из ме ђу Срп ске ра ди кал не стран ке и пар ти је Пра вед 
на Ру си ја (Спра ве дљи ва Ру си ја). Спо ра зум је пот пи сан 28. ја 
ну а ра у 13 ча со ва у ме диј ском цен тру ин фор ма тив не аген 
ци је Ин тер факс у Мо скви, уз при су ство ве ли ког бро ја ру 
ских но ви на ра. Са ма чи ње ни ца да је ода бран је дан од нај по 
зна ти јих ме диј ских цен та ра у Мо скви, по ка зу је ко ли ки су
зна чај до ма ћи ни да ли пот пи си ва њу Спо ра зу ма о са рад њи.
Спо ра зум су пот пи са ли Дра ган То до ро вић и Ни ко лај Ле ви 
чев, шеф по сла нич ке гру пе Пра вед не Ру си је у Др жав ној ду 
ми Ру ске Фе де ра ци је. Ни ко лај Ле ви чев је је дан од нај по зна 
ти јих ру ских по ли ти ча ра. Као пред став ник пар ти је Пра вед 
на Ру си ја, Ле ви чев ре дов но при су ству је кон сул та ци ја ма ко 
је се одр жа ва ју код пре ми је ра Пу ти на и пред сед ни ка Ме две 
де ва. Сер геј Ми ро нов, пред сед ник Пра вед не Ру си је, оба вља

функ ци ју пред сед ни ка гор њег до ма ру ског пар ла мен та Са 
ве та Фе де ра ци је. Ми ро нов је, због сво је функ ци је, пре ма
уста ву, тре ћи чо век по ва жно сти у Ру ској Фе де ра ци ји, по сле
пред сед ни ка Ди ми три ја Ме две де ва и пре ми је ра Вла ди ми ра
Пу ти на. Функ ци ја пред сед ни ка Са ве та Фе де ра ци је да је Пра 
вед ној Ру си ји не са мо ста тус вла да ју ће, већ и ста тус ве о ма
ути цај не стран ке у ру ском дру штву. 

На кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о са рад њи из ме ђу Пра 
вед не Ру си је и Срп ске ра ди кал не стран ке, одр жа на је кон 
фе рен ци ја за штам пу, ко ја је тра ја ла сат вре ме на. Из ве штај
са кон фе рен ци је, по себ но из ја ве Дра га на То до ро ви ћа о Аб 
ха зи ји и Осе ти ји, еми то ван је на ру ској са те лит ској те ле ви 
зи ји R. Тo day, као и на по зна том ме ди ју Глас Ру си је, али и у
дру гим ру ским ме ди ји ма. Ова чи ње ни ца (као и еми си ја нај 
по зна ти јег ру ског но ви на ра Ми ха и ла Ле он ти је ва о проф. др
Во ји сла ву Ше ше љу еми то ва на на ру ском пр вом др жав ном
ка на лу 14. ја ну а ра 2010. у удар ном тер ми ну ко ји гле да из ме 
ђу 80 и 100 ми ли о на љу ди) по ка зу је ко ли ки ме диј ски мрак
вла да у Ср би ји ка да се ра ди о Срп ској ра ди кал ној стран ци.

2 VELIKA SRBIJA FEBRUAR 2010. BROJ 3363

Страначка сарадња

Потписан споразумПотписан споразум
са Праведном Русијомса Праведном Русијом
• Спо ра зум је у име Срп ске ра ди кал не стран ке пот пи сао пот пред сед ник стран ке Дра ган То до -
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Гор њег до ма Ру ске ду ме – Сер геј Ми ро нов



Ову чи ње ни цу пот кре пљу је и то да је, за раз ли ку од Ру си је,
пот пи си ва ње Спо ра зу ма о са рад њи из ме ђу Пра вед не Ру си 
је и Срп ске ра ди кал не стран ке у срп ским ме ди ји ма углав 
ном иг но ри санo. 

Но ви на ри су нај ве ће ин те ре со ва ње по ка за ли за сам Спо 
ра зум, за про цес ко ји се во ди у Ха шком три бу на лу про тив
проф. др Во ји сла ва Ше ше ља, али и у ве зи са ста вом Срп ске
ра ди кал не стран ке о Аб ха зи ји и Осе ти ји. На кон пот пи си ва 
ња Спо ра зу ма о са рад њи, у про сто ри ја ма аген ци је Ин тер 
факс, је одр жан и са ста нак из ме ђу пред став ни ка Срп ске ра 
ди кал не стран ке и Пра вед не Ру си је ко јем су при су ство ва ли
и по зна ти ру ски екс пер ти за Бал кан и Ср би ју, Је ле на Гу ско 
ва и Ања Фи ли мо но ва. На са стан ку је за кљу че но да је пот пи 
си ва ње Спо ра зу ма о са рад њи тек по че так са рад ње из ме ђу
Срп ске ра ди кал не стран ке и Пра вед не Ру си је. За кљу че но је

и да са рад њу тре ба раз ви ја ти у свим обла сти ма дру штве ног
и по ли тич ког жи во та, од кул ту ре до при вре де. 

Ко ли ки је зна чај пот пи си ва ња овог спо ра зу ма са јед ном
од две ру ске вла да ју ће пар ти је за Ср би ју у це ли ни, а не са мо
за Срп ску ра ди кал ну стран ку, из ли шно је и го во ри ти. До 
вољ но је са мо на гла си ти да је Ру си ја да нас, са сво јим енер 
гет ским по тен ци ја ли ма (Ру си ја про из во ди нај ви ше наф те
на све ту, га со вод Се вер ни ток ће би ти ре а ли зо ван већ 2011,
Ју жни ток је у пот пу но сти по ти снуо На бу ко), вој ном мо ћи
ко ја је та ко увер љи во по ка за на на Кав ка зу у ав гу сту 2008.
го ди не на кон агре си је про а ме рич ког гру зиј ског ре жи ма, де 
ви зним ре зер ва ма ко је су тре ће у све ту по ве ли чи ни, и сво 
јим по ли тич ким ути ца јем у све ту ко ји се ма ни фе сто вао по 
бе дом про ру ског кан ди да та у Укра ји ни 2010. и по др шком
Бер лу ско ни ју у Ита ли ји, Ча ве су у Ве не цу е ли, ве ро ват но дру 
га нај моћ ни ја си ла на пла не ти, ка да се збир но узме у об зир
при вред на сна га, ре сур си и вој на моћ. 

Раз го во ри о про це су против др Во ји сла ва Ше ше ља

Сле де ћег да на, 29. ја ну а ра 2010. го ди не у 11 са ти, де ле га 
ци ја Срп ске ра ди кал не стран ке је при мље на у ру ском Ми ни 
стар ству ино стра них по сло ва, од стра не на чел ни ка Че твр 
тог европ ског оде ље ња, Алек сан дра Алек се је ва. Че твр то
европ ско оде ље ње ру ског Ми ни стар ства ино стра них по 
сло ва је над ле жно за Бал кан и за Тур ску. Да кле, за др жа ве
ко је укуп но има ју пре ко 100 ми ли о на ста нов ни ка. Алек се јев
је фак тич ки над ле жан за сва ру ска ди пло мат ска и кон зу 
лар на пред став ни штва од се вер не гра ни це Сло ве ни је до ју 
жне гра ни це Тур ске. Ко ли ки је ути цај Че твр тог оде ље ња и

ње го вог на чел ни ка Алек се је ва, по ка зу је и чи ње ни ца да је он
био у прат њи пред сед ни ка Ру ске Фе де ра ци је, Ди ми три ја
Ме две де ва, при ли ком по се те Бе о гра ду 20. ок то бра 2009. го 
ди не. У ду жем при ја тељ ском и ср дач ном раз го во ру, из ме ђу
де ле га ци је Срп ске ра ди кал не стран ке и на чел ни ка Алек се 
је ва и осо бља Че твр тог европ ског оде ље ња ру ског Ми ни 
стар ства ино стра них по сло ва раз мо тре на је си ту а ци ја на
Ко со ву и Ме то хи ји, као и по ли тич ка и еко ном ска си ту а ци ја
у Ср би ји. Та ко ђе, раз го ва ра ло се и о про це су ко ји се во ди у
Ха шком три бу на лу про тив проф. др Во ји сла ва Ше ше ља. Са 
стан ку је при су ство ва ла и по зна ти ру ски екс перт за Бал кан
и Ср би ју, Ања Фи ли мо но ва. За кљу че но је да тре ба да се на 
ста ви успе шна са рад ња и ко му ни ка ци ја из ме ђу Срп ске ра 
ди кал не стран ке и ру ског Ми ни стар ства ино стра них по сло 
ва, по себ но Че твр тог оде ље ња ру ског МИП.

Истог да на, у пе ри о ду од 15 до 19 са ти, де ле га ци ја Срп ске
ра ди кал не стран ке је уче ство ва ла у ра ду ве ли ког на уч ног
ску па, одр жа ног у Ди пло мат ској ака де ми ји ру ског Ми ни 
стар ства ино стра них по сло ва под на сло вом ,,Ме ђу на род ни
су до ви: по зи ци ја Ру си је’’. Ди пло мат ска ака де ми ја има ве ли 
ки углед у ру ском дру штву не са мо за то што је део Ми ни 
стар ства ино стра них по сло ва, већ и за то што она оку пља
нај у глед ни је ру ске ди пло ма те и прав ни ке. Пред став ник
Срп ске ра ди кал не стран ке, Дра ган То до ро вић, био је је дан
од пр вих го вор ни ка на овом ску пу. Он је из нео ста ти стич ке
по дат ке о ра ду Ха шког три бу на ла и по дат ке о про це су ко ји
се во ди про тив проф. др Во ји сла ва Ше ше ља. За па же не ди 
ску си је у ве зи са овим те ма ма су има ли и др Је ле на Гу ско ва,
мр Ања Фи ли мо но ва и др Алек сан дар Ми зја јев. Ску пу се
обра тио и на чел ник Прав ног оде ље ња ру ског Ми ни стар 
ства ино стра них по сло ва Ки рил Ге вор гјан. Као и ве ћи на го 
вор ни ка, он је из ра зио не га ти ван став пре ма Ха шком три бу 
на лу. За кљу че но је да Ру си ја мо ра да пре и спи та сво ју по зи 
ци ју пре ма свим ме ђу на род ним су до ви ма, а по себ но пре ма
Ха шком три бу на лу.

На кон за вр ше тка на уч ног ску па, де ле га ци ја Срп ске ра 
ди кал не стран ке са ста ла се са углед ним по сла ни ком пар ти 
је Је дин стве на Ру си ја и пред сед ни ком Ин сти ту та за зе мље
ЗНД, Кон стан ти ном За ту ли ном. Раз го ва ра но је о си ту а ци ји
у Ср би ји, про це су ко ји се во ди у Ха шком три бу на лу про тив
проф. др Во ји сла ва Ше ше ља и из бо ри ма у Укра ји ни. За кљу 
че но је и да тре ба да се на ста ви са рад ња из ме ђу Ср би је и Ру 
си је као исто риј ских са ве зни ка на свим ни во и ма.

Р. В. С.
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На кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о са рад њи из ме ђу Пра 
вед не Ру си је и Срп ске ра ди кал не стран ке 28. ја ну а ра,
у се ди шту ин фор ма тив не аген ци је Ин тер факс у Мо 

скви одр жа на је кон фе рен ци ја за но ви на ре. На мно го број на
пи тања но ви на ра од го ва ра ли су Ни ко лај Ле ви чев, шеф по 
сла нич ке гру пе Пра вед не Ру си је у Др жав ној ду ми Ру ске Фе
де ра ци је, и Дра ган То до ро вић, пот пред сед ник СРС. По што је
пот пи си ва ње спо ра зу ма иза зва ло ве ли ко ин те ре со ва ње ру 
ске јав но сти, по че так кон фе рен ци је обе ле жен је од го ва ра 
њем на пи та ња у ве зи са спо ра зу мом.

Пот пи си ва ње зва нич ног спо ра зу ма о са рад њи из ме ђу
Пра вед не Ру си је и Срп ске ра ди кал не стран ке, шеф по сла 
нич ке гру пе ПР у Др жав ној ду ми РФ Ни ко лај Ле ви чев, оце 
нио је као исто риј ски до га ђај и по че так но ве ета пе у са рад 
њи ко ја тра је  две го ди не, по го то во ако се узме у об зир чи 
ње ни ца да пар ти ја Пра вед на Ру си ја по сто ји не што ви ше од

три го ди не. „Же лим да ис так нем да је Ср би ја, као зе мља бал 
кан ског по лу о стр ва, Ру си ји нај бли жа по кул тур ној и исто 
риј ској тра ди ци ји и, ако мо гу та ко да се из ра зим, нај при ја 
тељ ски ја. За то раз вој и ја ча ње од но са на ро да Ру си је и Ср би 
је укљу чу ју и ин сти ту ци је ци вил ног дру штва, чи ја су нај ви 
ша фор ма, као што је по зна то, по ли тич ке пар ти је, што од го 
ва ра ин те ре сима на ших зе ма ља и на ро да“. 

Ле ви чев је на гла сио да је упра во Срп ска ра ди кал на
стран ка пар ти ја ко ја ду жи низ го ди на де мон стри ра нај до 
бро на мер ни је од но се пре ма Ру си ји и има про ру ску по ли ти 
ку у срп ском пар ла мен ту. „Ми не са ра ђу је мо са мо на ни воу
раз ме не де ле га ци ја, одр жа ва ли смо низ за јед нич ких фо ру 
ма, по себ но мо гу да по ме нем не дав но одр жан окру гли сто,
у Др жав ној ду ми, на ини ци ја ти ву на ших ко ле га, на те му
„Бал кан у ХХI веку у ге о по ли тич кој и ге о стра те шкој ди мен 
зи ји“. Овај спо ра зум има оквир ни стра те шки ка рак тер и за 
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Ја ча ње ве за из ме ђуЈа ча ње ве за из ме ђу
Ср би је и Ру си јеСр би је и Ру си је

Кон фе рен ци ја за штам пу
Срп ске ра ди кал не стран ке и Пра вед не Ру си је

• Да на шње пот пи си ва ње спо ра зу ма са Пра вед ном Ру си јом до при не ће то ме да ми, као из у зет -
но зна чај на по ли тич ка стран ка у Ср би ји, учи ни мо све ка ко би та са рад ња би ла про ши ре на у
свим дру штве ним обла сти ма, на гла сио је пот пред сед ник СРС-а Дра ган То до ро вић
• Раз вој и ја ча ње од но са на ро да Ру си је и Ср би је укљу чу ју и ин сти ту ци је ци вил ног дру штва, чи -

ја су нај ви ша фор ма, као што је по зна то, по ли тич ке пар ти је, што од го ва ра ин те ре си ма на -
ших зе ма ља и на ро да, ис та као је Ни ко лај Ле ви чев, шеф посла нич ке гру пе Пра вед не Ру си је у Др -
жав ној ду ми Ру ске Фе де ра ци је



сни ва се на про гра ми ма на ших пар ти ја ко ји се темеље на
прин ци пи ма со ци јал не прав де, људ ских пра ва и пра ва свих
на ро да, и очу ва ња рав но прав них и мул ти по лар них гло бал 
них од но са. Под ра зу ме ва се да ће мо, на осно ву овог спо ра зу 
ма, фор ми ра ти за јед нич ки са вет у ко ји ће ући по 4 пред став 
ни ка у име сва ке пар ти је. Та ко ђе, не ис кљу чу је мо мо гућ ност
да, на осно ву овог ба зног спо ра зу ма, мо гу да се до но се анек 
си у фор ми до дат них спо ра зу ма у из град њи и ре а ли за ци ји
раз ли чи тих про гра ма и про је ка та“. 

Пот пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке, Дра ган То до 
ро вић, оце нио је да је пот пи си ва ње Спо ра зу ма о са рад њи са
Пра вед ном Ру си јом по твр да иде о ло ги је и про гра ма стран ке
ко јој је је дан од глав них спољ но по ли тич ких ци љева бли ска
са рад ња Ср би је и Ру ске Фе де ра ци је. „Срп ска ра ди кал на
стран ка је стран ка са ду гом исто ри јом и тра ди ци јом, осно 
ва на пре два де сет го ди на’’, ис та као је То до ро вић од го ва ра 
ју ћи на пи та ња ру ских но ви на ра. ,,Нај ја ча смо опо зи ци о на
стран ка у срп ском пар ла мен ту и је ди на до след на па три от 
ска стран ка на по ли тич кој сце ни Ср би је. Ни смо од сту па ли
од свог про гра ма и своје иде о ло ги је, и да на шњи чин пот пи 
си ва ња Спо ра зу ма о са рад њи са стран ком Пра вед на Ру си ја
је по твр да на ше по лити ке, про гра ма и иде о ло ги је. Срп ска
ра ди кал на стран ка се од свог осни ва ња за ла же за што бо ље
и бли ски је од но се са Ру ском Фе де ра ци јом. То је је дан од на 
ших глав них спољ нопо ли тич ких ци ље ва. Да на шње пот пи 
си ва ње спо ра зу ма са Пра вед ном Ру си јом до при не ће то ме да
ми, као из у зет но зна чај на по ли тич ка стран ка у Ср би ји, учи 
ни мо све ка ко би та са рад ња би ла про ши ре на у свим дру 
штве ним обла сти ма. Све сни смо по ли тич ке си ту а ци је у све 
ту и у Ср би ји. Ја сни су нам ин те ре си ко ји на сва ки мо гу ћи на 
чин по ку ша ва ју да оте жа ју са рад њу Ср би је и Ру си је. Си гур 
ни смо да то ни је ко ри сно за Ср би ју, за то ће мо учи ни ти све
ка ко би та са рад ња би ла што бо ља. За то овај да на шњи чин
схва та мо као по твр ду на ше по ли ти ке ко ју ће мо и да ље на 
ста ви ти”. 

Спо ра зум ко ри стан  за стран ке али и за др жа ве

Го во ре ћи о обла сти ма са рад ње, Ле ви чев је на гла сио да
ни је у пи та њу тај ни спо ра зум, већ да ће јав но би ти из нете
све сфе ре са рад ње ко је спо ра зум де фи ни ше. „На ме ра нам је
да пред у зи ма мо за јед нич ке на по ре за очу ва ње и ја ча ње су 
ве ре ни те та и те ри то ри јал не це ло ви то сти Ру си је и Ср би је у
скла ду са нор ма ма међу на род ног пра ва, за су прот ста вља ње
очу ва њу бло ков ског на чи на ми шље ња у обла сти ме ђу на 
род не без бед но сти сма тра ју ћи то ре лик ти ма хлад ног ра та.
Же ли мо да по мог не мо Ре пу бли ци Ср би ји у ре а ли за ци ји
про јек та га со во да ’Ју жни ток’ и про дук тив ни ју при ме ну
Спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни из ме ђу Ру си је и Ср би је, као
и обез бе ђе њу са мо стал ног еко ном ског раз во ја Ср би је“. 

Ле ви чев је та ко ђе ис та као да је на ме ра не са мо да са ра ђу 
ју пар тиј ске де ле га ци је, већ да се ор га ни зу ју се ми на ри ко ји
ће до при не ти раз во ју кон та ка та и ме ђу омла дин ским и

жен ским по кре ти ма, као и ху ма ни тар ним ор гани за ци ја ма.
Пре ма ње го вим ре чи ма, фор ма за јед нич ког де ло ва ња би ће
пред ста вље на на кон гре си ма пар ти ја. 

Дра ган То до ро вић сло жио се  са ру ским ко ле гом да
по сто ји ши рок спек тар мо гућ но сти за оства ри ва ње ци 
ље ва ко ји су на ве де ни у спо ра зу му. ,,Срп ска ра ди кал на
стран ка за ла га ће се да гру па при ја тељ ства са Ру ском Фе де 
ра ци јом, фор ми ра на у На род ној скуп шти ни Ср би је, што
ефи ка сни је и бо ље са ра ђу је са Ру ском ду мом. Иако смо опо 
зи ци о на пар ти ја, гла са ли смо за Спо ра зум о Ју жном то ку.
Инси сти ра ће мо да се тај спо ра зум спро во ди у де ло. За ла же 
мо се да се Ср би ја у што ве ћој ме ри еко ном ски ве же за Ру ску
Фе де ра ци ју. У скла ду са на шим ути ца ји ма и мо гућ но сти ма,
тру ди ће мо се да ру ске бан ке уђу на тр жи ште Срби је. На жа 
лост, са да шња зва нич на по ли ти ка је та ква да ру ски ка пи тал
не ма до бру про ход ност на срп ском тр жи шту иако по сто је
оправ да ни еко ном ски раз ло зи да се он на ђе у Ср би ји. Та ко 
ђе, мо же мо да до при не се мо но вом без бед но сном про јек ту
ко ји је из нео пред сед ник Ме две дев. Као по ли тич ка стран ка
у срп ском пар ла мен ту, учи ни ће мо све да на ша др жа ва ни
под ка квим окол но сти ма не уђе у НА ТО. То је из у зет но зна 
чај но и за Ср би ју, али и за Ру ску Фе де ра ци ју. Ако по гле да те
ма пу Бал ка на, Ср би ја је је ди на зе мља ко ја ни је чла ни ца НА 
ТОа и чи ји су гра ђа ни отво ре но про тив са рад ње са НА ТО
ом. С об зи ром да је Пра вед на Ру си ја вла да ју ћа стран ка, мно 
ге ства ри ће мо јед но став ни је и бо ље ура ди ти  не го што смо
то мо гли до са да“, на гла сио је То до ро вић. 

То до ро вић je ис та као да се Срп ска ра ди кал на стран ка
пре све га за ла же за очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и
су ве ре ни те та Ср би је, са Ко со вом и Ме то хи јом у ње ном са 
ста ву, али и из ра зио за бри ну тост да дез ин те гра ци о ни про 
це си у Ср би ји ни су за вр ше ни. Пре ма ње го вим ре чи ма, са 
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„Од мах по сле де ша ва ња у Аб ха зи ји и Осе ти ји иза шли смо са ста вом да при зна је мо не за ви сност тих
ре пу бли ка јер смо схва ти ли да све оно што се де ша ва ло за пра во по кла па ло с на ме ра ма Сје ди ње них
Аме рич ких Др жа ва да се те обла сти при са је ди не Гру зи ји. Пот пу но нам је би ла ја сна уло га Ру ске Фе де 
ра ци је као пот пи сни ка ре зо лу ци је и га ран та ми ра, од но сно не мо гућ но сти да се би ло шта про ме ни на
си лу. На соп стве ном ис ку ству смо ис про ба ли све те ме то де ко је при ме њу је Аме ри ка. На жа лост, ми жи 
ви мо у вре ме ну где се при ме њу ју дво стру ки ар ши ни на те рито ри ји бив ше Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив 
не Ју го сла ви је. Све оно што је ва жи ло за Хр ват ску, Бо сну и Хер це го ви ну, Ма ке до ни ју, Цр ну Го ру, не ва 
жи за Ср би ју. У Ср би ји Аме ри ка при хва та не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је, а не при хва та не за ви сност Ју 
жне Осе ти је и Аб ха зи је. Пре ма то ме, ту су ства ри пот пу но ја сне и ми не ма мо ни какву ди ле му ка да је пи 
та њу Аб ха зи ја и Ју жна Осе ти ја“, на гла сио је пот пред сед ник СРСа Дра ган То до ро вић.



рад ња из ме ђу две стран ке мо же упра во до при не ти то ме да
се не ке ства ри, ко је су одав но на том по љу ис про јек то ва не,
спре че и због то га је она зна чај на не са мо за стран ку, већ и
за Ср би ју. ,,Дез ин те гра ци о ни про це си ко ји су по че ли по чет 
ком де ве де се тих го ди на, ка да је у пи та њу Ср би ја, на ста ви ће
се и да ље. Озбиљ но стра ху је мо за на шу се вер ну Ауто ном ну
По кра ји ну Вој во ди ну, ко ја је под при ти ском За па да до би ла
Ста тут, и оправ да но прет по ста вља мо да ће кре ну ти пу тем
ко јим је кре ну ло Ко со во и Ме то хи ја. Посто је и про бле ми са
Ра шком об ла шћу, где у јед ном де лу жи ви му сли ман ски део
ста нов ни штва, и на го ве шта ји да ће кре ну ти истим пу тем у
тре нут ку ка да то про це ни За пад”. 

Пра ти мо слу чај Во ји сла ва Ше ше ља

Го во ре ћи о пред сед ни ку Срп ске ра ди кал не стран ке, Ни 
ко лај Ле ви чев је ис та као да је Пра вед на Ру си ја упо зна та са
си ту а ци јом у ве зи с Во ји сла вом Ше ше љем. „Чо век је, по
мом ми шље њу, учи нио акт гра ђан ског под ви га, до бро 
вољ но се ја вив ши у ту, по на шем ми шље њу, сум њи ву
уста но ву. Са ма чи ње ни ца да је то ком ни за го ди на ли 
шен сло бо де пре ко нач не од лу ке су да пред ста вља си ту 
а ци ју ко ју мо же мо да на зо ве мо као нон сенс. 

Же лео бих да га слу жи здра вље и фи зич ка сна га јер је
већ до ка зао да има до вољ но ин те лек ту ал не сна ге и ду 
хов не чвр сти не’’. Дра ган То до ро вић об ја снио је при сут ни 
ма да се Во ји слав Ше шељ у Ха шком три бу нал на ла зи из чи 
сто по ли тич ких раз ло га, по што се де кла ри сао као на ци о на 
ли ста и ан ти гло ба ли ста, а за гло ба ли сте не ма ве ћег гре ха
не го бо ри ти се за свој на род и за сво ју др жа ву. ,,Два де сет
тре ћег фе бру а ра на вр ши ће се се дам го ди на ка ко се на ла зи
у Ха шком три бу на лу. Ње гов при мер је до каз нај брутал ни јег
кр ше ња људ ских пра ва, сло бо да и зло у по тре бе си ле. Ка ко у
Ср би ји ка жу, на сту пи ло је вре ме си ле, ане си ла за ко на. Да би
оства рио пра ва ко ја су за пи са на у Ста ту ту Ха шког три бу на 
ла, мо рао је да штрај ку је гла ђу 28 да на. Али ако по сто ји чо 
век ко ји је у ста њу да се но си са Ха шким три бу на лом, да се
са њим из бо ри и да га по беди, то је Во ји слав Ше шељ. У до са 
да шњем про це су Во ји слав Ше шељ је по ка зао да су сви екс 
пер ти и сви све до ци ту жи ла штва ла жни, ин стру и са ни од
стра не Ха шког три бу на ла. Си гур ни смо да ће у овој го ди ни
Во ји слав Ше шељ до ћи у Ср би ју. Исто риј ски гле да но, он је
по бе дио Ха шки три бу нал, јер је оп ту жни цу раз био у па рам 
пар чад. Ни јед ну тач ку оп ту жни це, ту жи ла штво ни је ус пе ло
да до ка же. С дру ге стра не, Ше шељ је ус пео да до ка же да су
екс пер ти ту жи ла штва, у ства ри рад ни ци ту жи ла штва ко ји
су ра ди ли по за дат ку, као и да су све до ци сведо чи ли ла жно
под при ти ском Ха шког три бу на ла. 

Пре ће но им је по кре та њем про це са про тив њих или су
им да ва не нов ча не на кна де да би ла жно све до чи ли. Во ји 
слав Ше шељ у сво јој од бра ни не ће из ве сти ни јед ног је ди 
ног све до ка јер екс пер ти и све до ци ко ји су до са да све до чи 
ли ни су мо гли да по твр де ни јед ну оп ту жбу и за пра во су по 
твр ди ли ње го ву не ви ност”. 

То до ро вић је на кра ју на гла сио да је по вра так Во ји сла ва
Ше ше ља ва жан не са мо за Срп ску ра ди кал ну стран ку, већ и
за Ср би ју и за од но се из ме ђу Ср би је и Ру ске Фе де ра ци је.
,,Нас 20 го ди на мр ве, по ку ша ва ју да нас пот пу но уни ште. 

Да нас у Ср би ји не по сто ји чо век ко ји мо же да по кре не од 
ре ђе не ства ри. Ја сам убе ђен да је је ди ни та кав чо век Во ји 
слав Ше шељ и за то ће ње гов до ла зак у Ср би ју би ти из у зет 
но зна ча јан, да се ства ри про ме не не са мо у Ср би ји, не го да
се про ме не и у од но си ма из ме ђу Ср би је и Ру си је. Ми ни смо
за до вољ ни сте пе ном са рад ње из ме ђу Ср би је и Ру си је”.
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Страначка сарадња

Пот пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке, Дра ган То до ровћ, ис та као је да је ова стран ка све сна ге 
о по ли тич ке стра те ги је ко ју спро во ди Аме ри ка уз по моћ НА ТОа и да је је дан од ње них ци ље ва и овла 
да ва ње ру ским ре сур си ма, од но сно ве ли ким си бир ским про стран ством. Ру ски ме ди ји су пре не ли и ње 
го во став о из бо ри ма у Укра ји ни и по ве за ност тих из бо ра са ге о по литчким пла но ви ма Аме ри ке, тач ни 
је по ку ша ји ма да се ус по ста ви но ви свет ски по ре дак „Да би то оства ри ли, тре ба да до ђу на гра ни це Ру 
си је. Је дан од тих ци ље ва је и ин ста ли ра ње ра кет ног шти та у Укра ји ни. На да мо се да ће по бе дом го спо 
ди на Ја ну ко ви ча на пред сед нич ким из бо ри ма си ту а ци ја би ти много бо ља не го што је то би ло до са да,
у вре ме Ју шчен ка. По себ но има ју ћи у ви ду Укра ји ну као зе мљу ко ја је по стој би на Ру си је, ру ске кул ту ре,
ве ре. Као што је Ко со во за Ср би ју, та ко ми слим да је у ве ли кој ме ри Ки јев за Ру си ју. За то се на дам да ће
по ли тич ка си ту аци ја у Укра ји ни да се про ме ни и да ће пла но ви ко ји су дав но ство ре ни би ти уза луд ни,
од но сно да се не ће оства ри ти. Ми смо и на про шлим и на овим из бо ри ма из ра зи ли по др шку го спо ди ну
Ја ну ко ви чу”, ис та као је То до ро вић и до дао: „Код Срп ске ра ди кал не стран ке по сто ји јед но пра ви ло чим
не ко га по др жа ва За пад, ми смо про тив ње га, – jер смо у на шој др жа ви мо гли да ви ди мо ка кве су по сле 
ди це њи хо ве по др шке. Је дан од нај но ви јих при ме ра је и прихва та ње Еулек са и, по на ма, то је из у зет но
ве ли ка гре шка. Уме сто да оста не мо до след но на Ре зо лу ци ји 1244, мисмо при хва ти ли ми си ју Еулекс ко 
ја је до шла да ство ри ин сти ту ци је бу ду ће не за ви сне др жа ве Ко со во по пла ну Мар ти ја Ах ти са ри ја, ко ји
ни је при хва ћен у Са ве ту без бед но сти. Уме сто да ин си сти ра мо на УН МИКу као пред став ни ци ма Ује ди 
ње них на ци ја, ми смо при хва ти ли да до ђу пред став ни ци Европ ске уни је и да они, на вод но ста ту сно не 
у трал но, ре ша ва ју про бле ме на Ко со ву и Ме то хи ји. А по че му? Је смо ли ми чла ни ца Европ ске уни је? Ни 
смо. Да ли су мно ге чла ни це Европ ске уни је при хва ти ле не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је? Је су. Па, ка ко
он да та ми си ја мо же да бу де ста ту сно не у трал на?“ 



Тра ди ци о нал ном мо ли твом за осве ће ње жи 
та и ви на и се че њем слав ског ко ла ча, Срп 
ска ра ди кал на стран ка је у Зему ну обе ле 

жи ла сво ју кр сну сла ву – Све та Три Је рар ха, Све тог Ва си ли ја
Ве ли ког, Све тог Гри го ри ја Бо го сло ва и Све тог Јо ва на Зла то 
у стог. Све ча но сти су, осим ру ко вод ства стран ке, при су ство 
ва ле број не углед не лич но сти из јав ног, кул тур ног и по ли 
тич ког жи во та Ср би је, проф. др Ко ста Ча во шки, проф. др
Мир ко Зу ро вац, исто ри чар др Ве се лин Ђу ре тић, пе сник Гој 
ко Ђо го, но ви нар и во ди тељ ТВ „Пал ма плус” Оли ве ра Ми 
ле то вић, глав ни и од го вор ни уред ник ли ста „Зби ља” Мо 
мир Ла зић, глав ни и од го вор ни уред ник ли ста „Ге о по ли ти 
ка” Сло бо дан Ерић и дру ги при ја те љи Срп ске ра ди кал не
стран ке.  

По сле мо ли тве и по ја ња слав ског тро па ра по све ће ног
три ма све ти те љи ма, отац Бранко Зелен, па рох зе мун ског
хра ма Свете Богородице, по же лео је до ма ћи ни ма и при сут 
ним го сти ма „срећ но и бла го сло ве но мо ли тве но оку пља ње
око Све та Три Је рар ха, за штит ни ка ове ча сне уста но ве, све 
тих ве ли ких пра во слав них бо го сло ва и учи те ља бла го че 
шћа, љу ба ви и свих оних вр ли на у ко је ми као пра во слав ни
хри шћа ни и као при пад ни ци на ро да срп ско га ве ру је мо, ко 
је по шту је мо и за ко је жи ви мо”. 

– Бла го дат Све то га Ду ха да нас нас са бра, да сви узме мо
свој крст, бра ћо и се стре, сва ко на сво ме де лу об но ве и одр 
жа ња на шег срп ског ро да на свим про сто ри ма где се на ла 
зи мо и где жи ви мо. Сва ко ко узме свој крст, да зна да је то и
Хри стов крст ко ји он за јед но са на ма но си и по ма же нам да
но си мо тај крст од бра не на ше га ро да и на ше ве ре пра во 
слав не у овим те шким и смут ним вре ме ни ма. Ве ру је мо и на 
дај мо се да ће и зе маљ ска и не бе ска прав да би ти за до во ље 
не и да ће Го спод да ти да и овај дом бу де са сво јим до ма ћи 

ном, и да сле де ћу сла ву обе ле жи мо ка ко при ли чи и у за јед 
ни ци и у љу ба ви. Не ка је бла го сло ве но на мно га ље та, Бог
вас бла го сло вио и срећ на сла ва – по ру чио је отац Вла ди мир
Пра жић свештеник Ни ко ла јев ске цр кве у Зе му ну, у про по 
ве ди до ма ћи ни ма срп ским ра ди ка ли ма и број ним го сти ма.

Пот пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке, Дра ган То до 
ро вић, је по звао све чла но ве Срп ске ра ди кал не стран ке и
све срп ске па три о те да зби ју ре до ве, и да не до пу сте срп 
ским не при ја те љи ма да раз о ре Ср би ју и уни ште нај вредни 
је срп ске си но ве. 

– На ша стран ка про ла зи кроз нај те же тре нут ке од свог
осни ва ња, као што и Ср би ја про ла зи кроз из у зет но те шке
тре нут ке. За то су и учи ни ли све ка ко би уни шти ли Срп ску
ра ди кал ну стран ку. Уз Бо жи ју по моћ, ус пе ли смо да се од у 
пре мо то ме, јер ми не ма мо пра ва ни да од у ста не мо ни да по 
клек не мо, ми мо ра мо да се бо ри мо. За то по зи вам све чла но 
ве Срп ске ра ди кал не стран ке да учи не све ка ко би стран ка
оја ча ла и ка ко би се вра ти ла на сво је по зи ци је, јер сам убе 
ђен да је ди но Срп ска ра ди кал на стран ка искре но и ча сно за 
сту па ин те ре се ове др жа ве и ње ног на ро да. Да ме и го спо до,
по што ва ни при ја те љи Срп ске ра ди кал не стран ке, бра ћо и
се стре срп ски ра ди ка ли, на дам се и же лим да ово буде по 
след ња сла ва без на шег пред сед ни ка Во ји сла ва Ше ше ља и
искре но се мо лим Бо гу и же лим да иду ће го ди не Во ји слав
Ше шељ бу де на по кон ме ђу на ма, да сла ви мо за јед но Све та
Три Је рар ха. Бо ри мо се за ин те ре се Ср би је, за ин те ре се на 
шег на ро да и за Во ји сла ва Ше ше ља. На шом бор бом, на шом
сна гом, ми ће мо скра ти ти његов бо ра вак у Ха гу. Жи ве ла Ср 
би ја!

Пра зник Све та Три Је рар ха је ове го ди не обе ле жен дан
ра ни је, 11. фе бру а ра, јер је Си нод Срп ске пра во слав не цр кве,
пре ма пра ви ли ма о бо го слу же њи ма, из вр шио ко рек ци ју у
Ка лен да ру за 2010. го ди ну због по чет ка Ве ли ког ча сног вас 
кр шњег по ста.
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Страначка слава

Мо ли тва заМо ли тва за
Во ји сла ва Ше ше љаВо ји сла ва Ше ше ља

Срп ска ра ди кал на стран ка
обе ле жи ла сла ву Све та Три Је рар ха

Пи ше: Вла ди мир Ми шко вић



Де ло ва ње Срп ског сло бо дар ског по кре та озна ча ва по 
че так ра да Срп ске ра ди кал не стран ке. Осни вач ки
кон грес Срп ског сло бо дар ског по кре та одр жан је 23.

ја ну а ра 1990. го ди не, а он се у Ста ту ту Срп ске ра ди кал не
стран ке на во ди као пр ви кон грес Срп ске ра ди кал не стран 
ке. Пот пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке, Дра ган То до 
ро вић, у раз го во ру за Ве ли ку Ср би ју го во ри о то ме ко ли ко
су се про грам ски ци ље ви Срп ске ра ди кал не стран ке про ме 
ни ли за про те клих два де сет го ди на, о ус пе си ма и не у спе си 
ма стран ке, ка дров ским про ме на ма, ко а ли ци о ном по тен ци 
ја лу. „Од та да је Срп ска ра ди кал на стран ка, на по ли тич кој
сце ни Ср би је, има ла из у зет но зна чај ну уло гу. Про грам ски
ци ље ви Срп ске ра ди кал не стран ке су су штин ски оста ја ли
исти, али су се вре ме ном до ра ђи ва ли и до пуња ва ли у скла 
ду са окол но сти ма. Про грам ски циљ нам је да де мо крат 
ским пу тем про ме ни мо власт и да Срп ска ра ди кал на стран 
ка, као из ра зи то па три от ска, до ђе на власт ка ко би мо гла да
спро во ди свој про грам“, на во ди То до ро вић. 

Но ви нар: Да ли су се про грам ски ци ље ви Срп ске ради 
кал не стран ке ме ња ли за ових 20 го ди на?

Дра ган То до ро вић: Су штин ски су оста ја ли исти, али су
се до ра ђи ва ли и до пу ња ва ли у скла ду са окол но сти ма. Про 
грам ски ци ље ви Српске ра ди кал не стран ке су да де мо крат 
ским пу тем про ме ни мо власт и да Срп ска ра ди кал на стран 
ка, као из ра зи то па три от ска, до ђе на власт. У еко ном ском
по гле ду, циљ је пре ва зи ла же ње со ци јал не и еко ном ске кри 
зе и при вред ни опо ра вак. То под ра зу ме ва во ђе ње еко ном 
ске поли ти ке у ин те ре су гра ђа на Ср би је, а не у ин те ре су тај 
ку на, као што је са да слу чај. Бит не тач ке тог ци ља су ус по 
ста вља ње со ци јал но пра вед ног дру штва, бри га о со ци јал но
угро же ни ма, а то је нај ши ри слој гра ђа на, ко је је овај ре жим
до вео на иви цу гла ди, ре ви зи ја кри ми нал но спро ве де не
при ва ти за ци је, сма ње ње не за по сле но сти, за шти та по љо 
при вред них про из во ђа ча и раз вој се ла, узи ма ње по вољ них
кре ди та од Ру ске Фе де ра ци је, а не за ду жи ва ње код Ме ђу на 
род ног мо не тар ног фон да, про ме на по ре ске по ли ти ке, сма 
ње ње др жав них тро шко ва, опо ре зи ва ње за пад них ба на ка
јер су мо но по ли сти на на шем тр жи шту бу ду ћи да су у Ср би 
ји уве ле нај ви ше ка ма те у Евро пи и, упр кос кри зи, за ра ђу ју
и да нас има ју екс тра про фи те. Ка да је у пи та њу про грам ко 
ји је усме рен на очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и су 
ве ре ни те та др жа ве, он се про ме нио јер су се и окол но сти
про ме ни ле. Срп ска ра ди кал на стран ка ни ка да не ће при хва 
ти ти оти ма ње ју жне срп ске по кра ји не или би ло ког дру гог

де ла те ри то ри је Ср би је. Увек ће во ди ти бри гу о срп ском на 
ро ду ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је.

Но ви нар: Ко ји је нај ве ћи успех Срп ске ра ди кал не стран ке?
Дра ган То до ро вић: Нај ве ћи успех је што је стран ка оп 

ста ла упр кос број них уда ра и по ку ша ја да бу де уни ште на.
Стран ка је да ла ве ли ки до при нос ја ча њу и ус по ста вља њу
де мо кра ти је и де мо крат ских про це са у Ср би ји. Стран ка ни 
ка да ни је од у ста ла од бес ком про ми сне бор бе за др жав не и
на ци о нал не ин те ре се и по ста ла је пре по зна тљи ва као из ра 
зи то анти гло ба ли стич ка стран ка.
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Годишњица

КрозКроз тешка искушењатешка искушења
кака тријумфутријумфу

Ин тер вју: Дра ган То до ро вић, по во дом два де сет го ди на
од осни ва ња Срп ске ра ди кал не стран ке

• Про грам ски ци ље ви Срп ске ра ди кал не стран ке су да де мо крат ским пу тем про ме ни мо
власт и да Срп ска ради кал на стран ка, као из ра зи то па три от ска, до ђе на власт. У еко ном -
ском по гле ду, циљ је пре ва зи ла же ње со ци јал не и еко ном ске кри зе и при вредни опо ра вак. Мо -
же мо да са ра ђу је мо са па три от ским стран ка ма, али ни ка да не ће мо са ра ђи ва ти са стран -
ка ма које уру ша ва ју су ве ре ни тет и ин те гри тет Ср би је, као ни са издајницима Ни ко ли ћем и
Ву чи ћем, ко је фи нан си ра ју кри ми нал ци и тај ку ни, ис ти че  Дра ган То до ро вић



Но ви нар: Ко ји је нај ве ћи не у спех Срп ске ра ди кал не
стран ке?

Дра ган То до ро вић: Нај ве ћи не у спех је што ни смо на
вре ме до шли на власт да по ка же мо да би Ср би ја мо гла дру 
га чи је да из гле да. Са да је уру ша ва ју ко рум пи ра ни по ли ти 
ча ри. Ни смо ус пе ли да убе ди мо гра ђа не Ср би је да ће њи хо 
во опре де ље ње за ДОС две хи ља ди те го ди не би ти ка та стро 
фа за Ср би ју. Све до ци смо да ММФ и Свет ска бан ка ра за ра ју
срп ску еко но ми ју.

Но ви нар: Би ли сте на вла сти са Ми ло ше ви ћем, има ли
сте при ли ку да по ка же те шта зна те и уме те.

Дра ган То до ро вић: Је сте, али смо би ли сла би ји парт нер
у Вла ди и то је би ло у усло ви ма ра та. Пре све га, би ли смо на
вла сти крат ко време да би смо има ли мо гућ но сти да по ка 
же мо шта зна мо и уме мо. То је би ло нај те же вре ме кроз ко 
је је др жа ва про ла зи ла. Већ 1998. го ди не по че ли су ис про во 
ци ра ни и ор га ни зо ва ни не ми ри шип тар ских те ро ри ста,
кре нуо je рат, бом бар до ва ње. Се дам де сет осам да на је наша
др жа ва зло чи нач ки бом бар до ва на, по сле то га је кре ну ла об 
но ва. Нај зна чај ни ји је чист образ ко ји смо из те вла де из не 
ли. Не по сто ји ни јед на је ди на афе ра о зло у по тре би по ло жа 
ја би ло ког при пад ни ка Срп ске ра ди калне стран ке. На ше
бив ство ва ње у вла ди по ка за ло је јед ну вр сту на ше не се бич 
но сти. Сво је по ли тич ке ин те ре се под ре ђи ва ли смо ин те ре 
си ма др жа ве и гра ђа на, за раз ли ку од дру гих.

Стран ка ће по но во би ти ја ка
Но ви нар: По сле од ла ска Ни ко ли ћа и Ву чи ћа, пре ма ис 

тра жи ва њу јав ног мње ња, стран ка је ус пе ла да се ста би ли 
зу је на 10 од сто по др шке гра ђа на, ме ђу тим не ки твр де да
стран ка на из бо ри ма ипак не би пре шла цен зус.

Дра ган То до ро вић: Пар ла мен тар ни из бо ри ће по ка за 
ти ко ли ку по др шку за и ста има Срп ска ра ди кал на стран ка.
Мно ги на мер но пот цењу ју Срп ску ра ди кал ну стран ку. Наш
реј тинг се ме ња, као што се увек ме њао. Као у жи во ту чо ве 
ка, та ко и у жи во ту јед не по ли тич ке стран ке, про ла зи те
кроз раз не фа зе и ка да се бо ри те за пра ву ствар, ка да ве ру 
је те у не што, он да је са мо пи та ње вре ме на ка да ће те ус пе ти
да то у шта ви ве ру је те и за шта се бо ри те пре не се те гра ђа 
ни ма Ср би је, да на аде ква тан на чин они ре а гу ју. Ву чић и Ни 
ко лић су, по сле не у спе лог по ку ша ја пу ча и пре у зи ма ња
стран ке, оти шли. Оти шло је све што ни је ва ља ло. Ни због
чи јег од ла ска не жа ли мо, по го то во оних ко ји су по ка за ли да
су нај о бич ни ји ин стру мент у ру ка ма тај ку на и кри ми на ла 
ца ко ји хо ће да за вла да ју Ср би јом и у пот пу ности је уни ште
за рад лич них ин те ре са.  

Стран ка је и ра ни је про ла зи ла кроз те шке фа зе. Јед на од
тих фа за је би ла кра јем 1993. го ди не, по сле рас пи си ва ња
ван ред них пар ла мен тар них из бо ра, ка да се ре жим об ру шио
на Срп ску ра ди кал ну стран ку на нај бру тал ни ји мо гу ћи на 
чин, ла жи ма, зло у по тре бља ва ју ћи ме ди је. На чин ко ји су ка 
сни је при ме њи ва ле све вла сти, па и ова да нашња. Ми смо
та да на де цем бар ским из бо ри ма по сти гли ло ши је ре зул та 
те не го на де цем бар ским из бо ри ма 1992. годи не. Дру га ло 
ша фа за ко ју смо има ли би ла је 2000. го ди на, по сле пе то ок 
то бар ског пу ча. На де цем бар ским из бори ма до би ли смо око
9 од сто гла со ва и осво ји ли 23 по сла нич ка ме ста, од 72 ко ли 
ко смо има ли пре. Али већ 2003. годи не, у де цем бру ме се цу,
ус пе ли смо да осво ји мо нај ве ћи број ман да та и по ста не мо
нај ја ча по ли тич ка стран ка у Ср би ји. Срп ска ра ди кал на
стран ка успех је по но ви ла 2007, па 2008. го ди не. 

Сад нам је адут исти као што је био и та да  наш про грам
и на ша иде о ло ги ја, од но сно су ве ре на и еко ном ски про спе 
ри тет на Ср би ја. На ша пред ност, за раз ли ку од свих, је да нас
не фи нан си ра ју тај ку ни. Не ма мо оба ве зу ни пре ма ко ме.
Има мо оба ве зу са мо пре ма гра ђа ни ма Ср би је, да се бо ри мо

за њи хов ин те рес и њи хо во до бро, и ми слим да ћеони то бр 
зо пре по зна ти јер су то пре по зна ли и у овом прет ход ном пе 
ри о ду, и не ма ни јед ног је ди ног раз ло га да не пре по зна ју и
са да.

Не са ра ђу је мо са кри ми нал ци ма и тај ку ни ма
Но ви нар: У јав но сти се оце њу је да СРС не ма ко а ли ци о ни

ка па ци тет?
Дра ган То до ро вић: Мо же мо да са ра ђу је мо са па три от 

ским стран ка ма, али ни ка да не ће мо са ра ђи ва ти са стран ка 
ма ко је уру ша ва ју су ве ре ни тет и ин те гри тет Ср би је, као ни
са Ни ко ли ћем и Ву чи ћем, ко је фи нан си ра ју кри ми нал ци и
тај ку ни. Бит но је да се пре сва ке ко а ли ци је до го во ре про 
грам ски ци ље ви. На ма ни је про грам ски циљ власт и ко рист
од вла сти, већ  власт до жи вља ва мо као ин стру мент пре ко
ко га мо же мо да спро ве де мо наш про грам. Ако се до го во ри 
мо о својим про грам ским ци ље ви ма, он да то ни је про блем.
Не мо же мо и ни ка да не ће мо са ра ђи ва ти са они ма ко ји ра де
про тив ин те ре са Ср би је, као што је нпр. Чан ко ва Ли га со ци 
јал де мо кра та Вој во ди не. Ни ка да ни под ко јим усло ви ма не 
ће мо са ра ђи ва ти са тзв. на пред ња ци ма. Би ло ка ква са рад ња
са стран ком ко ју фи нан си ра ју кри ми нал ци, тај ку ни и они
ко ји хо ће да упра вља ју Ср би јом пре ко те странке, ап со лут но
не до ла зи у об зир. Власт мо же би ти бо ља или ло ши ја, успе 
шна или ма ње успе шна, али она пре све га тре ба да бу де по 
ште на и не сме се зло у по тре бља ва ти. 

Но ви нар: Оста вља се ути сак да сте од из бо ра у Оџа ци ма
оче ки ва ли ви ше?

Дра ган То до ро вић: Оче ки ва ли смо ви ше по што је у пи 
та њу оп штин ски од бор ко ји од лич но ра ди, а по твр да за то
је и чи ње ни ца да је Срп ска ра ди кал на стран ка на че лу ове
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општи не прак тич но би ла од 2004. го ди не. Рад ло кал не са 
мо у пра ве на че лу са Срп ском ра ди кал ном стран ком оце њен
је као до бар и од стра не гра ђа на ни је би ло ве ћих за мер ки.
Кам па ња је та ко ђе би ла из у зет но ква ли тет на и до бра. Ме 
ђу тим, про грам и рад из гу био је у тр ци са нов цем. У кам па 
ње за ло кал не из бо ре, стран ке ко је су на вла сти у ре пу бли 
ци ула жу огро ман но вац. Тим нов цем или ди рект но пла ћа 
ју би ра че, да ју до на ци је или из во де од ре ђе не радо ве на ко 
му нал ним и ин фра струк тур ним објек ти ма, иако пре то га
оп шти на за ре пу блич ку власт ни је по сто ја ла. Гла со ве ку пу 
ју и но ве стран ке. Би ра чи ма се да је но вац, па ке ти са пре 
храм бе ном ро бом, хе миј ски про из во ди, итд. 

Жа ли мо због то га што за кон ски усло ви у из бор ној про 
це ду ри ни су та кви, да оне мо гу ће та кву ма ни пу ла ци ју гла со 
ви ма. Го ди на ма се бо ри мо да се ти усло ви, пре све га на ре 
пу блич ком а и на ло кал ном ни воу, про ме не, да ни ко не ма
пра во да их зло у по тре бља ва. Не до пу сти во је да се за кон кр 
ши у то ку из бор ног про це са. Шта мо же те да оче ку је те он да
од оног ко на власт до ђе на тај на чин? Он ће на ста ви ти да

ра ди ми мо за ко на. Из бо ри су до ве де ни у једну пот пу но ап 
сурд ну си ту а ци ју. Поје ди не стран ке пред би ра че не из ла зе
са сво јим про гра ми ма, већ па ра ма. За кон о фи нан си ра њу
по ли тич ких страна ка та ко ђе тре ба да бу де та кав да омо гу 
ћи по ли тич ким стран ка ма да функ ци о ни шу без ика квих
мо гућ но сти да сред ства до би ја ју са стра не, сем до на ци ја ма
ко је мо ра ју би ти пот пу но ви дљи ве. И сва ка зло у по тре ба, по
ме ни, тре ба да бу де ри го ро зно ка жње на да то ни ко ме не
пад не на па мет да ура ди.

Би тан је ква ли те а не го ди не
Но ви нар: Да ли ће се ме ња ти ка дров ска по ли ти ка

стран ке?
Дра ган То до ро вић: Ве ру јем да нај ве ћи број љу ди ко ји

се учла њу је у Срп ску ра ди кал ну стран ку има ис кре не на ме 
ре и мо ти ве. Али ве ро ват но се вре ме ном не ке ства ри ме ња 
ју. То је, на не ки на чин, пот пу но нор мал но и уоби ча је но јер
сва ко има од ређе не ам би ци је, да их не ма, не би се укљу чи 
вао у по ли тич ки жи вот. На стран ци је да све те ам би ци је ка 
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Про грам ски ци ље ви Срп ске ра ди кал не стран ке:
• Циљ нам је да де мо крат ским пу тем про ме ни мо власт и да СРС као из ра зи то па три от ска стран ка до 
ђе на власт. 
1.   У еко ном ском по гле ду – циљ је пре ва зи ла же ње со ци јал не и еко ном ске кри зе и при вред ни опо ра 

вак. То под ра зуме ва во ђе ње еко ном ске по ли ти ке у ин те ре су гра ђа на Ср би је, а не у ин те ре су тај ку 
на, као што је са да слу чај, а кључ не тач ке су:

• ус по ста вља ње со ци јал но пра вед ног дру штва, бри га о со ци јал но угро же ни ма, а то је нај ши ри слој
гра ђа на ко је је овај ре жим до вео до иви це гла ди;

• ре ви зи ја кри ми нал но спро ве де не при ва ти за ци је;
• сма ње ње не за по сле но сти;
• за шти та по љо при вред них про из во ђа ча и раз вој се ла;
• узи ма ње по вољ них кре ди та од Ру ске Фе де ра ци је, а не за ду жи ва ње код Ме ђу на род ног мо не тар ног
фон да;
• про ме на по ре ске по ли ти ке;
• сма ње ње др жав них тро шко ва;
• опо ре зи ва ње за пад них ба на ка јер су мо но по ли сти на на шем тр жи шту и у Ср би ју су уве ле нај ви ше
ка ма те у Евро пи. Упр кос кри зи, за ра ђу ју екс тра про фи те;
• опо ре зи ва ње тр говач ких мо но по ли ста.
2. Ус по ста вља ње прав не др жа ве и вла да ви не за ко на.
3. Оштра бор ба про тив кри ми на ла и ко руп ци је.
4. Очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та на ше др жа ве и Ко со ва и Ме то хи је у са ста ву Ср би је. Срп ска
ра ди кална стран ка ни ка да не ће при хва ти ти оти ма ње ју жне срп ске по кра ји не или би ло ког дру гог
де ла ње не те ри тори је.
5. По др шка и бри га о срп ском на ро ду ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је.
– бри га о на шем  на ро ду у Ре пу бли ци Срп ској;
– бри га о прог на ни ма из Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и по др шка њи хо вој вла ди у ег зи лу;
– по др шка Ср би ма у Цр ној Го ри ко ји су под при ти сци ма ре пре сив ног Ђу ка но ви ће вог ре жи ма .
6. СРС се за ла же за укљу чи ва ње при пад ни ка на ци о нал них ма њи на у све др жав не струк ту ре.
7. На спољ нопо ли тич ком пла ну, при о ри те ти су нам Ру си ја, Ки на, Ин ди ја, Ла тин ска Аме ри ка и арапс
ке земље које нису признале НАТО државу Косово.
У сми слу учвр шћи ва ња од но са са Ру си јом, де ле га ци ја СРС 28. ја ну а ра пот пи сала је Спо ра зум о са рад 
њи са јед ном од две вла да ју ће ру ске стран ке – Пра вед ном Ру си јом. 
8. С Европ ском уни јом мо же мо да се спо ра зу ме мо о ин те гра ци о ном про це су, под усло вом да ЕУ отво 
ре но при зна да је Ко со во и Ме то хи ја са став ни део Ср би је.
9. На вој нобез бед но сном пла ну – СРС по др жа ва ини ци ја ти ву Ру ске Фе де ра ци је за ства ра ње но ве ар 
хитек ту ре без бед но сти ко ја се не ће за сни ва ти на НА ТОу, већ на оја ча ној уло зи УН, ме ђу на род ном
пра ву и мир ном ре ша ва њу спо ро ва. Да смо на вла сти, ми би смо се ак тив но укљу чи ли у ре а ли за ци ју
овог кон цеп та. 
Али, тре нут но, на ша вој на не у трал ност, од но сно, не при сту па ње бло ко ви ма је у пот пу но сти у скла ду
са из град њом но вог мул ти по лар ног без бед но сног по рет ка.



на ли ше и усме ри у јед ном прав цу, ка ко би све  би ло у окви 
ри ма про гра ма и иде о ло ги је. 

Та ко ђе, ве о ма је бит на про це ду ра из бо ра ка дро ва. Фор 
мал но по сма тра но, њој не мо же те да на ђе те ни ка кве за мер 
ке, али објек тив но по сто је ства ри ко је ни том де мо крат ском
про це ду ром не мо же те да про ме ни те. Тре ба до ћи до ре ше 
ња ко ја ће омо гу ћи ти да се на од ре ђе ним ме сти ма љу ди на 
ла зе због ква ли те та, ре зул та та и угле да ко ји има ју уну тар
ор га ни за ци је ко ја их би ра. По чев од  ме сних, оп штин ских,
окру жних до Из вр шног од бо ра. 

Не ки љу ди су оста ја ли на не ким ме сти ма иако ква ли те 
том ви ше ни су за до во ља ва ли по тре бе те функ ци је. Љу ди
мора ју да схва те да ће за стран ку, укуп но, би ти бо ље, ако
има мо што ве ћи број ква ли тет них љу ди, по чев од ме сних
од бо ра све  до Из вр шног од бо ра. Си гур но је да ће се не ко у
том про це су на ћи и по вре ђен, мо жда ће чак по ми сли ти да
стран ка по ка зу је и не за хвал ност у да том мо мен ту пре ма
ње му, итд. Стран ка мо ра да на ђе  ме ха ни зме да по ка же да
во ди ра чу на о свим сво јим љу ди ма. Ако бу де мо ус пе ли да
на ђе мо мо дел ко ји ће до ве сти до то га да се тим из ме на ма не
ство ри ути сак ели ми на ци је по је ди на ца, да не до ђе мо у си 
ту а ци ју да је то бор ба за по ло жај, већ бор ба за ква ли тет
стран ке, он да ће то би ти ве ли ки успех за све нас. По ка за ло
се да тај но гла са ње ко је је, као и јав но,пред ви ђе но Ста ту том,
да је бо ље ре зул та те код из бо ра ка дро ва, и у на ред ном пери 
о ду за ла га ће мо се да се овај на чин из бо ра спро во ди на свим
ни во и ма. Ако мо же пред сед ник стран ке да се би ра тај ним
гла са њем, за што не мо же да се би ра пред сед ник ме сног од 
бо ра, пред сед ник оп штин ског од бо ра, итд? 

Но ви нар: Мно ги су при ме ти ли да се у стран ци фор си ра 
ју не ки но ви љу ди, ме ђу њи ма ве ли ки број мла дих.

Дра ган То до ро вић: У стран ци не по сто је по де ле ни по
ка квој осно ви. Не по сто је по де ле ни на мла де ни на ста ре, јер
ни мла дост ни ста рост ни су са ме по се би ни ма не ни вр ли 
не. То је јед но став но ста ње. Не по сто ји по де ла ни на ста ре
чла но ве и но ве чла но ве. Не по сто ји по де ла ни по обра зов 
ној, на ци о нал ној и вер ској струк ту ри. Нај бит ни ја ка рак те 
ри сти ка сва ког чла на Срп ске ра ди кал не стран ке је ње гов
ква ли тет.

На кон не у спе лог пу ча отво ри ли су се пу те ви да не ки но 
ви љу ди иза ђу у пр ви план. Пре ок то бра 2008. го ди не са мо
ма ли број љу ди имао је екс клу зив но пра во да се по ја вљу је у
ме ди ји ма, за скуп штин ском го вор ни цом, итд. Ме ђу тим, то
се про ме ни ло, све сно смо по че ли да фор си ра мо од ре ђе не
љу де за то што има ју не спор не ква ли те те. Же ле ли смо да

по ка же мо да стран ка ни је би ла ни То ми слав Ни ко лић ни
Алек сан дар Ву чић, ни ти би ло ко ји дру ги по је ди нац. Не го да
је то стран ка ква ли тет них љу ди ко ји су је сво јим ра дом до 
ве ли на по зи ци је на ко ји ма се на ла зи.

Но ви нар: Сма тра се ве ли ким успе хом пот пи си ва ње спо 
ра зу ма са Пра вед ном Ру си јом, ка ко то ко мен та ри ше те?

Дра ган То до ро вић: То је је дан од ве ли ких успе ха Срп ске
ра ди кал не стран ке на спољ но по ли тич ком пла ну. Пот пи сан
је спо ра зум о са рад њи са Пра вед ном Ру си јом, јед ном од две
вла да ју ће стран ке ко ја у свом ра ду мо ра да во ди ра чу на о др 
жав ним ин те ре си ма Ру си је и ко ја Срп ску ра ди кал ну стран 
ку до жи вља ва као па три от ску стран ку, искре ног при ја те ља
Ру си је и јед ног од глав них осло на ца са рад ње Ср би је и Ру 
си је. 

Но ви нар: Ка кав је став Срп ске ра ди кал не стран ке по во 
дом ре зо лу ци је о Сре бре ни ци?

Дра ган То до ро вић: Срп ска ра ди кал на стран ка осу ђу је
сва ки зло чин  увек се за ла га ла и увек ће се за ла га ти да кон
крет ни по чи ни о ци зло чи на од го ва ра ју. Ме ђу тим, ми не
при хва та мо ни ка кве ре зо лу ци је ко је се до но се под при ти 
сци ма За па да и ко је има ју за циљ да се срп ски на род про гла 
си ге но цид ним. Свој од нос пре ма зло чи ну Скуп штина Ср би 
је је по ка за ла у Кри вич ном за ко ни ку, и не ма ни ка кве по тре 
бе за усва ја њем би ло ка кве ре зо лу ци је. А, Скуп шти на не мо 
же да утвр ђу је кон крет не  зло чи не, то чи ни суд. У Сре бре ни 
ци је по чи њен зло чин, али ни је ге ноцид. Упор но се из бе га ва
раз го вор о чи ње ни ци да је ма ни пу ли са њем по да ци ма и
про па ган дом, зло чин у Сре бре ни ци про гла шен за ге но цид,
што ни ка ко не мо же да бу де. А све са ци љем да се срп ски на 
род про гла си ге но цид ним. То је оно о че му Срп ска ра ди кал 
на стран ка хо ће да го во ри. Чи ње ни ца је да ни је би ло ге но 
цид не на ме ре и да ни је стра да ла ни јед на же на, ни јед но де 
те. Чи ње ни ца је да се све вре ме ма ни пу ли ше бро јем стра да 
лих, ко ји се, с јед не стра не, не ве ро ват но пре у ве ли ча ва, а с
дру ге стра не се у тај број ура чу на ва ју и по ги ну ли од де ве де 
сет дру ге до де ве де сет пе те. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду да
је ве ли ки број му сли ман ских вој ни ка по ги нуо у то ку про бо 
ја и да је је дан део из ги нуо у ме ђу соб ним су ко би ма са мих
му сли ма на.
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Му сли ма ни су у ра ту од 1992. до 1995. го ди не
у Сре бре ни ци и Сред њем Под ри њу уби ли ви ше
од 3.200 Ср ба. У истом ра ту, на истом про сто ру,

погунуо је при бли жно исти број му сли ма на из Сре бре ни це
и Сред њег Под ри ња. Ве ћи на уби је них Ср ба би ли су ци ви 
ли, ко ји ни су би ли на о ру жа ни и ни су уче ство ва ли у ра 
ту. Ве ћи на уби је них му слима на би ли су вој ни ци На се ра
Ори ћа, ко ји су, пре не го што су уби је ни, уби ли ових 3.200
Ср ба из Под ри ња. Ви ше од 90 од сто Ср ба уби је но је 1992. и
1993. го ди не. 

Нај ви ше му сли ма на убијено је у ле то 1995. го ди не, у ос
ве ти за те шке зло чи не ко је су по чи ни ли у пр ве две рат не го 
ди не.

Упр кос тим чи ње ни ца ма, пред сед ник Ср би је Бо рис Та 
дић на ја вио је да ће Скуп шти на Ср би је до не ти де кла ра ци ју
ко јом ће осу ди ти рат не зло чи не  над му сли ма ни ма из Сре 
бре ни це. 

Иако је сва ки зло чин за осу ду кон крет ни по чи ни о ци
мо ра ју да од го ва ра ју, за власт у Бе о гра ду мр тви Ср би су
гра ђа ни дру гог ре да. Уби је на срп ска де ца у Бра тун цу ма 
ње су вред на од уби је не му сли ман ске де це у Сре бре ни 
ци. Ни 15 го ди на од за вр шет ка ра та, у ко јем су му сли ма ни и
Хр ва ти уби ли око 30 000 Ср ба, Скуп шти на Ср би је ни је осу 
ди ла зло чи не ко ји су по чи ње ни над срп ским на ро дом у БиХ,
а са да под при ти ском За па да ре жим ин си сти ра да парла 
мент усво ји де кла ра ци ју ко јом се  осу ђу је зло чин над  му сли 
ма ни ма у Сре бре ни ци и уво ди опа сна фор му ла ција да је по 
чи њен ге но цид. У Сре бре ни ци је по чи њен зло чин, али ни је
по чи њен ге но цид.

– За Срп ску ра ди кал ну стран ку је иде ја о усва ја њу де кла 
ра ци је о Сре бре ни ци пот пу но не при хва тљи ва. Она је очи 
глед но на мет ну та од За па да, с ци љем да се срп ски на род
про гла си за ге но ци дан на род, Ре пу бли ка Срп ска ге но цид 
ном тво ре ви ном ко ју тре ба уки ну ти, а Ср би ја од го вор ном за
рат у БиХ – ка же Дра ган То до ро вић, пот пред сед ник СРС. –
Та дић се, по већ уста ље ној прак си, и ов де по ја вљу је са мо као
из вр ши лац на ло га За па да. 

Свој од нос пре ма зло чину Скуп шти на Ср би је је по ка за ла
у Кри вич ном за ко ни ку, и не ма ни ка кве по тре бе за усва ја 
њем би ло ка кве ре золу ци је. А Скуп шти на не мо же да утвр 
ђу је кон крет не  зло чи не, то чи ни суд. 

– Ов де се тра жи да Скуп шти на Ср би је па у шал но, на ча сну
реч Бо ри са Та ди ћа, Со ње Би сер ко, Ха ри са Си лај џи ћа и Стје 
па на Ме си ћа, ка же да је у Сре бре ни ци по чи њен ге но цид, да
је уби је но 78 хи ља да љу ди и да су за то од го вор ни је ди но
Ср би ја и срп ски на род, а сва ком је ја сно да у Сре бре ни ци ни 
је би ло ге но ци да, да ни је уби је но ни при бли жно 7.000 му 
сли ма на и да Ср би ја и срп ски на род ни су од го вор ни за то
што се та мо до га ђа ло – ка же за ме ник ше фа по сле нич ке гру 
пе СРСа Алек сан дар Ма три но вић и до да је: ,,Већ 20 го ди на
од Ср би је се зах те ва да при ста је на уло гу ве чи тог и де жур 
ног крив ца и чи ни уступ ке ко ји ма га зи сво је на ци о нал не
ин те ре се. С том по ли ти ком се мо ра пре ста ти’’. 

С дру ге стра не, упор но се из бе га ва раз го вор о чи ње ни ци
да је ма ни пу ли са њем по да ци ма и  про па ган дом, зло чин у
Сре бре ни ци про гла шен за ге но цид. Чи ње ни ца је да ни је би 
ло ге но цид не на ме ре и да ни је стра да ла ни јед на же на, ни 
јед но де те. Чи ње ни ца је да се све вре ме ма ни пу ли ше бро јем
стра да лих, ко ји се, с јед не стра не, не ве роват но пре у ве ли ча 
ва, а с дру ге стра не се у тај број ура чу на ва ју и по ги ну ли од
де ве де сет дру ге до де ве де сет пе те. Та ко ђе, тре ба има ти у
ви ду да је ве ли ку број му сли ман ских вој ни ка по ги нуо у то 
ку про бо ја и да је је дан део из ги нуо у ме ђу соб ним су ко би ма
са мих му сли ма на.
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Подвала о геноциду

Нож у ле ђа и Нож у ле ђа и 
Ре пу бли ци Срп ској и Ср би јиРе пу бли ци Срп ској и Ср би ји

Та ди ће ва де кла ра ци ја о Сре бре ни ци

Пи ше: Ду шан Ма рић

Дра сти чан при мер фал си фи ко ва ња но ви је срп ске исто ри је је про гла ша ва ње да се де сио ге но цид у
Сре бре ни ци, из ми шља њем да је та мо по гу бље но се дам или осам хи ља да му сли ман ских рат них за ро 
бље ни ка.

На рав но, исти на је са свим дру га чи ја. Укуп но је про на ђе но две и по хи ља де ле ше ва, иако је це ли те 
рен пре тра жен, пре ко пан, спи ско ви уста но вље ни, гро бље ор га ни зо ва но, а пе дант ни ис тра жи ва чи су
уста но ви ли да је од тих две и по хи ља де ле ше ва, пре ко осам сто ти на љу ди ко ји су по ги ну ли од де ве де 
сет дру ге до де ве де сет пе те го ди не на му сли ман ској стра ни, а тре ба има ти у ви ду и да је ве ли ки број му 
сли ман ских вој ни ка по ги нуо у то ку про бо ја, и да је је дан део из ги нуо у ме ђу соб ним су ко би ма са мих му 
сли ма на. (Во ји слав Ше шељ)



Алек сан дар Мар ти но вић ис ти че да је пр ви, и по ме ђу 
на род ном пра ву нај те жи зло чин ко ји се до го дио у бив шој
СФРЈ,  зло чин про тив ми ра, ко ји су иза зи ва њем ра та по чи 
ни ле САД, Не мач ка, Ва ти кан и НА ТО, пре ко Сло ве на ца, Хр ва 
та и му сли ма на.

Ра ван том зло чи ну је зло чин ко ји су НА ТО и за пад не зе 
мље по чи ни ле агре си јом на СРЈ и оку па ци јом Ко со ва и Ме 
то хи је, без од лу ке Са ве та без бед но сти УН.

Пр во тре ба утвр ди ти од го вор ност за те зло чи не, а тек
он да и за све оста ле зло чи не, укљу чу ју ћи и онај над му сли 
ма ни ма у Сре бре ни ци, али и за хи ља де уби је них срп ских ци 
ви ла у Сре бре ни ци и Под ри њу, на Ку пре шкој ви со рав ни, у
Са ра је ву, Ко њи цу, Сан ском Мо сту, на Озре ну, у „Бље ску“ и
„Олу ји“. И на осно ву утвр ђе них чи ње ни ца ка зни ти све зло 
чин це. Али то тре ба да ура де ис тра жни и пра во суд ни ор га 
ни а не пар ла мен ти.

Та ди ће ву иде ју по др жа ле су све вла да ју ће пар ти је у Ср 
би ји, ЛДП и број не не вла ди не ор га ни за ци је, ко је се већ две
де це ни је, за но вац ко ји при ма ју од За па да, ве о ма успе шно
ба ве оцр њи ва њем срп ског на ро да. Усва ја ње сра мот не де 
кла ра ци је о Сре бре ни ци ни су из ри чи то од ба ци ли ни чел ни 
ци Срп ске на пред не стран ке, ко ји се и на тај на чин кан ди ду 
ју за но ве ми ље нике За па да у Ср би ји.

Ге но ци да ни је би ло
Та дић и ње го ви исто ми шље ни ци ис ти чу да Ср би ја има

мо рал ну оба ве зу да осу ди ге но цид ко ји су по њи хо вом ми 
шље њу срп ске сна ге по чи ни ле у Сре бре ни ци.

Али у Сре бре ни ци ни је би ло ге но ци да. По ме ђу на род ном
пра ву, ге но цид је кад не ко, по уна пред сми шље ном пла ну,
уни шти од ре ђе ну ет нич ку гру пу, за тре јој ген.

Да су Рат ко Мла дић, Ра до ван Ка ра џић и дру ги срп ски
вој ни ко ман дан ти и по ли ти ча ри хте ли да уни ште му сли ма 
не у Сре бре ни ци, ло гич но је да би они пр во по би ли њи хов
жи вот но нај ви тал ни ји и ре про дук тив ни део – же не и де цу.

Они не са мо да их ни су уни шти ли, већ их уоп ште ни су
уби ја ли. На про тив, при др жа ва ју ћи се ме ђу на род ног пра ва,
Ср би су све му сли ман ске же не, де цу и му шкар це ко ји
ни су би ли вој ни ци, ор га ни зо ва но, на њи хов зах тев, ауто 
бу си ма, пре ве зли до Ту зле и Клад ња, на те ри то ри ју под
кон тро лом му сли ман ске вла де у Сара је ву. На тај на чин
спа ше но је ви ше од 20.000 му сли ма на. 

Ни је за бе ле жен ни је дан слу чај си ло ва ња, што је, с об зи 
ром ма окол но сти – ха ос ко ји је у то вре ме вла дао у Под ри 
њу, број срп ских вој ни ка и „не при ја тељ ских“ же на на та ко
ма лом про сто ру и ат мос фе ру кр ви, зло чи на и осве те – не ве 
ро ва тан по да так. 

Ни ка да се у но ви јој исто ри ји ра то ва ња ни је до го ди ло
да је у ру ке јед не вој ске па ло то ли ко же на не при ја тељ
ске стра не, а да се ни су до го ди ла ма сов на си ло ва ња.

По на ша ње Мла ди ће вих вој ни ка има по себ ну те жи ну ако
се има ју у ви ду ма сов на си ло ва ња Срп ки ња од стра не му 
сли ма на пре јул ских до га ђа ја у Сре бре ни ци. Са мо у Са ра је ву
по сто ја ло је ско ро сто ти ну „ку ћа за за ба ву“ му сли ман ских
вој ни ка у ко ји ма су срп ске дје вој ке и мла ђе же не ме се ци ма,
а не ке и го ди на ма, др жа не као ро би ње. Ме ђу њи ма је би ло и
де вој чи ца од 13 го ди на. Не ке од њих си ло ва не су ви ше од
350 пу та, а де се ти не њих уби је не су или су из вр ши ле са мо 
у би ство. 

Уби ство не ко ли ко хи ља да са ра јев ских Ср ба
Ср би у Са ра је ву су при си ља ва ни да пред пу бли ком

си лу ју сво је ма ло лет не кћер ке јер је то био услов да не
бу ду закла не.

Из ло го ра у Са ра је ву си ло ва не Срп ки ње су пу шта не тек у
сед мом или осмом ме се цу труд но ће, да „ра ђа ју мла де муџа 
хе ди не“.

Чи ње ни ца је да су на кон осло ба ђа ња Сре бре ни це по је ди 
ни срп ски офи ци ри и вој ни ци, у знак од ма зде, из вр ши ли
ма сов на стре ља ња не ко ли ко сто ти на за ро бље них му сли 
ман ских вој ни ка.

И то је, не ма спо ра, зло чин. Зло чин ко ји иде на срп ски
образ, без об зи ра што је утвр ђе но да су у ње го ву ор га ни за 
ци ју и из вр ше ње ди рект но уме ша не фран цу ска и још не ке
за пад не оба ве штај не слу жбе. 

Али је мно го ве ћи зло чин уби ство не ко ли ко хи ља да
срп ских ци ви ла у Са ра је ву. 

Му сли ман ски вој ни ци уби је ни у Сре бре ни ци, пре то га су
по чи ни ли стра шне зло чи не над Ср би ма. Без ми ло сти су
уби ли све срп ске вој ни ке ко је су у три прет ход не рат не го 
ди не за ро би ли  у Под ри њу. Опљач ка ли су и до те ме ља спа 
ли ли ви ше од 140 срп ских се ла и за се ла ка.

У Са ра је ву су уби је ни срп ски ци ви ли ко ји ни на ко ји
на чин ни су уче ство ва ли у ра ту. Ни ког ни су уби ли, ни су
пуца ли, ни су има ли оруж је и ни су има ли уни фор му.

Сто ти не срп ских ци ви ла у Са ра је ву под ле гло је те шком
фи зич ком му че њу у ло го ри ма, или је од ве де но на стра ти
ште Ка за не и за кла но.

За пред сед ни ка Ср би је, стре ља ње рат них зло чи на ца ко 
ји ма су ко ман до ва ли На сер Орић и Али ја Изет бе го вић је
зло чин ге но ци да ко ји Скуп шти на Ср би је тре ба да осу ди де 
кла ра ци јом.

Уби ство ви ше од 3 000 Ср ба из Под ри ња, од ко јих је ви 
ше од 1 000 ма са кри ра но, уби је но но же ви ма, ма ље ви ма и
секи ра ма, по Та ди ће вом ми шље њу ни је зло чин ко ји је „за 
слу жио“ скуп штин ску де кла ра ци ју.

Као ни ма са кр око 500 срп ских вој ни ка и ци ви ла ко је су
му сли ма ни у ле то 1995. го ди не за ро би ли и уби ли на Озре 
ну, ко ри сте ћи их као рад ни ма те ри јал за обу ку у уби ја њу.

Сва ки му сли ман ски вој ник ко ји је хтео да бу де при 
мљен у му џа хе ди не, морао је да пред стро јем за ко ље бар
јед ног за ро бље ног срп ског вој ника. На за ро бље ним Ср 
би ма му џа хе ди ни су уве жба ва ли и по ка зи ва ли ка ко је „не 
вер ни ка“ нај лак ше за кла ти но жем, од ру би ти му гла ву
јед ним удар цем са бље, поло ми ти му кич му, ек се ри ма
или же ле зним ви ла ма при ко ва ти га уз др во, исе ћи га
мо тор ном те сте ром...

Та дић за о би шао Кра ви це и Бра ту нац
Та дић је 12. ју ла 1995. го ди не по се тио По то ча ре код Сре 

бре ни це, по кло нио се уби јеним вој ни ци ма На се ра Ори ћа и
сво јим при су ством уве ли чао ко ме мо ра тив ни скуп са ко јег
се по зи ва ло на уни ште ње Ре пу бли ке Срп ске, као „ге но цид 
не тво ре ви не“.

Али је од био да су тра дан, на Пе тров дан, при су ству је ко 
ме мо ра тив ним ску по ви ма у Кра ви ца ма и Бра тун цу, у знак
под се ћа ња на 3 200 уби је них Ср ба у Под ри њу, од ко јих је ве 
ћи на умр ла му че нич ком смр ћу. На ве шће мо са мо не ке зло 
чи не из пр ве рат не го ди не.
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За срп ску главу на град од 25 кг бра шна
Ке мал до нео 12 од се че них гла ва

У Сре бре ни ци је би ла рас пи са на на гра да од
25 кг бра шна за сва ког уби је ног Ср би на. Као до 
каз, уби ца је мо рао да до не се део те ла жр тве –
гла ву, уво, прст... Та на гра да је јед но од мо гу ћих
об ја шње ња за што су Ори ће ви џе ла ти, по опу сто 
ше ним срп ским се ли ма, иза се бе оста вља ли уна 
ка же не жр тве.

Нај ви ше на гра да осво јио је Ке мал Мех ме до 
вић из се ла Па ле ко ји је до апри ла 1993. го ди не у
Сре бре ни цу до нео 12 од се че них срп ских гла ва. 



Кр ва ву се ри ју без кра ја Орић и ње го ва ала ша за по че ли су
на Ђур ђев дан, 6. ма ја 1992. го ди не, на па дом на за се лак Гни 
о ни у Сре бре ни ци. Ра дој ко Ми лој ко вић, ко ји је тог да на
сла вио кр сну сла ву, жив је уба чен у ку ћу и за па љен, а ње гов
вр шњак Ла зар Си мић (56) уби јен.

На го ди шњи цу по бе де над фа ши змом, 9. ма ја 1992. го ди 
не, му сли ма ни су код Баљ ко ви це ухва ти ли тро ји цу си но ва
Ми ла на Ми тро ви ћаиз Срп ског Не зу ка, за јед но са њи хо вим
бра том од уја ка Бо жи да ром Ни ки ћем. 

Нај ста ри јем бра ту Дра га ну (30) по ло ми ли су де сну но гу
и ру ку, ви ли цу и не ко ли ко ре ба ра, па га за кла ли. Ра ди сла ву
(27) су пре би ли јед ну но гу, од се кли не ко ли ко пр сти ју (ко је
су од не ли са со бом, као до каз свог „под ви га“) , а за тим га ту 
кли по гла ви све док му ни су, и бу квал но, про су ли мо зак. 

Нај мла ђем Бра ни сла ву (23) од се кли су нос и уши, из ва 
ди ли је дан бу брег, а он да но жем про бо ли ср це. И Бо жи дар
Ни кић из бо ден је но жем, а он да спа љен на ло ма чи.

Осмог ју на, у Бље ча ви је уби је но тро је ци ви ла. Ко са на Зе 
кић (64) је закланa.

Де се тог ју на, у Ру по вом Бр ду уби је но је 10 ме шта на. Су 
пру жни ци Во ји слав и Мир ја на Ми лин ко вић за па ље ни су
у сво јој ку ћи.

У се лу Рат ко ви ћи код Сре бре ни це, 21. ју на, уби је но је 18
ме шта на. Ме ђу њи ма се дам же на.

Де сан ка Ста но је вић за па ље на је у сво јој ку ћи, а Ра ден 
ко Ста но је вић за клан.   

На Ви дов дан, 28. ју на, у Ло знич кој Ри је ци уби је но је 15
Срба. Ин ва лид Срећ ко Ми ло ва но вић и ње го ва су пру га Јо 
ва на су за кла ни.     

Три де се тог ју на, Ори ће ви вој ни ци на па ли су и у цр но за 
ви ли Бре жа не. Иза њих је оста ло 12 жр та ва. Ми лош Но ва 
ко вић про на ђен је са од се че ном главом. Ви до је Ла зић је
жив ра за пет на др ве ни крст, а он да спа љен. Кри сти на Ла 
зић и тро ји ца Ран ки ћа, Ми ли сав, Дра го слав и Мир ко,
спа ље ни су у сво јим ку ћа ма.

Пе тог ју ла у За го ну, му сли ма ни из Сре бре ни це уби ли су
Дра го љу ба Гво зде но ви ћа, ње го вог стри ца Рај ка, си но ви 
цу Ра ду (19), бра та од стри ца Бла го ја и још де ве то ро Ср ба.
Ме ђу њи ма и три чла на по ро ди це Ми ло ше вић – Ра дин ку
(26), Ми ло ша (54) и Љу би цу (51).

У Ра дин ку су пу ца ли док је у на руч ју др жа ла свог тро го 
ди шњег син чи ћа Алек сан дра. Ка да је смрт но по го ђе на же 
на па ла на зе мљу, ра ње ног син чи ћа су јој оте ли из ру ку, а за 
тим је за кла ли. Де те су од не ли са со бом.

Истог да на му сли ма ни су у цр но за ви ли и Кр њи ће код
Сре бре ни це. Се ло су за па ли ли, а свих 16 ме шта на ко ји су им
до па ли ру ку уби ли.

Ва су По ра чу су за кла ли, а Со ку Ву јић про бо ли ви ла ма.
На Пе тров дан 1992. го ди не, у на па ди ма на ви ше срп ских

се ла, му сли ма ни из Сре бре ни це ма са кри ра ли су се дам десе 
то ро љу ди. 

У се лу За гон по но во су уби ли 13 ме шта на. Ме ђу њи ма и
два бра та Ми ло ше ви ћа, Дра ги шу и Ми о дра га.

– Сва ти је ла би ла су из ма са кри ра на, као да су их на па ле
зви је ри – сећа се Не бој ша Ми ћић, при пад ник ин тер вент 
ног во да ВРС ко ји је пр ви сти гао на ме сто ма са кра. – Ни је дан
ни је уби јен из пу шке. Око по кој ни ка ле жа ле су кр ва ве се ки 
ре, ма ље ви, но же ви... Не срећ ни ке су пр во за ро би ли, а он да
сви ре по умо ри ли. Као да смо до шли на по при ште не ке сред 
њо ве ков не бит ке, пре не го што је про на ђе но ва тре но оруж је.

Дра ги ша (29) је имао ру пу на те ме ну, на пра вље ну удар 
цем крам па. Те ло му је би ло из бо де но но жем. Мла ђем бра ту
Ми о дра гу (22) ру ке су би ле пу не по се ко ти на од но жа. По ку 
ша вао је да се од бра ни, све док га уби ца ни је уда рио но жем
у ср це. Нож је про на ђен у ње му. Гла ва му је смр ска на ма љем,
то ли ко да је са мо ви лич на кост оста ла цела.

У исто вре ме, у За ла зју, му сли ма ни су уби ли 38 Ср ба. Ме 
ђу њи ма Рат ка Је ре ми ћа и ње го ве си но ве Мар ка и Ра до 
ва на, бра ћу Мом чи ла и Ми о дра га Ра ки ћа, Мом чи ло вог
си на Ми ла на, два бра та Си ми ћа, два бра та Ву ја ди но ви
ћа, два бра та Ва си ље ви ћа..... 

Пе тров дан је био цр ни дан и за Ср бе у Би ља чи и Са са ма.
На пад сво јих до ју че ра шњих ком ши ја, ко ле га са рад ног ме
ста и при ја те ља, ни је пре жи ве ло 17 не срећ ни ка.

Два де се тог ју ла у До њим Ма га ши ћи ма, На сер Орић и ње 
го ви вој ни ци уби ли су 12 ме шта на, ме ђу њимa шест же на.
Ве ли ки Цви је ти но вић су тог да на уби ли си на Жив ка, а не 
ко ли ко ме се ци ка сни је дру гог си на Ви до ја.

Два де сет че твр тог ав гу ста, му сли ма ни, под ко ман дом
Фе ри да Хо џи ћа, су спа ли ли Гор њу Ка ме ни цу. Уби ли су
бра ћу Љу бо ми ра и Дра го ми ра То ми ћа, Ми ло ми ра и Ра 
де та Ку ко ља. Љу бо ми ро во те ло про на ђе но је ис под стај 
ског ђу бри ва. Ко сти гла ве би ле су му смр ска не, но ге и ру ке
по ло мљене, као и ве ћи на ре ба ра.

Дво ји ца То ми ћа и Ми ло мир Ку кољ су де ли мич но пе че 
ни, с тим што је оста ла не по зна ни ца да ли су на ва тру ста 
вље ни жи ви или мр тви. 

Ра де Ку кољ про на ђен је на би јен на ра жањ и ис пе чен. 
Ме ђу жр тва ма му сли ман ских на па да на Ка ме ни цу је и

де се то го ди шњи Сло бо дан Ста но је вић.
Ма ли шан је ухва ћен ка да се из збе га на крат ко вра тио у

дво ри ште, да би од ве зао оста вље ног пса ко ји је ту жно за ви
јао ис пред ку ће. Про на ђен је го. Де сно уво му је од се че но, а
на сто ма ку но жем из ре за на ве ли ка ру па у об ли ку ква дра та.

Се ла Бје ло вац, Ло знич ка Ри је ка и Си ки ри ћи, оп шти на
Бра ту нац, ви ше пу та у то ку ра та би ла су ме та му сли ман ских
на па да, а нај те жи од њих до го дио се 14. де цем бра 1992. го 
ди не, ка да је уби је но 109 ме шта на.

Слав ка Ма тић и Зор ка Илић из Ло зни це су тог де цем 
бар ског да на оста ле без му жа и две кће ри.

На Бо жић 1993. го ди не, у Кра ви ци и око ли ни му сли ма ни
су уби ли 44–оро ме шта на, опљач ка ли и за па ли ли ви ше од
400 ку ћа. Тог да на уби је на су бра ћа Ђу ка но вић, бра ћа Ми 
ла ди но вић, бра ћа Осто јић...

Ше сна е стог ја ну а ра 1993. го ди не, у Ске ла ни ма, уби је но је
13 ме шта на, ме ђу њи ма два бра та Ди ми три је ви ћа – пет на 
е сто го ди шњи Алек сан дар и де ве то го ди шњи Ра до слав.
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Ма са кр 60 ци ви ла у Под рав ну
По ло ми ли им но ге и ру ке, из ва ди ли очи...

Два де сет че твр тог сеп тем бра 1992. го ди не, у
на па ду на Под рав но, му сли ма ни су уби ли ви ше
од 60 ме шта на.

Ми лој ки Ма рин ко вић су ма са кри ра ли мај ку,
оба бра та и тет ку.

Об дук ци јом је утвр ђе но да је са мо ма њи број
жр та ва усмр ћен из ва тре ног оруж ја. Оста лим не 
срећ ни ци ма пр во је пу ца но у но ге, а он да су ис ка 
са пље ни. Нај ве ћи број уби јен је но жем и се ки 
ром. Ско ро сви ма по ло мље на је кич ма,ру ке и но 
ге, од се че ни пр сти или це ле ша ке, из ва ђе но јед 
но или оба ока. Мно ги ма је гла ва би ла одво је на
од те ла. Јед ни му шкар ци су осу не ће ни, а дру ги
пот пу но ка стри ра ни. Ви ше ле ше ва је за па ље но.
Дво ји ца му шка ра ца су на би је на на ко лац и ис пе 
че на. 

Са свих ле ше ва ски ну ти су са то ви, из ва ђе ни
злат ни зу би, од не та им је обу ћа и оде ћа.

Као да су јад ни љу ди би ли жр тве ди вља ка ко 
ји пре то га ни су има ли ни ка кав до дир са ци ви 
ли за ци јом.



Истог да на у окол ним се ли ма уби је но је укуп но 70оро
љу ди. Нај ви ше у Ку ши ћи ма и Ћо си ћи ма. Ме ђу 17 уби је них у
Ку шићи ма сед мо ро је Ри сти ћа. Ми ћо Ри стић имао је 15, а
ње го ва се стра Ми тра 18 го ди на. На пад му сли ма на на Ћо си 
ће ни је пре жи ве ло 15 ме шта на.

Но ви нар ,,То рон то ста ра” из Ка на де Бил Ши лер, у бро ју
од 3. фе бру а ра 1994. го ди не, об ја вио је да га је На сер Орић
лич но од вео на јед но ме сто не да ле ко од града и по хва лио
му се: ,,Ов де смо уби ли 114 Ср ба”.

У Дру гом свет ском ра ту му сли ма ни су Љу бо ми ру Мла 
ђе но ви ћу из До ње Је же шти це уби ли пр ву су пру гу Да ру, ко 
ја је би ла у ше стом ме се цу труд но ће, и њи хо ву тро го ди шњу
ћер ки цу Је ле ну. 

У но вом на па ду на Је же шти цу, 8. ав гу ста 1992. го ди не,
му сли ма ни су Љу бо ми ру уби ли и дру гу су пру гу Сав куи њи 
хо ве си но ве Дра га на (32) и Ан ђел ка (27). Дра га ну је гла ва
се ки ром ра се че на на два де ла, а Ан ђел ку од се че на. Му сли 
ма ни су гла ву по не ли са со бом у Сребре ни цу и њо ме на ули 
ци игра ли фуд бал.

Иза Дра га на оста ла је су пру га Мил ка и пе то го ди шњи
син чић Не над. Вест о тра ге ди ји за де си ла их је у из бе гли 
штву у Ср би ји.

– Ка да смо пр ви пут до шли на гро бље, Не над је ле гао на
гроб, по чео да љу би зе мљу и да ме мо ли: „Ма ма, хај де от ко 
пај гроб. Да по љу бим та ти ну ру ку“. Шта да му од го во рим ? –
пи та се и да нас Мил ка ти хим гла сом. – Ста ја ли смо та ко за 
јед но и пла ка ли.

Ужа сну тра ге ди ју до жи ве ла је Љу бин ка Си мић из По ло 
ма код Бра тун ца. Му сли ма ни су јој уби ли тро ји цу си но ва –
Ми тра (33), Не на да (29) и Љу би шу (20).

Три си на, три ја бла на, му сли ма ни су по се кли и Са ви
Ћир ко вић из Сла па шни це. Њен пр ви стра да ли син Ра ди 
во је (25) уби јен је не ко ли ко го ди на пре ра та, у му сли ман 
ском се лу Во ље ви ца. 

Сла ви ша и Ву ја дин стра да ли су у ра ту. Обо ји ца у де вет 
на е стој го ди ни.

У са мо се дам рат них мје се ци, му сли ма ни су Љу би ци
Сли јеп че вић из Бу ље ви ћа код Ми ли ћа уби ли су пру га Јер 
ка и си но ве Бо ру, Сло бо да на и Мла де на. 

На гра да за учи ње на звер ства
За све ове и де се ти не слич них зло чи на, Ха шки три бу нал

је На се ра Ори ћа ,,ка знио“ са две го ди не за тво ра. И тре нут 
ним пу шта њем на сло бо ду.

За сва ког Ср би на ко јег су уби ли ње го ви вој ни ци
Орић је до био пет са ти при тво ра.

Мно го ма ње не го што би до био да је на кон из ла ска
из за тво ра у Ше ве нин ге ну на ха шким ули ца ма зга зио
пса или мач ку.

По ги ну ли Ори ће ви вој ни ци су у По то ча ри ма, у Ре пу бли 
ци Срп ској, до би ли ма у зо леј, а на дру гој стра ни уби је ни срп 
ски ци ви ли у глав ном гра ду БиХ не мо гу да до би ју ни по ла
ме тра ква драт ног не ког са ра јев ског зи да. Да се на ње га по 
ста ви спо менпло ча ко ја би под се ћа ла на ар ми ју звер ски
уби је них срп ских му че ни ка. Пре жи ве ли ло го ра ши го ди на 

ма по ку ша ва ју да јед ну та кву спо менпло чу по ста ве на зид
бив ше ка сар не „Вик тор Бу бањ“, у ко јој се све вре ме ра та на 
ла зио ло гор за Ср бе. У том ло го ру уби је но је и оса ка ће но ви ше
од 400 за ро бље них срп ских вој ни ка и ци ви ла. Сва ки пут до 
че као их је до зу ба на о ру жан кор дон му сли ман ске по ли ци је. 

Са мо 150км да ље срп ски по ли цај ци обез бе ђу ју ма у зо леј
по диг нут у спо мен на вој ни ке крв ни ка На се ра Ори ћа. И ко 
ме мо ра тив не ску по ве ко ји се ор га ни зу ју њи ма у част. У при 
су ству пред сед ни ка Ср би је.

Ко ји је ишао у Са ра је во да се из ви не за срп ске зло чи не
по чи ње не над му сли ма ни ма, али ни 15 го ди на од за вр шет
ка ра та ни је по се тио вој нич ко гро бље на Со ко цу. У ко јем је
са хра ње но ско ро 2 000 срп ских вој ни ка, углав ном мла ди 
ћа из Са ра је ва, ко ји су уби је ни у по след њем ра ту. 

Ако Бо рис Та дић не од у ста не од свог стра шног на у ма,
и ако ве ћи на у Скуп шти ни из гласа до ку мент ко јим ће
би ти ожа ље ни са мо уби је ни вој ни ци На се ра Ори ћа, би 
ће то још је дан пу цањ у по ти љак, још је дан уда рац но 
жем у ле ђа, у оних 3 200 уби је них и за кла них Ср ба из
Под ри ња.

И, што је у овом тре нут ку мо жда и ва жни је, нож у ле ђа Ре 
пу бли ци Срп ској. Ко ји је мо же ко шта ти по сто ја ња.

– Ако Скуп шти на Ср би је усво ји на ја вље ну де кла ра ци ју о
Сре бре ни ци, она ће на тај на чин по но во уби ти на ше нај ми 
ли је и да ти ве тар у ле ђа му сли ма ни ма, ко ји на сто је да уки 
ну Ре пу бли ку Срп ску – ка же Не дељ ко Ми тро вић, пред сед 
ник Удру же ња по ро ди ца по ги ну лих и не ста лих у Ба ња лу ци.
– Власт у Бе о гра ду се спре ма да због За па да из да ми ли он и
по жи вих Ср ба у БиХ и ба ци љагу на де се ти не хи ља да ча сних
љу ди ко ји су жи вот да ли за Ре пу бли ку Срп ску. Ср би ја се
спре ма да оп ту жи за ге но цид свој на род у БиХ, иако је у по 
след њих 70 го ди на упра во над Ср би ма у БиХ из вр шен ге но 
цид, у ко јем је уби је но ви ше од 1 000 000 љу ди. Бо ље је Та 
ди ћу да Скуп шти на Ср би је, пре не го што ожа ли вој ни ке На 
се ра Ори ћа, усво ји декла ра ци ју о уби ству нај ма ње 40 000
срп ске дје це у Ја се нов цу.
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Подвала о геноциду
Де кла ра ци ју на ру чи ли не при ја те љи Ср би је

На шим не при ја те љи ма де кла ра ци ја о Сре бре ни ци тре ба као при зна ње да смо од го вор ни за све ра то 
ве и зло чи не на раз ва ли на ма СФРЈ. Је ди ни крив ци. Ту опа сну лаж све ви ше по на вља ју и пред став ни ци
вла сти у Бе о гра ду – упо зо ра ва Алек сан дар Мар ти но вић. – Ни су кри ви Ми лан Ку чан и Сло вен ци за то
што су пу ца ли у ле ђа го ло бра дим вој ници ма. Ни су кри ви Фра њо Туђ ман и Сти пе Ме сић за то што су про 
те ра ли по ла мили о на и уби ли хи ља де Ср ба из Хр ват ске. Ни је крив Али ја Изет бе го вић, ко ји је са мо у Са 
ра је ву имао 100 ло го ра за му че ње срп ских ци ви ла и чи ја је вој ска по чи ни ла стра шне зло чи не у Сре бре 
ни ци, Бра тун цу, Са ра је ву... Ни је крив иако је, као и Туђ ман, јав но при знао да је из ме ђу ми ра и ра та иза 
брао рат. Ни су од го вор ни НА ТО и шип тар ски те ро ри сти, Ха шим Та чи и Ха ви јер Со ла на,   за рат и зло чи 
не на Косову и Метохији. За све су кри ви са мо Ср би и Ср би ја. Та дић и ње гов ре жим тра же да ми то при 
хва ти мо и по твр ди мо скуп штин ском де кла ра ци јом.



Во ји слав Ше шељ, пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран 
ке, по но во је у Ха шком три бу нал оп ту жен за не по што 
ва ње су да. На кон не пра во сна жне пре су де на 15 ме се 

ци због на вод ног от кри ва ња иден ти те та три за шти ће на
све до ка, са да му се на те рет ста вља да је у јед ној књи зи от 
крио иден ти те те још 11 за шти ће них све до ка. За по сту па ње
у но вом пред ме ту од ре ђе не су су ди је ОГон Квон, Ке вин
Пар кер и Бар тон Хол, што је ско ро исти са став ве ћа ко ји је
пре су дио у прет ход ном по ступ ку. 

Зо ран Кра сић, шеф ти ма прав них са вет ни ка Во ји сла ва
Ше ше ља, сма тра да је ово још је дан по ку шај ха шког ту жи ла 
штва да нео сно ва ним спо ред ним на па ди ма од ло жи свој
пот пу ни по раз у глав ном пред ме ту по оп ту жни ци за рат не
злочи не. 
•  Ка ко је до шло до нај но ви је оп ту жни це? 

Ту жи ла штво је 26. ја ну а ра 2009. го ди не под не ло зах тев
за по кре та ње по ступ ка про тив Во ји сла ва Ше ше ља по истом
осно ву као и прет ход ни пут, по пра ви лу 77а2. На вод но је
пре кр шио на лог пре тре сног ве ћа о за штит ним ме ра ма за
све до ке и у књи зи из нео по дат ке о њи ма. Зах тев ни је до ста 
вљен Ше ше љу, већ екс пар те, са мо су ду. Пре тре сно ве ће је у
ав гу сту про шле го ди не од би ло зах тев, ту жи ла штво се жа 
ли ло и жал бе но ве ће је усво ји ло жал бу. Не у по гле ду три
књи ге, већ са мо што се ти че јед не књи ге. И вра ти ло је пре 
тре сном ве ћу да о то ме од лу чи. Они су од лу чи ли да се по 
кре не по сту пак. У тој од лу ци још не сто ји ни на слов књи ге,
ни ти би ло шта. Са мо то да је ,,у јед ној књи зи” об ја вље но 11,
на вод но, име на за шти ће них све до ка. И сад мо же мо са мо да
прет по ста вља мо ко ја би то књи га мо гла би ти.
•  Прет ход на пре су да на 15 ме се ци за тво ра за исту ствар

и да ље ни је пра во сна жна, а већ се по кре ће и но ви зах 
тев са 11 име на?

Тај зах тев је под нет 26. ја ну а ра про шле го ди не, па је про 
сто из не на ђу ју ће да и ово ни су при кљу чи ли оном по ступ ку.
Та да је од лу че но да се за ста не са по ступ ком за рат не зло чи 
не да би се ишло на по сту пак за не по што ва ње су да због оне
пр ве књи ге. Тад су су ди ли Квон, Пар кер и Бо но ми. Па је Бо 
но ми по бе гао из Ха га чим је до не та та пре су да. Пре ста ла му
је на вод но функ ци ја. А ка кав ће са став жал бе ног ве ћа би ти
на кра ју, ви де ће мо. На че лу је Тур чин Ги нај, а има их још че 
тво ро. Тра же но је из у зе ће Те о до ра Ме ро на и Па три ка Ро 
бин со на. 
•  Да ли пла ни ра ју опет да за ста ну са по ступ ком због ове

оп ту жни це?
Не знам шта су пла ни ра ли. Про шли пут су за ста ли кад је

оста ло 5 са ти и 15 ми ну та ту жи ла штву да за вр ши свој до ка 
зни по сту пак. 
•  А са да, ко ли ко вре ме на има ту жи ла штво?

Прак тич но не ма ви ше вре ме на. Оста ла су са мо че ти ри
све до ка суд ског ве ћа. Има ту пу но ин те ре сант них ства ри
које по твр ђу ју те зу ко ју го ди на ма за сту па мо. Чим се на ђу у
ћор со ка ку, чим не зна ју ка ко да иза ђу на крај с оним што Во 
ји слав Ше шељ у суд ни ци вр ло успе шно ра ди, он да му обич 
но бро је ре чи или по кре ћу по сту пак за не по што ва ње су да,
или на не ки дру ги на чин же ле да сми ре овај по сту пак за
рат не зло чи не. Јер очи глед но је да пр ља ве ства ри у Ср би ји
ни су за вр ше не и да Во ји слав Ше шељ сме та.
•  Да ли су ти љу ди ствар но по ме ну ти у књи зи као за 

шти ће ни све до ци, или у свој ству уче сни ка та да шњих
зби ва ња?

Код пр вог по ступ ка за не по што ва ње су да, чак су и они у
оп ту жни ци ре кли да се ,,мо жда мо же за кљу чи ти” иден ти 
тет тих све до ка. Ни су би ли пре ци зни. Исту фор му ла ци ју су
за др жа ли и у овој пре су ди, али су ту још пре ци зни ји, да, ако
не ко про чи та не што на, ре ци мо, 1010. стра ни књи ге и за тим
не што на 1100. стра ни књи ге, ,,мо жда мо же за кљу чи ти” да
се ра ди о не ком ли цу ко је је за шти ће ни све док. Али ве ћи је
про блем што та књи га не ма ни је дан аутор ски текст Во ји 
сла ва Ше ше ља. У њој је об ја вље но 370 јав них до ку ме на та
др жав них ор га на Ре пу бли ке Ср би је. Књи га јеоб ја вље на, пре
све га, да би се опо вр гли на во ди из оп ту жни це за јед ну ло ка 
ци ју, где се ви ди да ту не ма Во ји сла ва Ше ше ља ни Срп ске
ра ди кал не стран ке, већ да су то не ке кон струк ци је. Ина че,
то су све јав ни до ку мен ти. Не ма ни је дан ко ји има ста тус ем 
бар га. 
•  Ви не сме те да по ме не те на зив те књи ге?

Не ма по тре бе. Јав ност већ зна ко ја је. Али су шти на је да
се пре су да за сни ва на не чем што не ма ни ка кве до дир не тач 
ке са за ко ни то шћу. Чак су на пра ви ли пре се дан и у од но су на
прак су Ха шког три бу на ла. Јер по истом осно ву, по пра ви лу
77а2, од го ва ра ло је до ста љу ди, во ђе но до ста по сту па ка. Је 
дан чи тав низ но ви на ра из Хр ват ске ко ји су об ја вљи ва ли на
екс пли ци тан на чин 27 име на за ко је су твр ди ли, под име 
ном и пре зи ме ном, да су за шти ће ни сведо ци, па су до би ли
нов ча не ка зне. Па слу чај Фло ренс Арт ман, где је прак тич но
исто ве ће и исти ами кус ку ри је ра дио као ту жи лац, као код
Во ји сла ва. Ту ами кус ку ри је ни је уоп ште тра жио ка зну за 
тво ра, већ мак си мал ну нов ча ну ка зну. А она је ура ди ла, по
свим кри те ри ју ми ма, не што те же. Као слу жбе ник ту жи ла 
штва об ја ви ла је у књи зи, и у јед ном но вин ском члан ку, ин 
фор ма ци је и од лу ке суд ског жал бе ног ве ћа са тај не сед ни це.
Овог пу та, да они ни су ди гли га ла му, ни ко не би ни знао да
се ра ди о за шти ће ним све до ци ма. А ни у књи зи не ма на зна 
ке да су они за шти ћени све до ци.  
•  Зна чи, у пи та њу су јав на до ку мен та?

Је дан од 25 не до ста та ка те пре су де је што се то исто на 
ла зи и на сај ту три бу на ла. У тран скрип ти ма, у до ку мен та 
ци ји ко ју су об ја ви ле су ди је Ха шког три бу на ла та ко сто ји. И
у дру гим пред ме ти ма. Али ов де је по ен та да ни су спо соб ни
да иза ђу на крај са Во ји сла вом Ше ше љем и он да иду са боч 
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Правосудна посртања

Ту жи ла штво у ћор со ка ку
Но ви по сту пак про тив Во ји сла ва Ше ше ља



ним зах те ви ма, боч ним уда ри ма, да де вал ви ра ју про цес и
оно што је Во ји слав та мо ура дио. Јав ност као нај бо љи су ди 
ја је ап со лут но све сна чи ње ни це да је Во ји слав Ше шељ ап со 
лут но не ви на осо ба, чо век ко ме се јед но став но па ку је пу тем
фал си фи ка та и ла жи.
•  Он је на ја вио да ће тра жи ти да га суд осло бо ди на кон

за вр ше ног по ступ ка ту жи ла штва…?
То је по сту пак по слу жбе ној ду жно сти, по пра ви лу 98бис

пра вил ни ка. Кад се за вр ши из во ђе ње до ка за ту жи ла штва,
док се пра ви па у за пре по чет ка до ка зног по ступ ка од бра не,
пре тре сно ве ће мо же да до не се осло ба ђа ју ћу пре су ду. А по 
сту пак се за сни ва на то ме што Во ји слав Ше шељ и од бра на
из не су сво је ста во ве о то ме, ту жи ла штво из не се сво је, он да
се ве ће по вла чи и та од лу ка се усме но са оп шта ва. 
•  Ако је ту жи ла штво за вр ши ло сво је, да ли до те па у зе

мо ра ју да се ис пи та ју и ови све до ци ве ћа?
Па, тре ба ло би. Ни је ис кљу че но ни да суд ско ве ће од у ста 

не од њих. Фа за по ступ ка кад се са слу ша ва ју све до ци ве ћа,
по пра вил ни ку је по след ња, пе та. А ми смо још у пр вој. Јер
пр во се из во де до ка зи ту жи ла штва, па до ка зи одбра не, па
до дат ни до ка зи ту жи ла штва, па до дат ни до ка зи од бра не,
па тек он да до ка зи ве ћа. Они су да ли јед но ши ре ту ма че ње,
да у окви ру пр ве фа зе, из во ђе ња до ка за ту жи ла штва, мо гу
да уба це и са слу ша ње све до ка ве ћа.
•  И ка ква је опа сност од но вог пре ки да про це са?

Не тре ба на га ђа ти. Очи глед но да ни су у мо гућ но сти да
на ба зи до са да шњег по ступ ка до не су осу ђу ју ћу пре су ду и
јед но став но ку пу ју не ко вре ме и из го вор за та ко ду го тра ја 
ње по ступ ка. Јер по сто ји још је дан зах тев Ше ше ља, а то је да
се пу сти на сло бо ду при ме ном док три не зло у по тре бе по 
ступ ка. Се дам го ди на је у при тво ру, а још ни је до не та ни пр 
во сте пе на пре су да. Кри ви ца за то ни је на стра ни Во ји сла ва
Ше ше ља, а ње го ва 83 по је ди нач на пра ва из пра ва на фер и

пра вич но су ђе ње су гру бо пре кр ше на. Не по сто ји услов да
се ово су ђе ње окон ча фер и пра вич но. 
•  Има ли ко ме да се жа ли? Стра збу ру?

Пре не ко ли ко го ди на смо тра жи ли за шти ту пред Европ 
ским су дом за људ ска пра ва. Та да је ни су пру жи ли. Оста је
ве ли ки спор да ли је и ко ли ко над ле жан тај суд. 
•  А Ује ди ње не на ци је?

Оба ве ште ни су сви. И Са вет без бед но сти и чла ни це. Је ди 
но су се Ру си из ја сни ли и из ра зи ли не за до вољ ство оним
што се де ша ва у Ха шком три бу на лу у том пред ме ту. Чак је
Ви та лиј Чур кин, ју на ме се ца про шле го ди не, кад је с јед не
стра не пред сед ник су да или ту жи лац под но сио из ве штај,
про ко мен та ри сао: ,,Ето, про тив Ше ше ља во ди те по сту пак
због књи ге, а Ра муш Ха ра ди нај, у ње го вом пред ме ту су не 
ста ли све до ци”.
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Правосудна посртања

Се дам го ди на хашке тамнице
Нај ва жни ји је суд срп ске јав но сти

– Че ти ри го ди не су на си лу Во ји сла ву Ше ше љу на ме та ли бра ни о ца, ка ко би ла жи и фал си фи ка ти, ко 
је је Во ји слав Ше шељ раз от крио, по ста ли исто риј ске чи ње ни це. За то су но вем бра 2006. го ди не по ку 
ша ли да ор га ни зу ју јед но та кво су ђе ње, али је по сле 28 да на штрај ка гла ђу, Во ји сла ву Ше ше љу при зна 
то пра во да се сам бра ни. Прет претре сне су ди је су би ли Не мац Вол фганг Шом бург, до ок то бра 2003. го 
ди не, и Мал те жа нин Кар мел Аги јус, до ја ну а ра 2006. го ди не. Та да су нај бру тал ни је кр ше на пра ва Во ји 
сла ва Ше ше ља, ко ји се дам ме се ци ни је мо гао при ма ти по се те или кон так ти ра ти са по ро ди цом. По сле
то га, су ди ја је био Ал фонс Ори, по знат по осло ба ђа ју ћим пре су да ма зло чин ци ма ко ји су укла ња ли све 
до ке. У мар ту 2007. го ди не прет пре тре сни су ди ја по стао је ЖанКлод Ан то нети, а 7. но вем бра 2007. го 
ди не је по че ло су ђе ње. У ме ђу вре ме ну је че ти ри пу та ме ња на оп ту жни ца, укљу чу ју ћи и „за там ње не” оп 
ту жни це, у ко ји ма је и до 60 од сто тек ста би ло са кри ве но, па Во ји слав Ше шељ ни је ни знао зашто га оп 
ту жу ју – об ја шња ва шеф Ти ма ко ји по ма же од бра ну проф. др Во ји сла ва Ше ше ља, Зо ран Кра сић. 

Он под се ћа да је од 7. но вем бра 2007. го ди не до да нас, то ком су ђе ња за рат не зло чи не, одр жа но 149
суд ских да на и још че ти ри у по ступ ку за не по што ва ње су да. За тих 149 да на, ни је пред ста вљен ни је дан
до каз о кри ви ци Во ји сла ва Ше ше ља, а кроз суд ни цу је про шло 76 све до ка ту жи ла штва, од то га 10 „ве 
шта ка“. Два де сет де вет све до ка је све до чи ло ви ва во це, од но сно јав но, а три пу тем ви деолин ка. За 
штит не ме ре је има ло 34 све до ка. 

– Три за шти ће на све до ка су све до чи ла пу тем ви деолин ка, а шест је све до чи ло на за тво ре ним сед 
ни ца ма без при су ства јав но сти, што је у су прот но сти са на че лом јав но сти по ступ ка. То ме се про ти вио и
Во ји слав Ше шељ, ко ји је не бро је но пу та по но вио да је за ње га нај ва жни ји суд – суд срп ске јав но сти. За 
то је не пра во сна жно осу ђен на 15 ме се ци за тво ра за не по што ва ње су да, где је у то ку жал бе ни по сту пак,
а са да у Ха шком три бу на лу пла ни ра јуда по кре ну још је дан та кав по сту пак, јер има ју про блем са ко мен 
та ри ма јав но сти због ка та стро фал ног во ђе ња по ступ ка за рат не зло чи не. Сви ма је ја сно да у ових 149
суд ских да на ни је пред ста вљен ни ти је дан је ди ни до каз о кри ви ци Во ји сла ва Ше ше ља – кон ста ту је Зо 
ран Кра сић.

Пра вил ник о по ступ ку и до ка зи ма у Ха шком три бу на лу од ја ну а ра 1994. го ди не про ме њен је 45 пу 
та, а от ка ко је Во ји слав Ше шељ у при тво ру, то је учи ње но 16 пу та. Чу ве но је пра ви ло 92ква тер, по ко 
јем и из ја ве мр твих љу ди мо гу би ти увр ште не у суд ски спис.                                                                                        В. М.



•  Шта ми сли те о су ђе њу Во ји сла ву Ше ше љу у Ха шком
три бу на лу?

– По мом скром ном ми шље њу, то је јед но од нај скан да 
ло зни јих су ђе ња ко је се од и гра ло не са мо у окви ру Евро пе,
већ и це лог све та. Во ји слав Ше шељ је оптужен због та ко зва 
ног де лик та ми шље ња, да кле оно га што је го во рио а не оно 
га што је чи нио, и ње му се ста вља на те рет тзв. го вор мр 
жње. То је јед но бе зна чај но де ло, за ко је се за вре ме Ти та су 
ди ло нај ви ше је дан до два рад на да на и где је чо век мо гао да
бу де осу ђен или осло бо ђен. Ме ђу тим, Ше ше љу су де већ се 
дам го ди на а да за пра во ни је окон чан ни пр ви део су ђе ња
ко је из во ди ту жи лац. Та оп ту жба се, ина че, ни нa че му не за 
сни ва, не ма ни ка квих ва ља них осно ва и због то га они то ли 
ко и оду го вла че. Дру гим ре чи ма, ни је у пи та њу ни ка кво де 
ло ко је је по чи нио Во ји слав Ше шељ, већ је би ла жар ка же ља
по кој ног Зо ра на Ђин ђи ћа и ње го вих след бе ни ка да се др
Во ји слав Ше шељ и Срп ска ра ди кал на стран ка укло не са по 
ли тич ке сце не Ср би је. Они су де ли мич но ус пе ли уто ли ко
што Во ји слав Ше шељ ча ми и тру не у Ха гу већ се дам го ди на. 

Кр ше њем пра ва спре ча ва ју од бра ну
•  На ко ји на чин се кр ше људ ска и про це сна пра ва Во ји 

сла ва Ше ше ља?
– Др Во ји слав Ше шељ има пра во, не са мо по По ве љи о

људ ским и гра ђан ским пра ви ма, већ и по са мом Ста ту ту и
пра ви ли ма Ха шког три бу на ла, да се сам бра ни. Ка ко је он не
са мо ди пло ми ра ни прав ник, већ и про фе сор на Прав ном фа 
кул те ту у Бе о гра ду, он је из вр сно ква ли фи ко ван за соп стве 
ну од бра ну и иза брао је тај пут. И за пра во се мно го бо ље
бра ни не го би ло ко ји адво кат, јер адво ка та пла ћа Ха шки
три бу нал, а ка ко то наш на род ка же – чи је па ре то га и му зи 
ка. Упра во због ове успе шне од бра не др Во ји сла ва Ше ше ља,
би ло је и озбиљ них по ку ша ја да му се на мет не адво кат ко ји
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Из дај ни ци се пла шеИз дај ни ци се пла ше
по врат ка др Ше ше љапо врат ка др Ше ше ља

Ин тер вју: Проф. др Ко ста Ча во шки, академик

• По вра так др Во ји сла ва Ше ше ља би оја чао на ци о нал ни фронт у Ср би ји и ја ми слим да би на
пр вим из бо ри ма тај на ци о нал ни фронт од нео јед ну при ме ре ну и при стој ну по бе ду. Др Ше -
шељ је сво јим до сет ка ма, ве штим уна кр сним ис пи ти ва њи ма, не са мо по ра зио суд, не го це ло
то су ђе ње до вео до ап сур да. Тај суд тре ба рас пу сти ти, све пре су де тре ба сма тра ти ни штав -
ним и не ва же ћим и све оп ту же ни ке тре ба осло бо ди ти и пу сти ти ку ћи
• Ака де мик Ко ста Ча во шки, у ин тер вјуу за ре дак ци ју Ве ли ке Ср би је го во рио Ха шком три бу на -

лу, по ступ ку про тив др Во ји сла ва Ше ше ља и ути ца ју стра них слу жби и ам ба са да на по ку шај
пу ча у Срп ској ра ди кал ној стран ци и ства ра ње тзв на пред ња ка.

По ни шти ти све ха шке пре су де!
•  За што се за ла же те за ре ви зи ју пре су да Ха шког су да?

– Пр во, то ни је ни ка кав суд и ја сам га дав но на звао ха шким Ми но та у ром. И као што је онај пра ви Ми 
но та ур био же дан атин ске кр ви, де во ја ка и мла ди ћа из Ати не, та ко је и овај ха шки Ми но та ур же дан срп 
ске кр ви. Ја се бо јим да су за пра во Во ји слав Ше шељ и сви дру ги на ши су на род ни ци ко ји та мо ча ме и
про во де го ди не у за тво ру за пра во жр тве тог ха шког Ми но та у ра.

Оту да, не са мо да тре ба зах те ва ти ре ви зи ју тих пресуда, не го тај суд тре ба рас пу сти ти, све пре су де
тре ба сма тра ти ни штав ним и не ва же ћим и све оп ту же ни ке ко ји су та мо, мно ги су већ у за тво ру у дру 
гим зе мља ма, тре ба осло бо ди ти и пу сти ти ку ћи. Евен ту ал но, ако до ма ћи су до ви сма тра ју да тре ба да
им се, ипак, за нешто мо же су ди ти, он да би се у са мо из ве сним слу ча је ви ма тај по сту пак мо гао по но ви 
ти, али би се мо ра ла ура чу на ти ка зна ко ју су већ про ве ли у Ха шком три бу на лу. Ја лич но ми слим да ско 
ро да не ма пре су де у Ха шком три бу на лу ко ја је ва ља на, и да из тих раз ло га тај суд тре ба рас пу сти ти.



би уме сто ње га за сту пао ње го ву ствар пред тим су дом. То је
био по ку шај да се то су ђе ње „сман др ља“, да се из ве де на бр 
зи ну и да се, ка кота ко, Во ји слав Ше шељ осу ди. Он као хра 
бар и ве о ма од лу чан чо век је ре шио да сту пи у штрајк гла ђу
до смр ти. Он је та ко по сва ку це ну и те шку жр тву ко ју је под 
нео из ну дио по ни ште ње те пр во сте пе не од лу ке и до но ше 
ње дру го сте пе не ко јом му је вра ће но пра во на од бра ну. То,
ме ђу тим, не зна чи да суд не ће по но во по ку ша ти са истим
ма не вром. 
•  За што је Ха шки три бу нал оду го вла чио са су ђе њем Во 

ји сла ву Ше ше љу?
– Дру го бит но пра во ко је се кр ши Во ји сла ву Ше ше љу је

пра во на бр зо и де ло твор но или, ка ко они ка жу, ефи ка сно
су ђе ње. Дру гим ре чи ма, ка ко сва ко ко је оп ту жен ужи ва пра 
во на прет по став ку не ви но сти и ка ко по сто ји мо гућ ност да
бу де не са мо осу ђен, не го и осло бо ђен, а у слу ча ју др Во ји 
сла ва Ше ше ља би та ко мо ра ло и да бу де, он да је циљ да су 
ђе ње бу де што кра ће. Ме ђу тим, др Во ји сла ву Ше ше љу за та 
ко ма ло и ба нал но де ло ко је му се ста вља на те рет су ди се
већ се дам го ди на. Се дам го ди на он ча ми у ха шкој там ни ци
че ка ју ћи да се окон ча са мо тај пр ви део су ђе ња. Ка ко ће му
се на док на ди ти то вре ме од се дам го ди на уко ли ко , као што
би то тре ба ло, бу де осло бо ђен? Ето, као што ви ди те, то ње 
го во пра во на бр зо и ефи ка сно су ђе ње је те шко по го ђе но јер
се тај ње гов по сту пак оду го вла чи сми шље но да би он што
ду же био у за тво ру и био одво јен и од Бе о гра да и од сво је по 
ро ди це, и што је ве о ма ва жно, одво јен од Срп ске ра ди кал не
стран ке. 
•  Ка ко ко мен та ри ше те ха шку пре су ду Во ји сла ву Ше 

ше љу на 15 ме се ци за тво ра због не по што ва ња су да и
на вод ног от кри ва ња иден ти те та за шти ће ног све до ка
ка да су за исто де ло при пад ни ци дру гих на ро да осу ђи 
ва ни на мно го ма ње ка зне? 

– То је још је дан од скан да ла ко је је по чи нио Ха шки три 
бу нал. По мом су ду, ци ви ли зо ва но пра во су ђе уоп ште не мо 
же до зво ли ти тај не све до ке. То га уоп ште не ма у САД, Ве ли 
кој Бри та ни ји, Не мач кој, а ни у на шој зе мљи не ма тај них
све до ка. То је не што што је ап со лут но не до пу сти во. Не ко
мо же ре ћи да све док мо же би ти угро жен, али исто та ко мо 
же би ти угро жен и ту жи лац и су ди је. Ако онај ко ји кон сти 
ту и ше суд ни је у ста њу да за шти ти су ди је, да за шти ти ту жи 
о ца, да за шти ти све до ке, он да не тре ба уоп ште да кон сти ту 
и ше суд. Да кле, ако је то те ло су ве ре но, оно мо ра би ти у ста 
њу да за шти ти оне ко ји би би ли угро же ни. Са мо је све та ин 
кви зи ци ја има ла тај не све до ке и ре жи ми у Ла тин ској Аме 
ри ци ко ји су не си гур ни и не по у зда ни, из про стог раз ло га да
би за шти ти ли пот ка зи ва че, оне ко ји на из ве стан на чин дру 
ге оп ту жу ју. Оту да то на вод но де ло ко је се ста вља Ше ше љу
на те рет ни је ни ка кво кри вич но де ло и су ђе ње мо ра би ти у
све му јав но, па мо ра и иден ти тет све до ка би ти по знат јав 

но сти, да би они, кад се вра те ку ћи, мо гли да се су о че са сво 
јим ком ши ја ма ко ји би их пљу ну ли у ли це ако су ови, ре ци 
мо, не до стој но се по на ша ли на су ду и ла жно све до чи ли. Да 
кле, то ни је ни ка кво де ло.

Са дру ге стра не, то што је Ше шељ и за та кво не по сто је ће
кри вич но де ло осу ђен са мо го во ри да су ди је не зна ју шта да
ра де, па су се до се ти ли у јед ном тре нут ку да га бар осу де за
не по што ва ње су да ако не мо гу да га осу де за оно кључ но де 
ло за ко је га ту жи лац те ре ти, а то је за пра во тај је зик мр жње.
Да кле, по мом су ду то је из раз сла бо сти са мог су да и на сто 
ја ње да се у тим те шким тре ну ци ма за се бе не ка ко сна ђе и
да Ше ше љу бар не што на ђе и ста ви на те рет. 

„На пред ња ци“ слу жбе ни ци стра них ам ба са да
•  Да ли и на ко ји на чин скла ња ње Во ји сла ва Ше ше ља

са по ли тич ке сце не и пуч у Срп ској ра ди кал ној стран 
ци има ју ве зе са да љом дез ин те гра ци јом Ср би је? 

– Од са мог по чет ка је Срп ска ра ди кал на стран ка би ла трн
у оку за па да. Лу из Ар бур и Кар ла дел Пон те су на сто ја ле да
ство ре јед но рас по ло же ње у са мом Бе о гра ду не би ли се оп 
ту же ни ци лак ше про на ла зи ли и оп ту жи ва ли. Је дан од на 
чи на да се то по стиг не био је скла ња ње Во ји сла ва Ше ше ља
са срп ске по ли тич ке сце не. Кар ла дел Пон те је чак об ја ви ла
да се по кој ни Зо ран Ђин ђић жа лио ка ко, ето, не мо гу са Ше 
ше љем да иза ђу на крај и мо ља као на све на чи не да Кар ла
ње га оп ту жи, и да то бу де из го вор да он на пу сти Бе о град и
Ср би ју и оде у Хаг. На тај на чин је Срп ска ра ди кал на стран 
ка бит но осла бље на иако је ду го по сле то га по сти за ла и од 
го ва ра ју ће успе хе на из бо ри ма. 
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Из ван ред но све до че ње на су ђе њу Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу
•  Ка ко сте до жи ве ли све до че ње Во ји сла ва Ше ше ља у по ступ ку про тив Сло бо да на Ми ло ше ви ћа?

– То све до че ње др Во ји сла ва Ше ше ља је би ло из ван ред но, и оно што ме је по себ но оду ше ви ло је што
он не кри је шта је: срп ски на ци о на ли ста, а под тим под ра зу ме ва па три о ти зам и ро до љу бље. Ше шељ не
кри је сво ја уве ре ња, он ка же да је срп ски ро до љуб, и то је не што за сва ку по хва лу. За раз ли ку од Сло бо 
да на Ми ло ше ви ћа, ко ји то ни ка да ни је био у до вољ ној ме ри. Ја сам се чу дом чу дио ка ко уоп ште Сло бо 
да ну Ми ло ше ви ћу мо же да се ста вља на те рет срп ски на ци о на ли зам. 

Ово све до че њедр Во ји сла ва Ше ше ља је у том сми слу би ло из ван ред но, што је за па њи ло су ди је и уве 
ри ло их да се уоп ште не мо же го во ри ти о на вод ном на ци о на ли зму Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, и да је та
стиг ма ко ја је на ње га нео прав да но па ла за пра во не што не у ме ре но и без ика квог оправ да ња. А Во ји 
слав Ше шељ је ис ко ри стио то све до че ње да и на дру ги на чин го во ри о том срп ском на ци о нал ном пи 
та њу и те жња ма на шег на ро да, обра зла жу ћи чи ње ни ца ма ко је су бит не за су ђе ње, ка ко по кој ном Сло 
бо да ну Ми ло ше ви ћу та ко и дру гим на шим му че ни ци ма у Ха шком три бу на лу.



Да кле, ка ко са мо укла ња ње др Во ји сла ва Ше шељ ни је
би ло до вољ но, усле дио је по тез раз би ја ња Срп ске ра ди кал 
не стран ке из ну тра. По мом су ду, тај по тез је до бро про ми 
шљен не са мо у Бе о гра ду, не го и у ам ба са да ма од го ва ра ју 
ћим, пре све га САД и оних во де ћих европ ских си ла у ино 
стран ству. Та мо по сто је чи та ви ти мо ви љу ди ко ји про у ча ва 
ју пси хо ло шке про фи ле во де ћих љу ди, по чев од То ми сла ва
Ни ко ли ћа, Алек сан дра Ву чи ћа, итд. и на те ме љу тих про це 
на за кљу чу ју на ко га би се мо гло, тим жар го ном, ти по ва ти и
по сле по сти ћи овај или онај ре зул тат.
•  У че му се још огле да ла уло га стра них ам ба са да у ства 

ра њу тзв. Срп ске на пред не стран ке?
– Овај рас кол у СРС је ду го при пре ман и то се у оста лом

ви ди и по то ме што су и То ми слав Ни ко лић и Алек сан дар
Ву чић на сто ја ли, до ду ше на је дан по се бан на чин, да до би ју
при ста ли це и пре не го што је то јав но из ве де но. По мом су 
ду, ту су стран ци има ли пре суд ну уло гу. Они су за кљу чи ли
да се СРС мо же, ако не укло ни ти са по ли тич ке сце не, бит но
осла би ти уко ли ко би се из вео уну тра шњи рас кол и то је из 
ве де но. То се из ме ђу оста лог ви ди и по то ме што су Бо рис
Та дић и оста ли до би ли на лог да у Скуп шти ни не оду зму
ман да те од бе глим по сла ни ци ма иако по Уста ву по сла нич 
ки ман да ти ис кљу чи во при па да ју стран ци ко ја је осво ји ла
гла со ве на из бо ри ма а не по је дин ци ма као та кви ма.

За тим су при сти гле огром не па ре за рад на пред не стран 
ке и она, као што ви ди мо по из бо ри ма, има мно го ви ше нов 
ца не го дру ге стран ке. Сво је вре ме но ми је је дан ис так ну ти
функ ци о нер ДСС ре као да су на пред ња ци са мо на не ким ло 

кал ним из бо ри ма на ју гу Ср би је по тро ши ли ско ро 100 000
евра са мо за те ле ви зиј ску ре кла му. На пред њач ка стран ка
не при ма но вац од др жа ве, ко ли ко ја знам, да кле то не ко
дру ги да је, а тај ко ји то да је да је по на ло гу из стра них ам ба 
са да и из вла да ју ћих кру го ва.

По ра зио три бу нал!
•  Да ли де ли те ми шље ње да је Во ји слав Ше шељ по ра 

зио три бу нал у Ха гу? 
– По мом су ду, нај у спе шни ји оп ту же ни ци у Ха гу би ли су

Сло бо дан Ми ло ше вић и Во ји слав Ше шељ. Сло бо дан Ми ло 
ше вић је имао ту пред ност што је пр ви ода брао да се сам
бра ни, што је имао од го ва ра ју ћи тим ов де у Бе о гра ду ко ји
му је не се бич но по ма гао и, на рав но, био је ве о ма успе шан.
Ка да је у пи та њу Во ји слав Ше шељ, он је, за раз ли ку од Сло 
бо да на Ми ло ше ви ћа, по ка зао не ве ро ват ну упор ност ко ја је
по не кад ишла и до др ско сти. Он је за пра во сво јим до сет ка 
ма, ве штим уна кр сним ис пи ти ва њи ма, не са мо по ра зио суд,
не го це ло то су ђе ње до вео до ап сур да. Он је по ка зао да су ти
све до ци ма ли, бед ни љу ди ко ји су нај ве ро ват ни је би ли или
за пла ше ни или пот пла ће ни, а нај ве ро ват ни је и јед но и дру 
го, и ко ји су се по ја ви ли та мо са мо да од и гра ју ту по ни жа ва 
ју ћу сра мот ну уло гу оп ту жи те ља про тив др Ше ше ља. Он је
ве штим уна кр сним ис пи ти ва њем то пот пу но раз био и из 
не на дио суд. Ство рио је си ту а ци ју да су ди је ни су за пра во
зна ле шта да са њим чи не, и то је раз лог што има мо ово ли 
ки пре кид у окви ру овог пр вог де ла по ступ ка ка да ту жи ла 
штво из во ди сво је све до ке.

Ше шељ до ла зи у Бе о град!
•  Ка кав ис ход су ђе ња Во ји сла ву Ше ше љу оче ку је те?   

– Уко ли ко би се по сту пи ло по прав ди, он да би он од мах
мо рао би ти пу штен и су тра до ћи у Бе о град. Та ко ђе, мо ра ли
би да му ис пла те огром ну ма те ри јал ну ште ту због про ве де 
них се дам го ди на за тво ра без ика квог ва ља ног осно ва. То
би био је ди ни пра ве дан и ле ги ти ман ис ход. Но, ка ко до
прав де у Ха гу ни ко не др жи, по свој при ли ци ће би ти не ка
дру га чи ја од лу ка. Ја се бо јим да они раз ми шља ју и о не ком
дру гом ис хо ду ко ји би, не дај бо же, мо гао би ти тра ги чан. 
•  Шта би за срп ску по ли тич ку сце ну зна чио по вра так

Во ји сла ва Ше ше ља? 
– По вра так Во ји сла ва Ше ше ља био би ве ли ки до би так за

Срп ску ра ди кал ну стран ку јер би се пред сед ник те стран ке,
ко ји је био од су тан се дам го ди на, по ја вио и мо гао би да ужи 
во на сту па и да са ве ли ким мо рал ним кре ди би ли те том за 
сту па стра нач ке ста во ве. За тим би, што је ја ко ва жно, био из 
у зет но оја чан на ци о нал ни, да кле срп ски фронт. Код нас на
по ли тич кој сце ни је су коб вр ло јед но ста ван. Су коб из ме ђу
ро до љу ба и мон ди ја ли ста  на ци о нал них из дај ни ка. По вра 
так Во ји сла ва Ше ше ља би оја чао тај на ци о нал ни фронт и ја
ми слим да би на пр вим из бо ри ма на ци о нал ни фронт од нео
јед ну при ме ре ну и при стој ну по бе ду.

Р. В. С.
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Србија чека Шешеља

Ха шка ре ви зи ја исто ри је
•  Да ли Ха шки три бу нал вр ши ре ви зи ју исто ри је и на ко ји на чин? 

– Ја сам па жљи во про у ча вао ра ни је пре су де Ха шког три бу на ла, ре ци мо у слу ча ју Та дић и у слу ча ју
Че ле би ћи, и утвр дио да су не ки на вод ни исто ри ча ри ко ји по ма ло зна ју наш је зик пре до чи ли су ду не ке
по дат ке, по чев од Ко сов ске бит ке и цара Ду ша на, и да су ти пред ме ти њи хо вих из ла га ња ушли као део
суд ске пре су де. Они су на тај на чин по ку ша ли да као суд ре ви ди ра ју исто ри ју и да се, уме сто исто ри ча 
ра, ба ве исто риј ским чи ње ни ца ма и те чи ње ни це утвр ђу ју. То ме је на ве ло да на осно ву тих две ју пре 
су да, Та ди ћу и у слу ча ју Че ле би ћи, на пи шем књи гу „Пре су ђи ва ње исто ри ји“ ко ја је до спе ла у ру ке ва 
жних чи ни ла ца у Ха шком три бу на лу и њи хо вих го спо да ра, и од та да, ко ли ко је ме ни по зна то, Хаш ки
суд то ви ше не чи ни. Та ко да је већ у слу ча ју др Во ји сла ва Ше шељ ту жи лац за по чео са 1988–1989,
углав ном 1990. го ди ном, ка да на во ди исто риј ске чи ње ни це. Ме ђу тим, они на сто је да ре ви ди ра ју чи ње 
ни це то ком гра ђан ског и вер ског ра та у БиХ и у Хр ват ској, и то је оно што је опа сно.



ДД
е вет на е стог ја ну а ра 2010. го ди не одр жа на је ста ту сна
кон фе рен ци ја у по ступ ку ко ји се пред Ха шким три бу 
налом во ди про тив проф. др Во ји сла ва Ше ше ља, по 

што се у суд ни ци ни је по ја вио за шти ће ни све док ту жи ла 
штва. Пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке за тра жио је да
се име ну је не при стра сан при ја тељ су да ко ји би ис пи тао тврд 
ње све до ка да је у јед ном ра ни јем про це су, од стра не ту жи ла 
штва, био при ну ђен да ла жно све до чи. „Пр во, што се тиче све 
до ка ко ји је пред виђен за да нас. Го спо до су ди је, ви сте оба ве 
ште ни а до би ли сте и ову до ку мен та ци ју ко ју нам је при пре 
ми ло ту жи ла штво. Ви де ли сте ко ли ко је би ло про бле ма са
овим све до ком. 

Мо ји са рад ни ци одав но с њим ни су сту па ли у кон такт, по 
го то во од оног мо мен та ни су ни по ку ша ва ли ка да сте ви на 
ло жи ли да ни од бра на ни оп ту жба не мо же убу ду ће с њим да
кон так ти ра. Ме ђу тим, из ра ни је до ку мен та ци је и по го то во из
из ја ве ово га све до ка ко ја је об јавље на у штам пи, ми слим да
сте до би ли фо то ко пи ју те из ја ве из штам пе, ви ди мо да је овај
све док из нео тврд њу да је од стра не ту жи ла штва био при ну 
ђен да у јед ном ра ни јем про це су ла жно све до чи и да су му
при пре ме тра ја ле ме сец и по да на. Ја ми слим да је то ве о ма
озбиљ на тврд ња и док је све док на опо рав ку, ми слим да би
суд ско ве ће тре ба ло да име ну је при ја те ља су да ко ји би пред 
у зео ис тра жне рад ње и тач но уста но вио о че му се ов де ра ди.
Све док је био из ло жен прет ња ма ту жи ла штва да ће кри вич 
но од го ва ра ти ако све оно што је у том ра ни јем про це су из но 
сио не по но ви у про це су ко ји се про тив ме не во ди. 

Да би се све док за шти тио, а због за и ста ве о ма те шког
здрав стве ногста ња, ми слим да би се те при прем не рад ње мо 
гле ра ни је из ве сти и да вас при ја тељ су да из ве сти о че му се ту
све ра ди. На рав но, ра чу нам да би ово га пу та за и ста на шли не 
ку не при стра сну лич ност за при ја те ља су да ко ја би обави ла
тај по сао ако при хва ти те мој пред лог“, ис та као је Ше шељ.

Пред се да ва ју ћи су ди ја ЖанКлод Ан то не ти од био је зах 
тев уз обра зло же ње да је Ше шељ пре овог су ђе ња већ под нео
зах тев у ве зи са увре дом су да Кар ле дел Пон те и не ких ње них
са рад ни ка, уз на во де да је ту жи ла штво вр ши ло при ти сак на
не ке све до ке. „Ве ће ко јим је пред се да вао су ди ја Ро бин сон је
до не ло од лу ку о ва шем под не ску. Ко ли ко се ја се ћам, глав ни
са др жај од лу ке тог ве ћа ко јим је пред се да вао су ди ја Ро бин сон
био је да ће све до ци ко ји су на ве де ни у ва шем под не ску би ти
са слу ша ни. Њих ће са слу ша ти ово са да ве ће у ко ме смо ја, су 
ди ја Хар хоф и су ди ја Ла тан ци. 

И ово са да шње ве ће ће до не ти од луку на кра ју, на кон што
са слу ша све ове све до ке“. Од го ва ра ју ћи да не ма на ме ру да
оспо ри тај по сту пак, већ да пред ло же ни мо дел мо же да бу де
по моћ у ка сни јем аде кват ном са слу ша њу тог све до ка, по што
је он нај ва жни ји за  тезу да је ту жи ла штво ко ри сти ло не до 
зво ље не ме то де ин стру мен та ли за ци је све до ка, Ше шељ је на 
гла сио: „За тобих же лео да са слу ша ње ово га све до ка бу де што
те ме љи ти је да би се из ву кли од го ва ра ју ћи за кључ ци, али не 
мам ни шта про тив и ове ва ше ин тер пре та ци је, та ко да мо же 
те сма тра ти да не ћу упор но на сто ја ти на ово ме што сам пред 
ло жио“.

Ту жи ла штво се слу жи не до зво ље ним ме то да ма
Ше шељ је упо зо рио да ту жи ла штво, по што не мо же да

пот кре пи оп ту жни цу, тра жи да се у зва нич не спи се увр сти и
оно што је сло бод на ин тер пре та ци ја ту жи ла штва, на сто је ћи
да на тај на чин пот кре пи оп ту жни цу. „Ту жи ла штво тражи да
се у спис увр сти и ин тер вју све до ка ко ји је са слу ша ван у свој 
ству осум њи че ног. То се ни ка да ниг де ни је де си ло, а ов де по 
ку ша ва да се то по стиг не. Па зи те, сва ки све док ко ме се ка же
да је осум њи чен, он ни је он да ви ше све док, не го све што ка же,
ка же као осум њи че ни или као оп ту же ни у не ком дру гом слу 
ча ју. Ста ро је пра ви ло кри вич ног пра ва да осум њи че ни и оп 
ту же ни има пра во и да ла же у сво ју од бра ну. Огро ман број оп 
ту же них и осум њи че них, мо жда ви ше од 50 по сто, пред по ли 
ци јом, или ис тра жним су ди јом или ту жи о цем ла же та ко што
кри ви цу сва љу је на дру ге, и ни ко их због то га не мо же про го 
ни ти. Е, са да смо ов де има ли је дан слу чај да је чо век три пу та
ин тер вју и сан од стра не ту жи ла штва у ду гом вре мен ском пе 
рио ду као осум њи че ни. И ба тр гао се ка ко је знао и умео, по ку 
ша ва ју ћи са се бе да ски не кри ви цу и од го вор ност а ус пут фор 
мал но не ког дру гог оште тив ши. И он да ту жи ла штво ка же, е
са да ћеш ти то што си ре као бра не ћи се бе на дру гом јед ном
су ђе њу, да ка жеш као пот кре пу оп ту жни це за то га и то га. То
су ап со лут но не до зво ље ни ме то ди“. 

Пред се да ва ју ћи су ди ја ЖанКлод Ан то не ти по твр дио је да
је ту жи ла штво под не ло та кав зах тев и да ће ве ће о то ме до не 
ти од лу ку. 

BROJ 3363, FEBRUAR 2010. VELIKA SRBIJA 21

СТОП хашкој тиранији!

Ше ше љу при пи су јуШе ше љу при пи су ју
ту ђе зло чи нету ђе зло чи не

Во ји слав Ше шељ на ста ту сној кон фе рен ци ји за тра жио 
да ту жи ла штво обе ло да ни кон так те са Ар ка ном и Ни ко ли ћем



Да ту жи ла штво обе ло да ни све у ве зи 
са сво јим кон так ти ма са Ар ка ном

Пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке пред ло жио је суд 
ском ве ђу да зах те ва од ту жи ла штва да под не се де та љан из
ве штај да ли је би ло кон та ка та са Жељ ком Ра жна то ви ћем Ар 
ка ном, ако је би ло о че му се раз го ва ра ло, као и да доста ви сву
рас по ло жи ву до ку мен та ци ју о то ме. Ше шељ је зах тев пот кре 
пио чи ње ни цом да је Ар кан у ње го вој оп ту жни ци на ве ден
као је дан од при пад ни ка удру же ног зло чи нач ког по ду хва та
за ко ји се он те ре ти. „Хр ват ска те ле ви зи ја је 15. ја ну а ра 2010.
го ди не, у еми си ји ,ТВ ка лен дар’ ево ци ра ла успо ме не на Жељ 
ка Ра жнато ви ћа Ар ка на. И том при ли ком уредник еми си је,
да кле ни је то би ло чи ја нео д го вор на из ја ва, уред ник еми си је
је са оп штио да је Жељ ко Ра жна то вић Ар кан, кра јем 1999. го 
ди не, во дио пре го во ре са Ха шким три бу на лом, ми сле ћи ваљ 
да на ту жи ла штво, ре че но је сХа шким три бу на лом, око мо гу 
ће на год бе. Да би био лич но осло бо ђен од го вор но сти а да би
све до чио про тив не ког дру гог, уз ин си ну а ци ју да га је по сле
сту па ња у кон такт са Ха шким три бу на лом Ми ло ше ви ћев ре 
жим ли кви ди рао. Ја са да пред ла жем суд ском ве ћу да зах те ва
од ту жи ла штва да нам под не се де та љан из ве штај у ко ме ће се
из ја снити да ли је би ло кон та ка та са Жељ ком Ра жна то ви ћем
Ар ка ном или ни је. Ако је би ло, да нам об ја сни о че му се раз го 

ва ра ло, о че му су би ли кон так ти и да нам до ста ви сву рас по 
ло жи ву до ку мен та ци ју. То је за мо ју од бра ну ве ома ва жно, с
об зи ром да је Жељ ко Ра жна то вић Ар кан у мо јој оп ту жни ци
на ве ден као је дан од при пад ни ка удру же ног зло чи нач ког по 
ду хва та за ко ји се ја те ре тим“, на вео је Ше шељ.

Са слу шав ши из не те чи ње ни це, пред се да ва ју ћи су ди ја је
од го во рио: „Тач но је да се Ар кан по ми ње у оп ту жни ци као
при пад ник удру же ног зло чи нач ког по ду хва та, та ко ђе је тач 
но да сеу не ко ли ко из ја ва не ко ли ко све до ка го во ри о ње го вој
уло зи, и он је у ства ри имао вр ло зна чај ну уло гу у по чи ња ва 
њу од ре ђе них кри вич них де ла. Та ко ђе је тач но да се оп ту же 
ном мо ра ју обе ло да ни ти сва до ку мен та ко ја се од но се на не 
ку од осо ба ко ја се по ми ње у оп ту жни ци.“ Ше шељ је на гла сио
да је ра ни је би ло не ких на го ве штаја у јав но сти да је до то га
до шло. 

Ту жи лац Мар ку сен по ку шао је да обо ри Ше ше љев захтев,
на гла сив ши да не ви ди ни ка кву ре ле вант ност то га за овај
пред мет и на гла сио да је оп ту же ном обе ло да ње но све што је
би ло по треб но, али „ту жи ла штво не мо же са да да от кри је да
ли је има ло не ке кон так те то ком ис тра га ко је је во ди ло. Ми
смо ис пу ни ли сво је оба ве зе обе ло да њи ва ња и ми мо же мо да
по гле да мо да ли има би ло шта што би тре ба ло да обе ло да ни 
мо у све тлу ове ин фор ма ци је, али ту жи ла штво не ма оба ве зу
да от кри је ка кву је ис тра гу во ди ло и с ким је раз го ва ра ло то 
ком оба вља ња та кве ис тра ге. То је наш став и ја же лим по но 
во да ка жем да за и ста чвр сто ве ру јем да смо ми обе ло да ни ли
све што смо тре ба ли да обе ло да ни мо оп ту же ном“. Су ди ја
ЖанКлод Ан то не ти се за тим по звао на пра ви ло 70а и ци ти 
рао га: „Без об зи ра на од ред бе пра ви ла 66 и 67, из ве шта ји, ме 
мо ран ду ми и дру ги ин тер ни до ку мен ти ко је је у ве зи с ис тра 
гом или у ве зи с ис тра гом пред ме та из ра ди ла не ка стра на,
ње ни по моћ ни ци или пред став ни ци не под ле жу оба ве зи, ка 
ко обе ло да њи ва ња та ко ни оба ве шта ва ња пре ма од ред ба ма
тих пра ви ла”.

Ме ђу тим, пре ма Ше ше ље вим ре чи ма, 90 од сто ма те ри ја ла
ко је је ту жи ла штво обе ло да ни ло је не ре ле вант но и у слу ча ју
Ар ка на не мо же се при ме ни ти пра ви ло 70а „Реч је о чо ве ку
ко ји је на ве ден као уче сник у удру же ном зло чи нач ком по ду 
хва ту. И дру го, реч је о чо ве ку за ко га се у оп ту жни ци на во ди
да су ње го ви ,ар ка нов ци’, у окви ру срп ских сна га, из вр ши ли
зло чин у на се љу ,Хрид’ у Звор ни ку, то је у мо јој оп ту жни ци,
уби ли 20 му сли ман ских ци ви ла, а ја сам од го во ран за тај зло 
чин. Ни је од го воран ни Ар кан ни ње гов за ме ник, не го сам ја
од го во ран. И за то је ту жи ла штво ду жно да ми то све до ста ви,
и ја на то ме ин си сти рам. Ту жи ла штво не ма пра во да при кри 
ва, ако је раз го ва ра ло, има ло кон такт са Ар ка ном, да тај кон 
такт при кри ва. Зна те, ту жи ла штво је ов де ду жно да ме оба ве 
сти о сва ком раз го во ру са све до ком где ис кр сне не што што
би ме не мо гло да ин те ре су је. Ко ли ко су ми пу та уочи са мог са 
слу ша ња до ста ви ли из ве штај са при прем ног раз го во ра! 
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То ми слав Ни ко лић се 2007. са стао са Кар лом дел Пон те
„Пре не пу не две го ди не, То ми слав Ни ко лић је при мио у Срп ску ра ди кал ну стран ку Ар ка но вог за ме ни 

ка Бо ри сла ва Пе ле ви ћа, да би му тај по сле по мо гао у по ку ша ју пу ча. Пре не ки дан сам до шао до са зна ња
да се То ми слав Ни ко лић, по ред оног су сре та са Деј ви дом Тол бер том у Бу дим пе шти при ли ком за се да ња
Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та Евро пе, 2007. го ди не са стао и са Кар лом дел Пон те и, ка ко оче ви ци
при ча ју, с њом во дио вр ло ср да чан раз го вор. То су мо ја, ап со лут но про ве ре на са зна ња. Ја вам са да, го спо 
до су ди је, ука зу јем ка ко се за ку ли сни, шпи јун ски, по ли тич ки фак то ри по на ша ју пре ма овом про це су и ка 
ко, на не ки на чин, и оп стру и ра ју овај про цес. Ја сам ов де су о чен са за пад ним оба ве штај ним слу жба ма, са
срп ским тај ку ни ма, са срп ским ма фи ја ши ма, са кра љем срп ске ду ван ске ма фи је, Стан ком Су бо ти ћем Ца 
не том Жап цем, ко ји је глав ни ин струк тор и То ми сла ва Ни ко ли ћа и Бо ри сла ва Пе ле ви ћа. Ја ва ма на тај
про блем ука зу јем, да ме не Ар ка нов за ме ник, ко ји и сам ов де у но ви на ма при зна је да је уче ство вао у бор 
ба ма у Звор ни ку и Би је љи ни, оп ту жу је да ја па ку јем Ар ка ну. А у мо јој оп ту жни ци пи ше – Ар кан је то из вр 
шио а ти си од го во ран. Је ли ово ад ми ни стра тив но пи та ње?“ ис та као је Во ји слав Ше шељ. 



То су при прем ни раз го во ри, па ми до ста ве ин фор ма ци ју. А
ов де, где је јед на круп на звер ка у пи та њу, не ће ни шта да ми
да ју, јер ни су ду жни. Ја ту ло ги ку не раз у мем. Ви ди те, Ар кан је
био у мо јој оп ту жни ци за Би је љи ну, док Би је љи на ни је из ба 
че на. Још увек је у прет пре тре сном по ступ ку ту жи ла штва и у
скла ду са од лу ком прет ход ног судског ве ћа. Ка да се из во де
до ка зи о удру же ном зло чи нач ком по ду хва ту и обра сцу по на 
ша ња, ов де де фи лу ју све до ци ко ји су оче ви ци Ар ка но вих зло 
чи на у Би је љи ни. А ја се бра ним од тих ње го вих зло чи на. Ви
сте ви де ли ко лико ја на сто јим са мо да вам ука жем на дис тан 
цу из ме ђу ме не и Ар ка на, ко ја је ве чи то по сто ја ла. Ја ни сам ис 
тра жи вао Ар ка но ве зло чи не ван то га, ван Звор ни ка и Би је 
љи не, јер ме у овом про це су ни су ин те ре со ва ли. А ви сте, го 
спо до су ди је, у спис уне ли под 92ква тер из ја ве ра зних све до 
ка, јед ног пот пу ков ни ка ЈНА. 

Ко ли ко се се ћам, ски ну те су за штит не ме ре с ње го вог име 
на, али ни сам сто по сто си гу ран па му не ћу по ме ну ти име. Он
је умро. Ви сте уве ли у спис из ја ву у ко јој он све до чи о Ар ка но 
вим зло чи ни ма у Да љу, у Ер ду ту, на не ким дру гим ме сти ма,
стре ља њу за ро бље ни ка, и та ко да ље. Ја се до тад ни кад ни сам
ов де ба вио, а то вам са да из но сим да бих вам бо ље при ка зао
ко ли ко је спис мог пред ме та оп те ре ћен Ар ка ном, да сам ја ов 
де ода бран да од го ва рам за Арка но ве зло чи не. А за што бих ја
то при хва тио“, на гла сио је Ше шељ. 

При пи су ју ми се Ар ка но ви зло чи ни
Ше шељ је ис та као да се на кон ње го вог уна кр сног ис пи ти 

ва ња све до ка про шле не де ље, у срп ским ме ди ји ма по ја вио
Ар ка нов за ме ник, Бо ри слав Пе ле вић, ко ји је из ри чи то твр дио
да је у ре ле вант но вре ме био у Звор ни ку и у Би је љи ни. „Да кле,
уче ство вао у опе ра ци ја ма за јед но са Ар ка ном. И он твр ди да
ја па ку јем Ар ка ну кри ви цу. Он твр ди да ја оп ту жу јем Жељ ка
Ра жна то ви ћа да је по био 20 му сли ма на. И ка же да ја гну сно
ла жем и да на па дам за пра во ње га, и та ко да ље. Ја сам мо рао
да вам то из не сем јер ја не мам на чи на да у срп ској штам пи од 
го ва рам Ар ка но вом за ме ни ку. Ни сам ја ов де оп ту жи вао Ар 
ка на, не го сам по ку ша вао да на пра вим дис тан цу из ме ђу ме не
и Ар ка на. А Ар ка но ви зло чи ни су ме ни при пи са ни. Ја ни сам
ни знао да је Ар кан убио 20 му сли ма на ци ви ла у Звор ни ку
док то ни сам про чи тао у сво јој оп ту жни ци. Ни је ме ни Ар кан
под но сио из ве шта је“, ре као је Ше шељ. 

Ше ше љев зах тев на и шао је на нео до бра ва ње ту жи ла штва
и су ди је Ла тан ци. Ту жи лац Мар ку сен ус про ти вио се, тврде ћи
да из но ше ње по ме ну тих ар гу мен та не би тре ба ло до зво ли ти.
Су ди ја Ла тан ци би ла је слич ног ми шље ња, наво де ћи да не
мо же да се рас пра вља о све му о че му пи шу но ви на ри. 

Др же ћи се ар гу ме на та, Ше шељ је још јед ном ука зао на по 
ве за ност на ве де ног слу ча ја са пред ме том: „Ја вас ни сам су ви 
ше че сто уз не ми ра вао ин фор ма ци ја ма из штам пе ко је се ве 
зу ју за мо је име јер сам у си ту а ци ји да мо рам ве за них ру ку да
отр пим све што се о ме ни на пи ше. А шта ко ме пад не на па мет,
на пи ше. Ово је ве о ма ва жно јер се од но си на сам про цес. Са да
ћу вам по ку ша ти да об ја сним нек сус, су ди јо Ла тан ци. Нек сус
је вр ло јед но ста ван. Ме ни су ов де при пи са ни Ар ка но ви зло 
чи ни у Звор ни ку и у Би је љи ни. Док су би ли до бро вољ ци Срп 
ске ра ди кал не странке у Звор ни ку, у то ку апри ла ме се ца, је 
ди ни зло чин над му сли ман ским ци ви ли ма је овај зло чин ко 
ји је Ар кан из вр шио. Дру гих ни је би ло. Ме ни се у оп ту жни ци
при пи су ју не ки дру ги зло чи ни с кра ја ма ја и то ком це лог ју на
месе ца, али то ап со лут но не ма ве зе ни ка кве са мном јер та да
до бро во ља ца Срп ске ра ди кал не стран ке ни је би ло у Звор ни 
ку. Ово је је ди но где су мо ји до бро вољ ци за и ста би ли у Звор 
ни ку и при пи сан ми је Ар ка нов зло чин у окви ру удру же ног
зло чи нач ког по ду хва та. Ви ди те са да, Ар ка нов за ме ник Бо ри 
слав Пе ле вић је осло бо ђен сва ког кри вич ног го ње ња. За што?
За то што је ње го ва стран ка би ла ин стру мент Ђин ђи ће вог ре 
жи ма до кра ја 2003. го ди не“. 

Мо гу ће да ће про тив Ар ка но вог за ме ни ка
тек би ти по диг ну та оп ту жни ца

Упр кос Ше ше ље вој ар гу мен та ци ји, ту жи лац је по но вио да
не ви ди ни ка кву ве зу у све му то ме, на кон че га се уме шао
пред се да ва ју ћи су ди ја Ан то не ти об ја шња ва ју ћи да ве за ипак
по сто ји. „Пре не го што сам до шао на да на шњу рас пра ву ју 
трос, по гле дао сам ин тер нет сајт су да где сто је нај но ви је ин 
фор ма ци је, нај но ви је ве сти и ја сам ви део са да да је у Са ра је ву
по диг ну та но ва оп ту жни ца од стра не над ле жног ве ћа про тив
не ких вој них ли ца, про тив ко ман дан та ба та љо на, то је све ве 
за но за пред мет Сре бре ни ца, што зна чи да и у Хр ват ској, и у
Ср би ји и у Бо сни су до ви на ста вља ју ис тра гу над овим зло чи 
ни ма, на ста вља ју кри вич но да го не по чи ни о це ових зло чи на
без обзи ра на ком су ни воу би ли. Јер зна се да се у Ха гу оп ту 
жу ју са мо они ко ји су би ли на нај ви шем ни воу. Али има, на 
рав но, и дру гих, и сто га за ме ник Ар ка на, не знам шта је он
евен ту ал но ура дио и шта му се мо же при пи са ти и за  шта се он
мо же оп ту жи ти. Мо гу ће је да про тив ње га ни је по диг ну та оп 
ту жни ца, а мо гу ће је и да ће тек да се по диг не оп ту жни ца про 
тив ње га. „С то га увек по сто ји нек сус“.  Ан то не ти је на гла сио
да тек са да от кри ва да по сто ји осо ба ко ја је би ла Ар ка нов за 
ме ник и да је та осо ба би ла у Звор ни ку. „Ме ни је то ве о ма ин 
те ре сант но, па јед но став но не ћу ово иг но ри са ти за то што ви
ка же те да ту не ма нек су са. Ја ви дим нек сус јер ја сам је дан су 
ди ја про фе си о на лац ко ји се спе ци ја ли зо вао у кри вич ном пра 
ву, и ту је раз ли ка“. 

Ту жи ла штво мо ра да обе ло да ни
ин фор ма ци је о Ни ко ли ће вим су сре ти ма

са Тол бер том и Кар лом дел Пон те 
По на вља њем да кри ви цу не пре ба цу је на не ког дру гог, ка 

ко то по ку ша ва да ура ди ту жи ла штво, Ше шељ је ре као „Не
мам ја шта да пре ба цу јем кри ви цу на дру го га, и ни ка да ни сам
пре ба ци вао кри ви цу на дру го га. Али имам пра во да ука жем
на дис тан цу из ме ђу ме не и не ких љу ди. Не мо же те ви ме ни
ов де при пи са ти бли скост у окви ру удру же ног злочи нач ког
по ду хва та са љу ди ма с ко ји ма сам ве чи то био у не при ја тељ 
ству, и пре ти ла ми по ги би ја због тог не при ја тељ ства. Су о ча 
ван сам са отво ре ним прет ња ма за ли кви да ци ју, али не ћу о
то ме да го во рим“.

Ше шељ је за тим ис та као да ту жи ла штво на по кон мо ра да
му обе ло да ни и ин фор ма ци је о су сре ту То ми сла ва Ни ко ли ћа
са Деј ви дом Тол бер том, али и Кар лом дел Пон те: „Јед ном су
по ку ша ли да не ги ра ју ми сле ћи да је то би ло не посред но пред
мој зах тев, а по сле су пре ћу та ли то пи та ње. И да ми да ју ин 
фор ма ци ју о су сре ту Кар ле дел Пон те са То ми сла вом Ни ко 
ли ћем, ако по сто је за бе ле шке о том су сре ту. У књи зи Кар ле
дел Пон те то ни је по ме ну то, на жа лост“.

BROJ 3363, FEBRUAR 2010. VELIKA SRBIJA 23

СТОП хашкој тиранији!



У ци љу утвр ђи ва ња пу не исти не о свим по је ди нач ним
зло чи ни ма ко ји су по чи ње ни у рат ним су ко би ма, на
про сто ру бив ше Ју го сла ви је, Тим ко ји по ма же од бра -

ну проф. др Во ји сла ва Ше ше ља пред три бу на лом у Ха гу, под 
нео је Ту жи ла штву за рат не зло чи не у Бе о гра ду, кри вич ну
при ја ву про тив Бо ри сла ва Пе ле ви ћа. При ја ва је под не та с
об зи ром на то да су мно го број ни све до ци, ко ји су про де фи 
ло ва ли суд ни цом Ха шког три буна ла, по твр ди ли да су за
злочинe у Звор ни ку, почињенe 9. апри ла 1992. го ди не, а ко 
ји се ста вља ју на те рет др Ше шељу, од го вор ни при пад ни ци
Срп ске до бро во љач ке гар де (СДГ). За пра во, реч је о зло чи 
ни ма след бе ни ка ли ка и дела пр вог чо ве ка СДГа, по кој ног
Жељ ка Ра жна то ви ћа  Ар ка на и ње го вог за ме ни ка Бо ри 
сла ва Пе ле ви ћа, да нас функ ци о не ра тзв. Срп ске на пред не
стран ке. Све док не са мо да је иден ти фи ко вао Бо ри сла ва Пе 
ле ви ћа на до ка зним фо то гра фи ја ма, већ је и сам Пе ле вић, у
сво јој из ја ви за днев ни лист „Ку рир“, пр во по твр дио, да је
кри тич ног да ту ма био при су тан у Звор ни ку, да би на кон
под но ше ња кри вич не при ја ве то деман то вао. Да је био у
Зворни ку Пе ле вић је по твр дио и за лист ,,Аре на 92’’ (26. 1.
2010) твр де ћи: ,, Тог да на о ко ме Ше шељ при ча у три бу на лу
био сам у Звор ни ку’’. О че му се ов де бли же ра ди?

„Ар ка нов ци“ ли кви ди ра ли 20 ци ви ла!
На и ме, у не ко ли ко предме та пред Ха шким три бу на лом

се по ми ње рат ни зло чин по чи њен над му сли ма ни ма и Хр 
ва ти ма у Звор ни ку. Без об зира што сва ки зло чин има свог
на ло го дав ца и из вр ши о ца, др Во ји сла ву Ше ше љу, пред сед 
ни ку СРС, Ха шки три бу нал на те рет ста вља зло чи не ко ји ап 
со лут но не ма ју ни ка кве ве зе са до бро вољ ци ма СРС. Пре ма
по да ци ма ко ји ма Хаг рас по ла же и на во ди ма кри вич не при 
ја ве, 9. апри ла 1992. го ди не, па ра вој не сна ге под кон тро лом
Жељ ка Ра жна то ви ћа Ар ка на, чи ји за ме ник је био Бо ри слав
Пе ле вић, ли кви ди ра ле су до 20 му сли ман ских и хр ват ских
ци ви ла у Звор ни ку! О овом зло чи ну тзв. ар ка но ва ца и до га 
ђа ји ма у Звор ни ку, у сво јој из ја ви, да тој ис тра жи те љи ма Ха 
шког три бу на ла (2829. 9. 1996), све до чи оче ви дац до га ђа ја,
за шти ће ни све док ту жи ла штва ВС 1062. 

Све док је ве о ма пре ци зно на ве ла име на му шка ра ца (ци 
ви ла) ко је су „ар ка нов ци“ 9. апри ла 1992. го ди не, око 10 ча 
со ва ују тро, прет ход но из ве ли из по дру ма, за тим по стро ји 
ли уза зид стам бе не згра де, са ру ка ма на гла ви, и звер ски их
стре ља ли. „Чим су се вра та отво ри ла, у про сто ри ју је упа ло
де се так вој ни ка у ма скир ним уни фор ма ма, са ву не ним ка 
па ма на ву че ним пре ко гла ве и при је те ћи упе ри ло у нас ду 
ге пу шке ко је су но си ли. Ма ске су им имале отво ре за очи и
уста, а не ки су но си ли цр не ко жне ру ка ви це без пр сти ју“, ре 
чи су пре жи ве лог све до ка ВС 1062.  Пре ма ре чи ма све до ка,

на кон раз два ја ња же на од му шка ра ца, же не су спро ве де не
пре ма по ли циј ској ста ни ци док су му шкар ци са ви ше уза 
стоп них пу ца ња уби је ни. Све док је та ко ђе опи са ла да је на
пу ту до по ли циј ске ста ни це, уочи ла ви ше му шких ле ше ва, и
да је реч је о љу ди ма ко је је по зна ва ла. Ово при се ћа ње, све 
док ВС 1062 је по твр ди ла и у сво јој из ја ви да тој Оба ве штај 
носи гур но сној слу жби Фе де ра ци је БиХ, 3. фе бру а ра 2003.
го ди не. 

У по но вље ном ис ка зу од 10. апри ла 2008. го ди не, при ли 
ком све до че ња у пред ме ту про тив др Во ји сла ва Ше ше ља,
све док ВС 1062 је на при ка за ним до ка зним фо то гра фи ја ма,
по ред Ар ка на, пре по зна ла и ње го вог за ме ни ка Бо ри сла ва
Пе ле ви ћа, ис ти чу ћи да је реч о чо ве ку ко ји је, ци ти ра мо: „...
та ко ђе био ис пред на ше згра де на дан ка да су по чи ње на
уби ства“!!! Да кле, на осно ву фи зич ког из гле да, уни фор ми и
обе леж ја на уни фор ма ма, све док је пре по зна ла и иден ти фи 
ко ва ла „ар ка нов це“ ко ји су 9. апри ла 1992. го ди не би ли у
Звор ни ку.  

Бо ри слав Пе ле вић на ме сту зло чи на
Уз де цид но при зна ње но ви на ри ма да је кри тич ног да ту 

ма био у Звор ни ку, Бо ри слав Пе ле вић је до не кле до при нео
раз от кри ва њу овог бру тал ног зло чи на и ли кви да ци је не 
моћ них ци ви ла од стра не сво јих са бо ра ца, тзв. ар ка нова ца.
„(...)Тог да на о ко јем Ше шељ при ча био сам у Звор ни ку и
твр дим да СДГ ни је уби ла ни јед ног му сли ман ског ци ви 
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Сва ки зло чинСва ки зло чин
има свој пот пис!има свој пот пис!

Тим ко ји по ма же од бра ну проф. др Во ји сла ва Ше ше ља
под нео је кри вич ну при ја ву про тив Бо ри сла ва Пе ле ви ћа

• Све док не са мо да је иден ти фи ко вао Бо ри сла ва Пе ле ви ћа на до ка зним фо то гра фи ја ма, већ је
и сам Пеле вић, у сво јој из ја ви за днев ни лист „Ку рир“, пр во по твр дио да је кри тич ног да ту ма
био при су тан у Звор ни ку, да би на кон под но ше ња кри вич не при ја ве то де ман то вао



ла, ни тад ни би ло кад!(...)“, из ја вио је Пе ле вић за „Ку рир“
15. ја ну а ра 2010. го ди не, а исту из ја ву је пре нео и „Глас јав -
ност“. До ду ше, са да Пе ле вић твр ди да је реч о „сра мот ним“
и „ан ти срп ским“ ла жи ма ко је је др Ше шељ упе рио про тив
ње га. А при том, на мер но за бо ра вља на чи ње ни цу да се не
ра ди о све до че њу др Ше ше ља, већ да је у пи та њу све до че ње
за шти ће ног све до ка ВС 1062, ко ја је пре жи ве ла те рор „ар ка 
но ва ца“, и пре по зна ла Бо ри сла ва Пе ле ви ћа, 9. апри ла 1992.
го ди не. 

Ме ђу тим, ка да је Тим ко ји по ма же од бра ну проф. др Во ји -
сла ва Ше ше ља од лу чио да се оштро су прот ста ви де лу оп ту 
жни це ко ји др Ше ше ља те ре ти за ту ђе зло чи не, тј. за зло чи 
не ко је су у Зворни ку звер ски по чи ни ли „ар ка но ва ци“, код
Бо ри сла ва Пе ле ви ћа на сту па из не над на ам не зи ја. Стра ху ју 
ћи од по сле ди ца кри вич не при ја ве и отва ра ња ис тра ге од
стра не Ту жи ла штва за рат не зло чи не у Бе о гра ду, фа бри ко 
ва њем али би ја, Пе ле вић на кнад но се бе „дис ло ци ра“ из
Звор ни ка! И не са мо то. Пе ле ви ћу си гур но уто чи ште пру жа
ју тзв. Срп ска на пред на стран ка и њен иде о лог Алек сан дар
Ву чић, уз кон тра на пад ко јим јав ност у Ср би ји тре ба убе ди ти
да кри вич на при ја ва про тив Пе ле ви ћа, ис кљу чи во за циљ
има „по ли тич ку дис кре ди та ци ју СНСа“. Да кле, кла сич на за 
ме на те за у ре жи ји но вих про а ме рич ких, тзв. на пред них пу 
ле на на до ма ћој по ли тич кој сце ни Ср би је.  

Сад је „крив“ и но ви нар „Ку ри ра“...
У пр вим ре ак ци ја ма на под не ту кри вич ну при ја ву, Бо ри 

слав Пе ле вић се бе де ман ту је, та ко што за „Ве чер ње но во -
сти“ (6. 2. 2010) ка же да је у вре ме зло чи на био у ма на сти ру
Кр ка и да је но ви нар „Ку ри ра“ по гре шно пре нео ње го ве ре 
чи!? „У то вре ме ни сам био Ар ка нов за ме ник, већ оби чан
офи цир, и по ње го вом на ре ђе њу оти шао сам у Кр ку. Та мо је
био вла ди ка дал ма тин ски Ни ко лај, ко га су про те ра ли из
Ши бе ни ка, а циљ нам је био да бо го сло ве об у чи мо бо ри лач 
ким ве шти на ма и да ру ку ју оруж јем, по што су их Хр ва ти да 
но ноћ но га ђа ли“, твр ди Пе ле вић. 

Ме ђу тим, ка ко то да се „по гре шно“ ин тер пре ти ра на из ја 
ва ко ју је пре нео „Ку рир“, не де ман ту је у том ли сту, већ у „Ве -
чер њим но во сти ма“, и ка ко то да Пе ле вић због „гре шке“ но 
ви на ра не ту жи „Ку рир“, до да нас не ма ни ка квог об ја шње 
ња. При том, текст у „Ку ри ру“ у ко ме је са др жа на пр во бит на
из ја ва Бо ри сла ва Пе ле ви ћа, да је кри тич ног да на био у Звор 
ни ку, пот пи са ла је Је ле на Јо ва но вић, јед на од вр сни јих но ви 
нар ки тог ли ста и осо ба ко ја се по ква ли те ту ра да ви со ко ко 
ти ра код уред ни штва „Ку ри ра“.  

Ма на стир „Кр ка“ као ла жни али би
Чи ње ни ца да Бо ри слав Пе ле вић, као али би, за зло чи не

„ар ка но ва ца“ у ко ји ма је иден ти фи ко ван 9. апри ла 1992. го 
ди не, ко ри сти не ку од сво јих по се та ма на сти ру „Кр ка“ до 
вољ но го во ри о ње го вом мо рал ном па ду. „Та мо сам бо ра вио
од 29. мар та до кра ја апри ла 1992. го ди не. У то ку мог бо рав 
ка у ма на сти ру Кр ка и су пру га ми се по ро ди ла, тач ни је 17.
апри ла. Тим по во дом сам ре шио да се кр стим, што је све убе 
ле же но у та мо шњим цр кве ним књи га ма. То ме мо гу да по 
све до чи и 150 та да шњих бо го сло ва, као и вла ди ка Ни ко лај,
ко ји је у овај ма на стир из бе гао из Ши бени ка“, твр ди Пе ле 
вић за „Франк фурт ске ве сти“ (8. 2. 2010). 

На пи та ње но ви на ра, шта су све бо го сло ви на у чи ли од
ње га, Пе ле вић од го ва ра: „Ра ди ло се о мла дим љу ди ма ко ји
ни ка да ни су има ли кон такт са оруж јем, ни ти су би ло шта
зна ли о бор би. Сва ког да на пре под не има ли смо фи зич ке
при пре ме  тр ча ње, уче ње бо ри лач ких ве шти на пр са у пр са.
По под не смо има ли ве жбе га ђа ња, док смо пред ве че ко па ли
ро во ве. На кон ме сец да на био сам пот пу но за до во љан њи 
хо вим успе хом и за кљу чио сам да убу ду ће мо гу са ми да се

од бра не од на па да Хр ва та“. Да кле, ја сно је да ова квом ма ни 
пу ла ци јом да ту ми ма, Ар ка нов „уче ник“ и за ме ник Бо ри слав
Пе ле вић по ку ша ва да се бе, из Звор ни ка, „дис ло ци ра“ у ма 
на стир „Кр ка“, али без у спе шно јер чи ње ни це са те ре на го во 
ре дру га чи је. 

Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма Ти ма ко ји по ма же од -
бра ну проф. др Во ји сла ва Ше ше ља, ни је би ло по тре бе за уче 
шћем у од бра ни и по ма га њу ма на сти ра Кр ка, с об зи ром да
ње му ни је пре ти ла ни ка ква опа сност од на па да. На и ме,
апри ла 1992. го ди не нај бли жа ли ни ја ма на сти ра Кр ка (од
ме ста Ки ста ње) пре ма уста ша ма би ла је уда ље на чак 20
ки ло ме та ра. Тек 23. ју на 1993. го ди не, уста ше су из вр ши ле
агре си ју на Ми ље вач ки пла то и та да су се ма ло при макли,
али је опет то би ло не где на око 5 до 6 ки ло ме та ра од са мог
ма на сти ра. О без бед но сти тог кра ја бри ну ле су по ли циј ске
па тро ле РСК ко је су сва ко днев но па тро ли ра ле. Да кле, не са 
мо да ни је би ло по тре бе за ко па њем ро во ва у под руч ју ма 
на сти ра Кр ка, већ ни је би ло по тре бе ни за пу ца њем, тј. ве 
жба њем га ђа ња, ка ко све то Пе ле вић кон стру и ше и из ја 
вљу је. 

Што се ти че Пе ле ви ће ве тврд ње да вла ди ка Ни ко лај мо 
же да по све до чи да је кри тич ног да ту ма бо ра вио у ма на сти 
ру Кр ка, пре ма по да ци ма Епар хи је дал ма тин ске, вла ди ка
дал ма тин ски Ни ко лај је у Кр ки слу жбо вао у пе ри о ду од
1979. до 1991. го ди не. Од 1991. го ди не вла ди ка Лон гин је за 
ме нио вла ди ку Ни ко лаја, а на че лу Епар хи је је остао све до
1999. го ди не.   

Ту жи ла штво оба ве зно да ре а гу је!
„Бу ду ћи да се ов де ра ди о те шком рат ном зло чи ну про 

тив ци вил ног ста нов ни штва, Ту жи ла штво за рат не зло чи не
има за кон ску оба ве зу да при ба ви на ве де не до ка зе – из ја ве
за шти ће ног све до ка ВС 1062, спро ве де ис тра гу и по диг не
оп ту жни цу“, на во ди се у кри вич ној при ја ви про тив Пе ле ви 
ћа, ко ју је под нео Тим ко ји по ма же од бра ну проф. др Во ји сла -
ва Ше ше ља. У при ја ви се ис ти че и то да „као за ме ник свог
ко ман дан та Ар ка на, Пе ле вић мо ра да се про це су и ра, јер сва 
ки зло чин, па и овај, мо ра би ти жи го сан и по чи ни о ци из ве 
де ни пред ли це прав де“. 

Да кле, ис ход овог по ступ ка про тив Бо ри сла ва Пе ле ви ћа
има ће ви ше стру ку ко рист за срп ски на род, ко ме су до са да
че сто при пи си ва ни ту ђи зло чи ни. Срам но и не до пу сти во је
да це ла на ци ја стра да и да на сво јим ле ђи ма но си бре ме про 
шло сти, ко ју су, у ве ликој ме ри, обе ле жи ли рат ни про фи те 
ри, ко ји ма се од бра на срп ског на ро да и срп ских те ри то ри ја
сво ди ла на звер ска уби ства, пљач ка ње ци ви ла и шверц ро 
бе, оруж ја и го ри ва. У том сми слу, не зна чи да др Во ји слав
Ше шељ тре ба да ого ва ра за зло чи не и сва дру га зло де ла ко 
је је на ре дио и, са сво јим са рад ни ци ма, из вр шио Жељ ко Ра 
жна то вић Ар кан! Р. В. С.
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Исто ри чар, проф. др Сла вен ко Тер зић, у раз го во ру за
ве ли ку Ср би ју об ја шња ва да је Ха шки три бу нал по ли 
тич ко ору ђе НА ТОа и за пад них си ла, на че лу са САД,

усме ре но про тив оних ко је сма тра ју смет њом у сво ме ,,про 
до ру на Исток’’, про тив ко јих су ра то ва ли. Оце њу ју ћи да три 
бу нал има ам би ци ју да из вр ши ре ви зи ју исто ри је ју го сло 
вен ске кри зе, у ко јој се Ср би пред ста вља ју као ис кљу чи ви
крив ци, проф. Тер зић упо зо ра ва да је крај њи циљ про це са у
Ха гу да се на ђе то бо жње оправ да ње за сво ђе ње срп ске др 
жа ве на Шу ма ди ју или бив ши Бе о град ски па ша лук
•  Су ђе ње др Во ји сла ву Ше ше љу пред три бу на лом у Ха гу

за ла зи  у осму го ди ну. Ка кво је ва ше ми шље ње о су ђе њу?
Сла вен ко Тер зић: Не мам ни ка кве ди ле ме да је то по ли 

тич ко су ђе ње. Чак ва тре ни по бор ни ци три бу на ла, ко ји су
за го ва ра ли те зу да је реч о на вод но не при стра сној ме ђу на 
род ној прав ди, са да ја сно ви де да је Ме ђу на род ни три бу нал
у Ха гу, по ли тич ко ору ђе НА ТОа и за пад них си ла, на че лу са
САД, и сред ство од ма зде про тив Ср би је и Ср ба јер, на ме ће се
ло гич но пи та ње: за што су оп ту же ни са мо сви срп ски вој ни
и по ли тич ки ли де ри? Су ђе ње у Ха гу је у по ли тич кој функ 
цији оправ да ва ња зло чи на ко ји су пред у зе ти про тив Ср ба и
Ср би је – све од раз би ја ња јед не су ве ре не ме ђу на род но при 
зна те др жа ве, па ре дом до ин ста ли ра ња НА ТО др жа ве на те 
ри то ри ји Ср би је у ви ду та ко зва ног ,,не за ви сног Ко со ва’’. Вр 
ло је ва жно раз у ме ти ко ји је по ли тич ки циљ. Он је вр ло ја 
сан. До ка за ти да су сви Ср би кри ви, и то са мо Ср би, да су са 
мо они зло чин ци и агре со ри на ту ђе те ри то ри је, и да су сви
дру ги око ло са мо не ви не жртве Ср ба. 

То ни је но ва по ја ва. Она се ја вља и у вре ме Пр вог свет ског
ра та, про гла ша ва њем Ср би је као крив ца за Пр ви свет ски
рат. Има сво је ко ре не чак и у XIX ве ку. Да кле, реч је о то ме да
но си о ци ге о по ли тич ке стра те ги је за пад них си ла пре ма
Бал ка ну, ви де у Ср би ма ре ме ти лач ки фак тор, про ду же ну
ру ку Ру си је, осло нац ру ског ути ца ја на Бал ка ну. Ра ди то га,
пре све га, же ле свим сред стви ма да ели ми ни шу би ло ка кав
зна чај ни ји срп ски ути цај на Бал ка ну, са крај њим ци љем да
се срп ски др жав ни про стор све де на Шу ма ди ју или на Бе о 
град ски па ша лук.

Не ма ни го во ра о то ме да је три бу нал би ло ка кво ме сто
прав де и пра вич но сти. Очи глед но је, да кле, да он има ја сну
по ли тич ку функ ци ју. Чак и нај не пи сме ни јем гле да о цу ја сно
је да је реч о по ли тич ком су ђе њу у ко ме се су ди јед ном чо ве 
ку, Ср би ну, ли де ру по ли тич ке стран ке, за ње го ва по ли тич 
ка и на ци о нал на уве ре ња. То је оно што се не кад зва ло ,,вер 
бал ни де ликт’’. 

Ту жи ла штво кон стру и ше оп ту жни цу ко ја ни је но ва и ко 
ја се при ме њу је у слу ча је ви ма прак тич но свих Ср ба, од Ду 
ша на Та ди ћа до Ра до ва на Ка ра џи ћа. Да сви Ср би, сви срп ски
вој ни и по ли тич ки ли де ри, мал те не ни шта дру го не ра де,
не го са мо са ња ју ка ко да ство ре Ве ли ку Ср би ју, ет нич ки
очи сте дру ге на ро де и ство ре на вод но јед ну ве ли ку срп ску
др жа ву. На рав но, у пи та њу је по ли тич ка кон струк ци ја, ко ја
ни је мо гла би ти до ка за на ни у јед ном слу ча ју до са да. У том
сми слу, су ђе ње др Во ји сла ву Ше ше љу је на ста вак тих по ли 
тич ких су ђе ња, тим пре што је реч о чо ве ку ко ји је био са мо
пред сед ник јед не опо зи ци о не стран ке, ни је био чо век у вла 

сти, ни је био рат ни коман 
дант, ни је био ни у ка квим
опе ратив ним вој ним је ди 
ни ца ма или би ло где на
фрон ту, осим што је сло 
бод но из ра жа вао сво ја по 
ли тич ка и на ци о нал на
уве ре ња. Ово је су ђе ње ње 
го вим по ли тич ким и на ци 
о нал ним уве ре њи ма, са 
мим тим та кво јед но су ђе 
ње мо ра дожи ве ти де бакл.
•  Да ли Ха шки три бу нал

и на ко ји на чин вр ши
ре ви зи ју исто ри је?

Сла вен ко Тер зић: О
то ме се до ста пи ше и код
нас и у све ту. По ред оне
днев но по ли тич ке функ ци је Ха шког три бу на ла, да се оправ 
да ју зло чи ни НА ТОа, зло чи ни раз би ја ња ју го сло вен ске др 
жа ве, има и функ ци ју да ути че на пи са ње бу ду ће исто ри је,
пре све га исто ри је Ср ба, исто ри је Бал ка на, и да на не ки на 
чин ду го роч но мо рал но дис ква ли фи ку је Ср бе као народ ко 
ји тре ба да бу де обе ле жен, жи го сан на ду жи вре мен ски пе 
ри од, ка ко би се, по ред оста лог, и оправ да ли сви зло чи ни
про тив Ср ба. 

У Ха шком три бу на лу је са ку пљен огро ман исто риј ски
ма те ри јал, ту не ма сум ње. У том ма те ри ја лу има и ре ле вант 
не до ку мен та ци је, али има ве ро ват но и пот пу но не ва жне
до ку мен та ци је и фал си фи ко ва не до ку мен та ци је. Та гра ђа је
за јед ног исто ри ча ра ва жна. Прет по ста вљам да ће мо је ко 
ле ге ко је се бу ду ба ви ле исто ри јом, ре ци мо, ју го сло вен ске
кри зе, јед ног да на би ти до вољ но ин те ли гент не, да ме то дом
кри тич ке ана ли зе и су че ља ва ња раз ли чи тих до ку ме на та
утвр де шта је исти на, шта је про па ган да и шта лаж. Јер је у
ју го сло вен ској кри зи, као ни када до са да, три јум фо ва ла лаж
и  про па ган да. Три бу нал има ам би ци ју да пи ше ту ,,но ву
исто ри ју’’. Та ам би ци ја је ме га ло ман ска и не ре ал на. Он се
ком про ми то вао као би ло ка ква не за ви сна ме ђу на род на ин 
сти ту ци ја. Ни ти је до при нео афир ма ци ји пра ва, прав де, ни 
ти афир ма ци ји исти не, ни ти је до при нео по ми ре њу ју го сло 
вен ских наро да, што му је на вод но био циљ. Исти на је је ди 
ни здрав и ра зу ман пут до по ми ре ња. 

Дез ин те гра ци ја срп ске на ци о нал не све сти
•  Да ли је до но ше њем Ста ту та Вој во ди не на стао про цес

дез ин те гра ци је Ср би је? 
Сла вен ко Тер зић: У пи та њу су два про це са. Је дан је про 

цес дез ин те гра ци је срп ске на ци о нал не све сти, а дру ги те ри 
то ри јал на дез ин те гра ци ја. Мо же мо би ти прог на ни, оку пи 
ра ни, мо гу нам на мет ну ти гра ни це ви со ке 20м, али, ако ми
у на шој све сти зна мо да смо де ло ви јед ног на ро да, да смо
део јед не ет нич ке ду хов не и кул тур не це ли не, онда ће мо оп 
ста ти. За то је они ма ко ји ра де на раз град њи срп ске на ци о 
нал не иде је вр ло бит но да уби ју ве ру у насса ме, са мо по у зда 
ње у сво ја пра ва, да нам на мет ну осе ћај исто риј ске кри ви це.
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Ср би ја каоСр би ја као
Бе о град ски па ша лукБе о град ски па ша лук

Исто ри чар, проф. др Сла вен ко Тер зић, 
упо зо ра ва да раз град ња срп ске др жа ве и да ље тра је



Дез ин те гра ци ја срп ске на ци о нал не све сти је очи глед но узе 
ла ве ли ке раз ме ре. Она је чак опа сни ја од те ри то ри јал не
дез ин те гра ци је. 

Под Тур ци ма смо би ли оку пи ра ни и по де ље ни, али смо
не гу ју ћи срп ску иде ју, за хва љу ју ћи Срп ској пра во слав ној
цр кви и срп ској ин те ли ген ци ји, од XVI II ве ка у ју жној Угар 
ској, ус пе ли да ус по ста ви мо ту иде ју и да је об но ви мо, и на
кра ју, да се об је ди ни мо у јед ној др жа ви. Они ко ји ра де на
раз би ја њу срп ског ет но са су пр во про те ра ли Ср бе из Ре пу 
бли ке Срп ске Кра ји не, очи сти ли ет нич ки Хр ват ску, он да су
бом бар до ва ли Ре пу бли ку Срп ску и про те ра ли Ср бе са ве ли 
ког де ла те ри то ри је Бо сне и Хер це го ви не. План раз град ње
срп ског ет нич ког про сто ра је ус пео.

Бо сна и Хер це го ви на је још од ра ног сред њег ве ка увек
сма тра на срп ском зе мљом, це ла Бо сна и Хер це го ви на. На ме
ће се те за да су то бож ..ру рал ни Ср би’’ из шу ма же ле ли да
уни ште мул ти ет нич ки жи вот Са ра је ва, јер Ср би на водно не
раз у ме ју шта зна чи мул ти кул ту рал ност. Ме ђу тим, по след 
њи аустро у гар ски по пис из 1910. го ди не по ка зу је да су у Са 
ра је ву, да кле гра ду и сре зу, Ср би пра во слав ни на пр вом ме 
сту, па му сли ма ни, па тек он да ка то ли ци. Да кле, Са ра је во је
би ло ве ко ви ма глав ни по ли тич ки, кул тур ни, при вред ни
цен тар свих Ср ба Бо сне и Хер це го вине. Бо сан ско хер це го 
вач ки Ср би, са ра јев ски Ср би су би ли глав ни фак тор мо дер 
ни за ци је Бо сне и Хер це го ви не. А са да се иде ка то ме да се
уки не Ре пу бли ка Срп ска. Оте ли су нам, на дам се при вре ме 
но, Ко со во и Ме то хи ју, одво ји ли су Цр ну Го ру пот пу но не ле 
гал но, јер ре фе рен дум ни је био ни ле га лан ни ле ги ти ман.
Као што зна те, држа вља ни ма Цр не Го ре ко ји жи ве у Ср би ји
ни је би ло до зво ље но да гла са ју, а гла са ли су Ал бан ци, му 
сли ма ни идру ги ко ји де це ни ја ма жи ве ван Цр не Го ре, у САД,
Тур ској и дру гим зе мља ма. Са да, на рав но, иду да ље. 

Ду бо ко сам уве рен да за пад ни стра те зи же ле да све ду
срп ски др жав ни про стор на Бе о град ски па ша лук. Ста тут
Вој во ди не је не сум њив до каз да љег про ду бљи ва ња ре ги о 
на ли зма код Ср ба, ја ча ња др жа во твор них еле ме на та се вер 
не срп ске по кра ји не, ко ју у бу дућ но сти мо гу одво ји ти по сте 
пе ном се це си јом. 

Ка да би Ср би ја би ла до вољ но ја ка др жа ва, има ла ја ке ин 
те гра тив не ме ха ни зме, има ла др жа во твор ну вла ду, онда би
то мо гла да спре чи, али Ср би ја је сла ба и прак тич но под про 
тек то ра том. 

У Бе чу је про шле го ди не осно ва на али јан са за об но ву не 
ке вр сте Аустро у гар ске мо нар хи је. Ми слим да се зо ве Али 
јан са за, ре ци мо, об но ву или ства ра ње по ду нав ске кон фе де 
ра ци је. То је иде ја још из 1848. го ди не, Ла јо ша Кошу та. Да 
кле, иде ја је да се на сто го ди шњи цу сло ма АустроУгар ске,
2018. го ди не, прак тич но об но ви тај др жав ни про стор у ви 
ду не ке вр сте по ду нав ске др жав не за је ди ни це. У њу тре ба
да уђу Сло ве ни ја, Хр ват ска, Че шка и дру ге бив ше аустро у 
гар ске зе мље. Та ко ђе, на во ди се да по сто је ра зум ни љу ди у
Вој во ди ни ко ји це не ра ци о нал ност јед не та кве иде је. Да кле,
у окви ри ма про јек та Ве ли ке Сред ње Евро пе, и тог та ко зва 
ног кул тур ног про јек та Средње Евро пе, и про јек та ре ги о на 
ли зма, по сто ји опа сност це па ња су ве ре них др жа ва на про 
сто ру Сред ње Евро пе. Тај про је кат, на рав но, до ти че и Ср би 
ју. Ми слим да је, у том по гле ду, про је кат об но ве Аустро
Угар ске про је кат Вели ке Ма ђар ске, не што што ди рект но
угро жа ва ин те гри тет Ср би је. Да кле, Ма ђар ска то не кри је,
Хр ват ска та ко ђе не кри је сво је аспи ра ци је на не ке де ло ве
Ср би је. Ста тут Вој во ди не је са мо иза шао у су срет дез ин те 
гра ци о ним те жња ма по ли тич ког ру ко вод ства Вој во ди не.
Је ди но је не схва тљи во да вој во ђан ски Ср би, чак не они ста 
ри, не го да кле, ко ло ни сти из Ли ке и дру гих де ло ва пред ња 
че у зах те ву за да љом дез ин те гра ци јом Ср би је. Ма да се про 
блем дез ин те гра ци је Ср би је не мо же све сти са мо на про 
блем се вер не по кра ји не Вој во ди не.
•  Ко ли ко је Ше шељ ан ти ци пи рао це лу ту ствар?

Сла вен ко Тер зић: Се ћам се још ра ни јих исту па ња Во ји 
сла ва Ше ше ља. Он је у том по гле ду имао је дан вр ло здрав
ин стинкт да пре по зна ода кле до ла зи опа сност по ин те гри 
тет Ср би је. Ка да го во ри мо о дез ин те гра ци ји Ср би је, да кле,
ни је реч са мо о про бле му се вер не по кра ји не, то јест Ауто 
ном не По кра ји не Вој во ди не, ни ти са мо о оте том Ко со ву и
Ме то хи ји, не го и о пла но ви ма за да љу дез ин те гра ци ју
остат ка Ср би је. 

Има мо про блем Ра шке, тзв. ,,сан џач ки про блем’’, не сум 
њи ве бу гар ске аспи ра ци је на де ло ве ју го и сточ не Ср би је, Ру 
му ни је на де ло ве ис точ не Ср би је. Пу тем про ши ре ња ба нат 
ске ру мун ске епар хи је и по чет ком из град ње ви ше ру мун 
ских цр ка ва на про сто ру ис точ не Ср би је, ства ра ју се прет по 
став ке да јед ног да на и Ру му ни ја на ше Вла хе, ко ји су на ци о 
нал но Ср би, про гла си за Ру му не. Сва ка мо дер на на ци ја је
ство ре на из ви ше ет нич ких суп стра та, ре ци мо, ис точ ни
Нем ци су ве ли ким де лом Сло ве ни ко ји су жи ве ли у Пру ској.
Да кле, за што оспо ра ва ти је ди но Ср би ма пра во, да по ред
основ не сло вен ске ма се, срп ска на ци ја има и не ке дру ге, ре 
ци мо, ста ро бал кан ске суп стра те као што су Вла си. Вла си су
не сум њи во део срп ске на ци је, али ру мун ска по ли ти ка же ли
да их про гла си за Ру му не, и же ли да из то га из ве де про блем
не ка кве бу ду ће те ри то ри јал нокул тур не или вер ске ауто 
но ми је у ис точ ној Ср би ји. 

Про блем ин те гри те та Ср би је и да ље је вр ло отво рен, вр 
ло ак ту е лан. Зах те ва да ле ко ве ћу буд ност, да ле ко ве ће раз 
у ме ва ње од оног ко је се да нас по ка зу је у јав но сти, мно го ја 
чу др жа во твор ну свест.

Јав но сти се пла си ра те за да ће Евро па ре ши ти све на ше
про бле ме. Ни је тач но. Евро па има сво је про бле ме. По гле дај 
те про блем Ба ски је у Шпа ни ји, Ита ли је, Бел ги је, итд. Све
европ ске др жа ве има ју ова кве про бле ме, а про блем инстру 
мен та ли за ци је ма њи на и ре ги о на ли за ци је је  из ван ре дан
ме ха ни зам за ру ше ње су ве ре них др жа ва. Српска др жа ва је у
опа сно сти и због то га је ва жно да сви љу ди ко ји ма је ста ло
до ове др жа ве, до срп ског ује ди ње ња и здра ве нор мал не
про спе ри тет не др жа ве, ста ну на бра ник очу ва ња ин те гри 
те та те др жа ве. Он је прет по став ка бо љег и пра вед ни јег дру 
штва.
•  Да ли је Ру си ја је ди ни ис кре ни при ја тељ и са ве зник

ко јег је Ср би ја има ла у исто ри ји?
Сла вен ко Тер зић: У исто ри ји Ру си ја је би ла прак тич но

је ди ни и глав ни спољ но по ли тич ки са ве зник Ср би је. Са Ру 
си јом нам је че сто би ло те шко, а без Ру си је нам је би ло не мо 
гу ће. То би от при ли ке био мој од го вор. Има ли смо не ра зу 
ме ва ња око ве ли ке ис точ не кри зе, Сан сте фан ског ми ров 
ног уго во ра и та ко да ље, ства ра ње ве ли ке Бу гар ске, где је
Ру си ја да ла ап со лут но при о ри тет сво јим им пе ри јал ним те 
жња ма око Бос фо ра, Дар да не ла и на про сто ру тог де ла Бал 
ка на, али ми ни смо мо гли оства ри ти ни је дан ва жан спољ 
но поли тич ки циљ без по др шке Ру си је. Ре ци мо, наш на род
че сто ка же да је Ми лош сво јом ве шти ном ус пео да до би је ха 
ти ше ри фом ауто но ми ју Ср би је 1830. Ни је Ми лош, не го је то
пре све га ура ђе но за хва љу ју ћи Ру си ји. Ауто но ми ји Ср би је
1830. прет хо ди ве ли ки ру скотур ски рат, од 1828/1829, ко 
ји се за вр ша ва Је дрен ским ми ром 1829. го ди не, и Ру си ја је
тра жи ла од Тур ске да се са да ис пу ни осма тач ка Бу ку ре 
шког ми ра из 1812. го ди не о ауто но ми ји Ср би је. 

Да кле, Ру си ја је не сум њи во би ла је ди ни по у зда ни исто 
риј ски са ве зник Ср би је, без об зи ра на сва ова по вре ме на
раз о ча ре ња. Да нас од но си са Ру си јом мо гу би ти да ле ко бо 
љи не го што су. Без еко ном ске, по ли тич ке и спољно по ли 
тич ке по др шке Ру си је ми смо са мо обје кат ко јим ће се слу 
жи ти ко ка ко стиг не, и ко га ће стал но уце њи ва ти. По сто ји
да ле ко ви ше про сто ра за ја ча ње од но са с Ру си јом не го што
је то да нас. Али, то не зна чи да не тре ба да раз ви ја мо са рад 
њу и са свим дру гим др жа ва ма ко је ће по што ва ти наш те ри 
то ри јал ни ин те гри тет и на ше на цио нал но до сто јан ство.
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Ка да ма ске пад ну
Про бле ма ти ка те ку ће „ста ти стич ке“ ре ги о на 

ли за ци је, ко ја је срп ској јав но сти сер вира на по
угле ду на др жа во по губ не евро у то пиј ске стан дар де, при хва 
ће не без по го во ра од стра не ре жи мли ја, поно во је ак ту е ли 
зо ва на. Те ку ћи про цес ре ги о на ли за ци је у нас је на са мом по 
чет ку био на ја вљи ван од стра не Јел ка Ка ци на, на ма по зна 
тог евро у то пиј ског чи нов ни ка за срп ско пи та ње, да би та
на ја ва би ла ма те ри ја ли зо ва на две ма стра те ги ја ма из вр шне
вла сти, ко је су већ та да сво јом спор ном са др жи ном на ја ви 
ле бу ду ћи сце на рио но вог, не у став ног це па ња Ре пу бли ке
Ср би је. За кон ко јим је ре ги о на ли за ци ја ин стру мен та ли зо 
ва на је сту пио на сна гу. Вла да Ср би је је усво ји ла уред бу ко 
јом је за кон ска ма те ри ја раз ра ђе на, и у већ по зна том ма ни
ру, без опре за и ду жне па жње, а с об зи ром на сум њи ву
устав но прав ну ис прав ност ових ака та, по ко зна ко ји пут је
до при не ла да се и не у став ном про це ду ром и не у став ним са 
др жа јем из ме ни устав но прав ни ам би јент про пи сан Уста 
вом Ср би је од 2006. го ди не. Чи сто по ли ти кант ске ре ла ци је,
пар ти зан шти на на сва ком ко ра ку и не у кост су иначе по зна 
те ма не по ли тич ког обра сца ре жи мли ја, те ни су ни ка ко мо 
гле из о ста ти ни у по ступ ку раз град ње Ср би је, кроз ин ста ли 
ра ње „ста ти стич ких“ ре ги о на. Пи та ње раз гра ни че ња ре ги 
о на, ко је вла ди на уред ба тре ба да нор ми ра, је по ста ло и се 
ме ко а ли ци о ног раз до ра из ме ђу са мих ре жи мли ја. Све до ци
смо озбиљ них  ко а ли ци о них ком би на то ри ка и уце на, па је

јед на ма њин ска за јед ни ца про фи ти ра ла „да ри ва њем“ ин 
сти ту ци о нал ног окви ра у ко јем ће у бу дућ но сти про јек то ва 
ти сво ја по ли тич ка хте ња. 

По ли тич ке пар ти је ко је за сту па ју ин те ре се му сли ман 
ског жи вља из ра шкопо лим ске обла сти су, по мо ћу по ли 
тич ког до го во ра (чи тај: уце не), усло вља ва ју ћи оп ста нак из 
вр шне вла сти, ис по сло ва ле да врх ре жим ске ко а ли ције до 
не се од лу ку да се пред ло же из ме не За ко на о ре ги о нал ном
раз во ју ко ји ма се број „ста ти стич ких“ ре ги о на сма њу је са се 
дам на пет, а чи ме би Но ви Па зар, Ту тин, Сје ни ца, Ра шка,
При је по ље, Но ва Ва рош и При бој оста ли у истом, но вом
„ста ти стич ком“ ре ги о ну Шу ма ди је и За пад не Ср би је. На рав 
но,у окви ру овог пре гло ма зног ре ги она би би ла фор ми ра на
„ста ти стич ка“ област Сан џак, са ве ли ким по чет ним сло вом с! 

Да кле, иако је и сам кон цепт ре ги о на ли за ци је, про мо ви 
сан ва же ћим за ко ном о ре ги о нал ном раз во ју, рђав и не у ста 
ван, а вла ди на уред ба од де цем бра ме се ца про шле го ди не,
ко јом се вр ши раз гра ни че ње ре ги о на, не у став на раз ра да
кон цеп та из тог за ко на, још су опа сни ји нај но ви ји уступ ци
на зах те ве ко а ли ци о них парт не ра ре жи мли ја из ра шкопо 
лим ске обла сти – да се офор ми по себ на „ста ти стич ка“
област са оп шти на ма у ко ји ма жи ве гра ђа ни му сли ман ске
ве ро и спо ве сти, тзв. сан џак. Ова кво оме ђа ва ње ре ги о на би
нас вра ти ло на чи ње нич но ста ње из 1912. го ди не, ка да се на
ли ни ји ко ју чи не Го ли ја, Ја вор, Зла ти бор и све до Дри не, пру 
жа ла гра ни ца Ср би је и Тур ске,1) као не по сред на по сле ди ца
ви ше ве ков не ото ман ске оку па ци је срп ског др жав ног про 
сто ра.

Да кле, про та го ни сти ове дра ме су од и гра ли свој прет по 
след њи чин. Ма ске су ко нач но па ле и те ку ћа ре ги о на ли за 
ци ја Ре пу бли ке Ср би је је на до бром пу ту да по при ми ет нич 
ки, од но сно пре ци зни је ис ка за но, вер ски ка рак тер ства ра 
њем усло ва да се ус по ста ви тзв. сан џач ка област.

Ко а ли ци о на обе ћа ња и  де цем бар ска уред ба
Ре ги о на ли за ци ја ко ју су ре жи мли је бу квал но од ра ди ле

пре ма оба ве зним упут стви ма евро у то пијских ше фо ва не
по се ду је пот пу ну по др шку свих по ли тич ких де ло ва вла да 
ју ће ко а ли ци је. Ни су се баш сви ле по угра ди ли, па има и
оште ће них! У при лог из не том иде и по ме ну то нај но ви је не 
сла га ње у ре до ви ма ре жи мли ја око пи та ња раз гра ни че ња
ре ги о на ко је уре ђу је де цем бар ска уред ба из вр шне вла сти, а
ко је ће Вла да Ср би је са ни ра ти на ја вом из ме на за ко на ко јим
је уре ђен ре ги о нал ни раз вој. По ли тич ки ре пре зен ти му сли 
ман ске ма њи не из ра шкопо лим ске обла сти су чак и обе ло 
да ни ли да је њи ма, при ли ком из гла са ва ња За ко на о ре ги о 
нал ном раз во ју, би ло обе ћа но да ће до би ти свој ре ги он?!

Уко ли ко је те ку ћа ре ги о на ли за ци ја од по чет ка би ла про 
мо ви са на као чи сто ста ти стич ка, те умре жа ва ње др жав не
те ри то ри је ре ги о ни ма из вр ше но са мо ра ди при сту па прет 
при ступ ним фон до ви ма ЕУ, као и да је је ди но реч о еко ном 
скоста ти стич ким кри те ри ју ми ма при фор ми ра њу ре ги она
и обла сти, а не по ли тич ким или ет нич ким, не ја сно је за што
се са да по те жу ко а ли ци о ни по ли тич ки ка па ци те ти из ме ђу
ре жи мли ја, ко ји су нас све вре ме убе ђи ва ли да ре ги о ни не 
ће од го ва ра ти ет нич ким или вер ским зах те ви ма.

Да кле, но во па зар ски дво јац Ља јићУгља нин ко нач но
функ ци о ни ше по пла ну, а аси стен ци ју по вре ме но оба вља и
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муф ти ја Зу кор лић сво јим јав ним, чи сто по ли тич ким на сту 
пи ма. Са да ја сно мо же мо уочи ти да муф ти ја, за ра чун са ра 
јев ске вер ске цен тра ле, исту па у срп ској јав но сти и из но си
оно што но во па зар ски  дво јац не сме да јав но про мо ви ше.
Ре ша ва ње тзв. бо шњач ког пи та ња мо же да поч не, од но сно
да се на ста ви, на ро чи то ако се има у виду про тив у став ни и
не за ко ни ти ре фе рен дум о ауто но ми ји тзв. сан џач ке обла 
сти, уз пра во при кљу че ња не кој од су сед них др жа ва, те до 
но ше ње де кла ра ци је о истом ко је су 1991. го ди не ор га ни зо 
ва ли се па ра ти стич ки кру го ви у ра шкопо лим ској обла сти.
Ве ро ват но је врх вла да ју ће ко а ли ци је но во па зар ском двој 
цу, у за ме ну за по др шку фор ми ра њу ор га на из вр шне вла 
сти, обе ћао ре ги он или чак не што ви ше, па са да дво јац има
на ме ру да ма те ри ја ли зу је пру же ну по др шку. Чист обли га 
ци о но прав ни од нос као што се да за кљу чи ти, као да се не
ра ди о др жав ним пи та њи ма и ин те ре си ма свих гра ђа на Ср 
би је.

Ко а ли ци о на обе ћа ња су се и та ко на шла у ко ли зи ји са де 
цем бар ском уред бом о раз гра ни че њу ре ги о на. Иако по де 
ље ни на опи са ни на чин, ипак још увек за јед нич ки вр ше
власт и по ка зу ју да је мо рал у њи хо вом по и ма њу по ли тич 
ког ра да јед нак ну ли, и за ову си ту а ци ју су сми сли ли ори ги 
нал но, ма мут ско ре ше ње, о че му ће би ти ви ше ре чи у на 
став ку. Све то до ка зу је да је власт ра ди са ме вла сти  по ли ти 
кант ски кре до по ме ну тих, док последицe тре ба да сно се сви
гра ђа ни Ср би је, а на ро чи то они ко ји су на се ље ни у ра шко
по лим ској обла сти. 

Раз ли ке и по де ле у ра шкопо лим ској обла сти су по ста ле
по зна та не га тив на по ја ва и све су при сут ни је, уз стал не ми 
гра ци је срп ског ста нов ни штва из тог кра ја. Да кле, по ли тич 
ки про це си, по пут пита ња ре ги о на ли за ци је, го то во увек ре 
ме те по сто је ће ста ње рав но те же у јед ној ви ше на ци о нал ној
и ви ше кон фе си о нал ној сре ди ни, с тим што је у кон крет ном
слу ча ју ста ње ства ри мно го озбиљ ни је об зи ром на не у став 
ни са др жај свих оп штих ак та ко ји ма се Ср би ја ре ги о на ли зу 
је, јер се не у став ност про ти ви иде ји о ре ду и по рет ку пра ва
као основ ним ква ли те ти ма ефи ка сне прав не др жа ве.

Ло кал но по ли тич ко за ме ша тељ ство оли че но у но во па 
зар ском двој цу, се па ра ти стич ке те жње екс трем них исла ми 
стич ких гру па, евро у то пиј ска не бри га из глав ног гра да и
ди ле тан ти зам у во ђе њу др жав ног бро да су узро ци, а после 
ди ца истих је јав на ко ли зи ја у ре жи млиј ским круго ви ма и
кон стант на па ра ли за ра да др жав них ор га на. Ове про бле ме
је тре ба ло пре по зна ти на вре ме. Али, ка ко та ква па жња не
по сто ји код ре жи мли ја, па уме сто да са гле да ју про бле ме ра 
ди ре ша ва ња истих, они су да ли ко а лици о на обе ћа ња, док
су их дру ги при ми ли уз обе ћа ње про тив чи нид бе да ва њем
по др шке фор ми ра њу и оп стан ку Вла де.

По што ва ни го спо ди не пред сјед ни че...2)

Ова ко је гла сио по че так пи сма ко је је пред сед ни ку Вла де
Ре пу бли ке Ср би је  на пи сао го спо дин Есад Џу џе вић, а у свој 
ству пред сед ни ка Из вр шног од бо ра Бо шњач ког на ци о нал 
ног ве ћа. За што је зна чај но ово до пи си ва ње из ме ђу дво ји це
ре жим ских функ ци о не ра, по ка за ће мо на осно ву ана ли зе са 
др жи не овог пи сме на. Ово пи смо је ве о ма зна чај но. Оно не
пред ста вља са мо до каз о ко му ни ка ци ји из ме ђу име но ва 
них, већ због са др жи не мо же да по слу жи као пред мет ма ле
устав но прав не ана ли зе и озбиљ ног по ли ти ко ло шког са гле 
да ва ња не чи јих по ли тич ких пла но ва и по гре шног прав ног,
те по ли тич ког ре зо но ва ња, са озбиљ ним по сле ди ца ма по
др жав на пи та ња.

На не ко ли ко ме ста у овом ра ду и у мно го ра ни јих ана ли 
зи ра ли смо ка рак тер ре ги о на ли за ци је, те смо у том кон тек 
сту за кљу чи ли сле де ће:  да је ова ре ги о на ли за ци ја по свом
ка рак те ру не у став на, по ли тич ка, се ман тич ка, фе де ра ли -

стич ка, не и ста ти стич ко-еко ном ска ка ко ре жи мли је ис -
ти чу, да се њо ме на не у ста ван на чин ме ња устав ни ам би -
јент, да је она пра во ста ви ла у по гон јед ног по ли тич ког кон -
цеп та, да је реч о  јед ној од тех ни ка ко ју је зло у по тре био шеф
др жа ве у ци љу ти хог ства ра ња пред сед нич ког си сте ма, да
је иста део пред ло га за на ја вље ну ре ви зи ју ва же ћег уста ва и
као та ква зна ча јан де таљ бу ду ћег пар тиј ског уста ва пар -
тиј ске др жа ве, као и да  ре ги о на ли за ци ја као  јед на од иде о -
ло шких пре ми са евро у то пиј ске устав но сти  во ди не стан ку
су ве ре ни те та др жа ва. Да кле, ако све на ве де но има мо у ви 
ду, пре о ста је нам да ре зи ми ра мо и ана ли зи ра мо бит ну са др 
жи ну по ме ну тог пи сма ко је су и не ки ме ди ји об на ро до ва ли.

Аутор пи сма се пред сед ни ку Вла де обра ћа са од ре ђе не
по зи ци је и жа ли због то га што је за по ме ну ту де цем бар ску
уред бу са знао из штам пе, па је на ма нео бич но јер и он при 
па да вла да ју ћој ко а ли ци ји као и по ме ну ти ми ни стри. Аутор
пи сма да ље на во ди ка ко са др жи на де цем бар ске уред бе до 
во ди у пи та ње пра ва при пад ни ка на ци о нал не мањи не ко јој
при па да и ко ју пред ста вља, те да је иста про тив на Уста ву и
за ко ну. Ов де већ ства ри по ста ју озбиљ ни је. Ка ко то да се на
устав ност и за ко ни тост да нас по зи ва не ко ко је, ко ли ко ју че,
по др жао очи глед но не у став ну ре ги о на ли за ци ју ко ја је са мо
раз ра ђе на де цем бар ском уред бом, за ко ју је чак гла сао и по 
ме ну ти но во па зарски дво јац! Да ли је ов де реч о прин ци пи 
јел но сти, или пак по те зу за рад са ме вла сти, про су ди те са ми.

Ци ти ран је члан 78, став 3, Уста ва ко ји про пи су је да је за 
бра ње но пред у зи ма ње ме ра ко је би про у зро ко ва ле вештач 
ко ме ња ње на ци о нал ног са ста ва ста нов ни штва на под руч 
ји ма где при пад ни ци на ци о нал них ма њи на жи ве тра ди ци 
о нал но и у зна чај ном бро ју. Ме ђу тим, аутор пи сма је из о ста 
вио да у пи сму по ме не са др жи ну пр ва два ста ва ци ти ра ног
чла на, али и сам на слов чла на ко ји но си на зив За бра на на 
сил не аси ми ла ци је. Да кле, ова од ред ба Уста ва има на че лан
ка рак тер и као та ква про жи ма сва оста ла по је ди нач на пра 
ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на,3) те је у пр вом ста ву
про пи са на за бра на на сил не аси ми ла ци је на је дан оп шти на 
чин, у дру гом ста ву је про пи са но да се за шти та од аси ми ла 
ци је уре ђу је за ко ном, док се тре ћим ста вом про пи су је за бра 
на пред у зи ма ња ме ра које би про у зро ко ва ле ве штач ко ме 
ња ње на ци о нал ног са ста ва ста нов ни штва... На осно ву са др 
жи не сва три ста ва на ве де ног чла на, за кљу чу је мо да аутор
пи сма сма тра да се раз гра ни че њем про пи са ним де цем бар 
ском уред бом спро во де за бра ње не ме ре од стра не из вр шне
вла сти, ко јој при па да и но во па зар ски дво јац. Чуд но, за кљу 
чио би би ло ко раз бо рит. Али ипак не, ни шта ту ни је чуд но
јер је ово јед на од  ти пич них кон фу зи ја у ре до ви ма ре жи 
мли ја.

BROJ 3363, FEBRUAR 2010. VELIKA SRBIJA 29

Регионализацијом до дезинтеграције



Да ље, ов де је још зна чај ни ји је дан дру ги сег мент по сма 
тра ња, а то је чи ње ни ца да се аутор пи сма по звао на кр ше 
ње од ред бе Уста ва ко ја је део ма те ри је ма њин ских пра ва
као сред ства огра ни че ња др жав не вла сти, што је устав но 
прав но и по ли тич ко пи та ње, а не ста ти стич коеко ном ско.
Ако је ре ги о на ли за ци ја ипак ста ти стич ка, ка ко су све ре жи 
мли је пре де цем бра ме се ца про шле го ди не гла го ља ле, за 
што је он да име но ва ни схва та као по ли тич ко пи та ње? Зар
нас то не вра ћа на по чет ну тезу овог ра да, ко ја ре ги о на ли за 
ци ју ко ју спро во де ре жи мли је по и ма као чи сто по ли тич ку,
не у став ну и опа сну?

На ве де на по мет ња у ре до ви ма ре жи мли ја је ипак не сум 
њив до каз ко ји иде у при лог из не те те зе са по чет ка овог ра 
да, али и свих прет ход них ана ли за. Го спо дин Есад Џу џе вић
ви ше ни је та ко си гу ран у од бра ни ре ги о на ли за ци је, јер иако
је део ре жи млиј ске ко а ли ци је, за ње га је ак ту ел на ре ги о на 
ли за ци ја, да кле, по ста ла по ли тич ко пи та ње тек од де цем 
бра ме се ца 2009. го ди не, док је пре то га би ла са мо ста ти 
стич коеко ном ска и у скла ду са Уставом, а што је би ло и
обра зло же ње пред ла га ча ка да се у На род ној скуп шти ни на
днев ном ре ду на шао пред лог за ко на ко јим су уве де ни „ста 
ти стич ки“ ре ги о ни. Да ли то аутор пи сма не са гле да ва це ли 
ну про бле ма, па се др жи је ди но оног сег мен та ко ји иде у
при лог ње го вим по ли тич ким ин те ре си ма? У да љем тек сту
је ци ти ран члан 22 За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци 
о нал них ма њи на, ко јим је про пи са на за бра на спро во ђе ња
ме ра ко ји ма се ме ња од нос ста нов ни штва у обла сти ма на се 
ље ним на ци о нал ним ма њи на ма и од ред бе два ме ђу на род 
на до ку мен та ко ји регу ли шу пи та ње ма њин ских пра ва.

Сви ови на во ди иду у при лог из не том ста ву да је те ку ћа
ре ги о на ли за ци ја Ср би је све што мо же во ди ти опа сној фе де 
ра ли за ци ји, и у нај го рем слу ча ју се це си ји, осим про це са ко 
ји до при но си ујед на ча ва њу ре ги о нал ног раз во ја ка ко Устав
Ре пу бли ке Ср би је и про пи су је и на шта се са мо но ми нал но
ре ги о но клеп ци по зи ва ју све вре ме.

Но ва за пад њач ка иде о ло ги ја
Пре ва зи ђе ност су ве ре но сти ко ја је не раз двој на од иде је

о др жа ви као је ди ној не пре ва зи ђе ној зе маљ ској за јед ни ци
ре да, иде у при лог ства ра њу ве ли ких по ли тич ких са ве за ко 
ји пре ма сво јим чла ни ца ма деј ству је по пут по ли тич ке цр не
ру пе. Ова кве ста во ве на ро чи то за сту па ју за пад њач ки ауто 
ри, ан га жо ва ни за по тре бе ре а ли за ци је иде о ло ги је но вог
по рет ка у све ту.

На кри ли ма та кве иде о ло шке про па ган де, у мно гим др 
жа ва ма у све ту и код нас, за пад ња ци ства ра ју  јед ну нову по 
ја ву. Ова но ва по ја ва у по ли тич кој исто ри ји све та има два
аспек та. Пр ви аспект под ра зу ме ва ства ра ње мноштва сла 

бих др жа ва са но ми нал ном су ве ре но шћу као де ло ви ма ве 
ли ких по ли тич ких са ве за на ко је је пре не та су ве ре ност и ко 
ји ће би ти је ди ни ти ту ла ри ствар ног ме ђу на род ног су бјек 
ти ви те та. Та кве др жа ве оба ве зно поста ју др жа ве са не јед на 
ким уну тра шњим прав ним и по ли тич ким по рет ком, ко је су
уну тар сво јих те ри то ри ја рас цеп ка не на ве ли ки број при 
вред но и по ли тич ки са мо до вољ них ре ги ја. По ло жај ових ре 
ги ја пред ста вља дру ги аспект ове но ве по ја ве. На и ме, та кве
ре ги је пред ста вља ће и по ли тич ки ба ласт ина че сла бим цен 
трал ним вла сти ма др жа ва, а већ да нас има ју и пра во апли 
ци ра ња ра зним ре ги о нал ним са ве зи ма, ко ји опет у од ре ђе 
ним слу ча је ви ма има ју ре ле ван тан су бјек ти ви тет у ме ђу на 
род ним од но си ма. Циљ ова кве иде о ло ги је је не ста нак др жа 
ве из уну тра шње и ме ђу на род не по ли тич ке зби ље.

Ка ко је то и пред ви ђе но у раз вој ним стра те ги ја ма до не 
тим од стра не из вр шне вла сти, раз би ја се уну тра шња су пре 
ма ти ја устав ног и за кон ског по рет ка, јер се иде ка ства ра њу
не је дин стве ног уну тра шњег прав ног по рет ка. Не је дин стве 
ни прав ни по ре дак са ста вљен је од ре ги о нал них ин сти ту 
ци ја са соп стве ним над ле жно сти ма и про пи си ма. Све ово
под се ћа на ре ха би ли та ци ју фе у дал них еле ме на та ко ји су
на шем под не бљу и по ли тич ком ис ку ству стра ни.

Уме сто за кључ ка – на по ме на
Има ју ћи у ви ду све на ве де но, а на ро чи то бр зи ну ко ју је

ис по љи ла из вр шна власт при ли ком удо во ља ва ња зах теви 
ма ма њин ских по ли тич ких пр вака из ра шкопо лим ске
обла сти, мо же мо кон ста то ва ти да ни јед на по ли тич ка од лу 
ка у Ср би ји ни је ко нач на. Ње на ре а ли за ци ја је ско ро увек
усло вље на мно штвом сит ни јих по ли тич ких зах те ва не по 
зна тих ши рој јав но сти. Ка ко је мо гу ће да др жа ва бу де ефи 
ка сна ако је устав ни ам би јент по љу љан до но ше њем устав 
но прав но спор них про пи са и пред у зи ма њем не у став них, те
не ло гич них по сту па ка у те ку ћој ре ги о на ли за ци ји? Зар след
до га ђа ја у ве зи са де ша ва њи ма у ра шкопо лим ској обла сти
не го во ри у при лог то ме да се мо рал на пот по ра не ких ре жи 
млиј ских по ли тич ких ак те ра мо же пре по зна ти тек ка да се
на ђу у кон тра дик ци ји са соп стве ним по ла зним по ли тич 
ким ста вови ма?

Те ку ћа ре ги о на ли за ци ја је, да кле, лак мус па пир мо рал 
но сти по ли тич ког обра сца вла да ју ће ко а ли ци је и до каз да
се на не у став ном обра сцу не мо гу бра ни ти устав ност, за ко 
ни тост и те ри то ри јал на це ло ви тост. За то је нео п ход но да
сви ко ји ма је ста ло до др жа ве Ср би је до при не су очу ва њу Ср 
би је као др жа ве, а не као ску па не функ ци о нал них и не у став 
них ма мут ских ре ги о на ко ји би су тра би ли у мо гућ но сти да
по ста ну но ве фе де рал не ре пу бли ке фе де ра ли зо ва не Ср би 
је, или не ке но ве др жа ве на ста ле се це си јом.

На кра ју је зна чај но да ти и јед ну на по ме ну. Она се ти че
мо рал но сти оних ко ји при чу о ре ги о на ли за ци ји вр те у ру ка 
ма по пут шпи ла ка ра та у пар ти ји сит ног по ке ра. Нео п ход но
је да се сви ма ко ји су се на шли укље ште ни у нај но ви јим кон 
тра дик ци ја ма на ста лим услед не ка квих ко а ли ци о них обе 
ћа ња, де цем бар ске уред бе и не ги ра ња исте на ја вом из ме на
за ко на који ма ће но ва мре же ре ги о на по слу жи ти ства ра њу
тзв. сан џач ке обла сти, по ру чи: да ни ко не тре ба да се по зи 
ва на соп стве ну сра мо ту! Док то мно ги на вла сти не схва те,
лич но ће мо ра ти да про ба ју укус Ра шке, спре мље не и сер ви
ра не на сан џач ки на чин. То сва ка ко не мо же би ти уку сно и
европ ски.
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На по ме не:
1)  Ви де ти : Ми лој ко Обу ћи на, Су жа ва ње уже Ср би је, Ле то пис,

спе ци јал но из да ње Удру же ња Ужи ча на у Бе о гра ду, Бе о 
град, де цем бар 2009. го дине, стр. 2021.

2)  http://www.sand za kin fo.net/in fo/iz dva ja mo/1273du de vipi 
saocvet ko viupo vo domured beore gi o na li za ci ji.

3)  Ви де ти: Рат ко Мар ко вић, на ве де но де ло, стр. 68.



Ка да су сре ди ном ја ну а ра 2010. го ди не, шеф Ме ђу на род 
не ци вил не кан це ла ри је на Ко со ву и Ме то хи ји, исто време 
но и спе ци јал ни пред став ник ЕУ, Пи тер Фејт, и тзв. пре ми 
јер се це си о ни стич ке шип тар ске вла де у При шти ни Хашим
Та чи об на ро до ва ли по сто ја ње пла на за ,,ре ин те гра ци ју’’, за 
пра во ста вља ње се ве ра Ко со ва и Ме то хи је, ко ји је под срп 
ском кон тро лом, под власт При шти не, по ста ло је ја сно да
по чи ње за вр шна фа за за оти ма ње се ве ра од ле гал них срп 
ских струк ту ра. Про мо тер про тив прав но про гла ше не не за 
ви сно сти Ко со ва, Фејт, је при знао да посто ји до ку мент под
на зи вом ,,Стра те ги ја за се вер Ко со ва’’, али га ни је дао јав но 
сти на увид. Ха шим Та чи је при знао да ње го ва ,,вла да’’ раз 
ра ђу је но ву стра те ги ју за се вер Ко со ва и Ме то хи је, чи ји је
глав ни циљ, пре ма ње го вим ре чи ма, ,,учвр шћи ва ње су ве ре 
ни те та и те ри то ри јал не це ло ви то сти Ко со ва ра ди кон со ли 
да ци је ко совске др жа ве у 2010. го ди ни’’ и за пре тио да ће
При шти на уве сти ,,ред и мир’’ на се ве ру. У де таљ но ис пла 
ни ра ну игру се укљу чио и аме рич ки ад ми рал Марк Фиц џе 
ралд, ко ман дант ју жног кри ла НА ТОа у Евро пи, ко ји је то 
ком по се те При шти ни ре као да ,,сва кр ше ња Ре зо лу ци је
1244 СБ УН ми ви ди мо као прет њу по без бед ност. По што су
па ра лел не струк ту ре у тој ре зо лу ци ји не при хва тљи ве, из 
ра жа ва мо за бри ну тост’’. Би ла је то не дво сми сле на по ру ка да
САД и НА ТО, срп ске струк ту ре на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је
ви де као ,,прет њу’’ без бед но сти у ре ги о ну и да их тре ба ели 
ми ни са ти.

Ми ни стар ино стра них по сло ва Вук Је ре мић је оце нио да
Европ ска уни ја не сто ји иза пла на Ме ђу на род не ци вил не
кан це ла ри је. Ме ђу тим, Ме ђу на род на упра вљач ка гру па, ко 
ју чи ни 25 зе ма ља, укљу чу ју ћи чла ни це ЕУ ко је су при зна ле
про тив пра но про гла ше ну не за ви сност Ко со ва, са оп шти ла
је да ,,у пот пу но сти по др жа ва нео п ход ност ојача них на по ра
за се вер но Ко со во, узи ма ју ћи у об зир пре по ру ке Ме ђу на 
род не ци вил не кан це ла ри је’’.  

Ру си ја је од ба ци ла Феј тов план као кон цеп ци ју штет ну
за Ко со во и Ме то хи ју, ко ја не са мо што гру бо кр ши Ре зо лу 
ци ју 1244, већ и про во ци ра на пе тост у по кра ји ни, и оста ла
на ста ву да је ми си ја УН га рант без бед но сти у ју жној срп ској
по кра ји ни.

На ве де ни ка рак те ри стич ни ста во ви пред ста вља ју ди 
пло мат ски су дар у ру ка ви ца ма две стра не: оне про тив и оне
за не за ви сност Ко со ва. Иако по при лич но не му ште, сро че не
да ви ше са кри ју но от кри ју су шти ну про бле ма, ука зу ју на
озбиљ ност си ту а ци је на Ко со ву и Ме то хи ји по пи та њу се ве 
ра по кра ји не ко ји пред ста вља пра ву тем пи рану бом бу. Да
би се схва ти ла по тен ци јал на опа сност од мо гу ћег раз во ја
до га ђа ја на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је, нео п ход но је, без при 
кри ва ња чи ње ни ца, ана ли зи ра ти нај ва жни је еле мен те про 
це са ко ји је уве ли ко у то ку и ко ји ће од лу чи ти не са мо шта
ће би ти са се ве ром, већ и ка ко ће се  раз ре ши ти ко сов ско ме 
то хиј ски чвор.

Од до ла ска ме ђу на род них сна га на Ко со во и Ме то хи ју ју 
на 1999. го ди не, Се вер по кра ји не (оп шти не Зу бин По ток,
Ле по са вић, Зве чан и се вер на Ко сов ска Ми тро ви ца) ко ји је
под кон тро лом Ср ба је кост у гр лу ве ли ко ал бан ских се па ра 

ти ста и оних за пад них си ла ко је их по др жа ва ју. У ви ше на 
вра та је би ло без у спе шних на сил них по ку шаја да се се вер
ста ви под кон тро лу При шти не.

Срп ски на род је у те че ти ри оп шти не из гра дио сво је
струк ту ре ло кал не са мо у пра ве и остао у устав но прав ном
окви ру Ре пу бли ке Ср би је. На кон јед но стра ног про гла ше ња
не за ви сно сти Ко со ва, при ли ком ре а ли за ци је Ах ти сари је вог
пла на ко ји је од ба чен у Са ве ту без бед но сти УН, срп ски на 
род у по кра ји ни ни је при знао ту шип тар ску па ра др жа ву и
из гра дио је сво је струк ту ре вла сти ко је су са став ни део др 
жав ног уре ђе ња Ре пу бли ке Ср би је. Те струк ту ре су ве ли ко 
ал бан ски се це си о ни сти и ме ђу на род ни зва нич ни ци про 
гла си ли ,,па ра лел ним’’, што зна чи ,,иле гал ним’’, и кон стант 
но вр ше при ти сак на Бе о град да им от ка же по др шку. Стал 
ним по ли тич ким сми ца ли ца ма, при ти сци ма и уце на ма,
При шти на је, уз по др шку Ва шинг то на и Бри се ла, ус пе ла да
по сте пе но амор ти зу је по сто ја ње и де ло ва ње срп ских струк 
ту ра у под руч ји ма у ко ји ма жи ве Ср би и да фор мира сво је
оп шти не, увла че ћи у њих и не зна тан број оних Ср ба ко ји су
од лу чи ли да при зна ју шип тар ску власт. То јој, ме ђу тим, ни 
је по шло за ру ком на се ве ру по кра ји не, ко ји је, због ди рект 
не ге о граф ске по ве за но сти са цен трал ном Ср би јом, у зна 
чај но ја чој по зи ци ји у од но су на оста ла под руч ја у ко ји ма
жи ве Ср би да се су прот ста ви и од би је по ку ша је да се на тој
те ри то ри ји ин ста ли ра власт шип тар ске па ра др жа ве.

Фа зе оти ма ња се ве ра по кра ји не
Ве ли ко ал бан ски се па ра ти сти и њи хо ви ме ђу на род ни

спон зо ри, ме ђу тим, ни су од у ста ли од се ве ра Ко со ва и Ме то 
хи је. Го ди на ма су при пре ма ли те рен, по себ но на пла ну при 
до би ја ња по је ди на ца из ре до ва срп ског на ро да, за ста вља 
ње се ве ра под кон тро лу и власт При шти не. То је на ро чи то
по ста ло ја сно по чет ком 2009. го ди не, ка да су на ја ви ли ,,по 
вра так’’ ра се ље них Шип та ра у на се ље Бр ђа ни, ко је се на ла 
зи на под руч ју се вер не Ко совске Ми тро ви це. Пре то га су
они ус пе ли да пре ко са да шњег др жав ног се кре та ра Ми ни 
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Тај ни план Феј та и Та чи ја
има по др шку ре жи ма

Стра те ги ја за на сил но ус по ста вља ње 
шип тар ске вла сти на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је



стар ства за Ко со во и Ме то хију, Оли ве ра Ива но ви ћа, пре ва ре
Ср бе и вра те се из ју жног де ла Ко сов ске Ми тро ви це у на се 
ље Бо шњач ка ма ха ла и Три со ли те ра на под руч ју се вер не
Ко со во ске Ми тро ви це. То је Оли вер Ива но вић ура дио иако
су Ср би зах те ва ли ре ци про ци тет: да се па ра лел но и про те 
ра ни Ср би вра те у сво је ку ће у ју жном де лу Ко сов ске Ми тро 
ви це.

У ви ше на вра та на ја вљи ван ,,по вра так’’ Шип та ра у Бр ђа 
не, ко нач но је за по чео апри ла 2009. го ди не. Срп ски жи ваљ
са тог под руч ја је пред о се тио да се ра ди о по ку ша ју ,,укли 
ња ва ња’’ Шип та ра на се ве ру, па су за по че ли ма сов не про те 
сте тра же ћи да се ис по шту је по стиг ну ти до го вор. На и ме, то 
ком бом бар до ва ња НА ТОа Шип та ри су оти шли из се вер ног
де ла Ко сов ске Ми тро ви це, и то из Бо шњач ке ма ха ле, Три со 
ли те ра, Бр ђа на и де ли мич но из Ми кро на се ља. На кон до ла 
ска ме ђу на род них сна га, шип тар ски се па ра ти сти су бру тал 
но про те ра ли све Ср бе из ју жног де ла гра да, а за тим по че ли
кам па њу за по вра так Шип та ра у се вер ни део. То ком 2000.
го ди не ус по ста вље не су тзв. зоне по ве ре ња у се вер ном де лу
гра да, па је омо гу ћен по вра так Шип та ра у Бо шњач ку ма ха 
лу, Три со ли те ра и Ми кро на се ље. Исто вре ме но, Шип та ри
ни су хте ли ни да чу ју да се про те ра ни Ср би и Ро ми вра те у
ју жни део гра да. Та ко су се Шип та ри до бро укли ни ли се вер 
но од Ибра на те ри то ри ји под срп ском кон тро лом и убр зо,
упра во на тим ме сти ма, по че ли са иза зи ва њем ин ци де на та
и на па ди ма на Ср бе. 

Уз по сре до ва ње КФОРа, 2000. го ди не је по стиг нут дого 
вор из ме ђу пред став ни ка Ср ба и Шип та ра да ко сов ски Ал 
бан ци у Бр ђа не мо гу да се вра те са мо уз са гла сност Ср ба, од 
но сно он да ка да се и Ср би вра те у ју жни део гра да. Тим до 
го во ром је ус по ста вље на тзв. жу та ли ни ја ко ја је раз два ја ла
срп ски део Бр ђа на од шип тар ског. Шип тар ски се па ра ти сти
су, ме ђу тим, у ви ше на вра та по ку ша ли да пре кр ше тај до го 
вор, што су Ср би про те сти ма оне мо гу ћи ли.

Пр ља ва игра Та ди ће вог ре жи ма
Про те сти Ср ба у Бр ђа ни ма то ком апри ла и ма ја 2009. би 

ли су сна жни и од луч ни. То ком про те ста, КФОР и Еулекс су
употре би ли не при ме ре но ја ку си лу за за стра ши ва ње Ср ба и
раз би ја ње про те ста. Би ло је по вре ђе них ци ви ла, ме ђу ко ји 
ма и ма ло лет не де це. Про те сти су успе шно оме та ли по ку шај
из и гра ва ња до го во ра из 2000. го ди не, све док у пр вој по ло 
ви ни ма ја, пре до ла ска аме рич ког пот пред сед ни ка Бај де на
на Ко смет, ни је од и гра на пр ља ва игра – овог пу та из Бе о гра да. 

Про те сти су ула зи ли у кри тич ну фа зу и офи ци ри КФОР
а и Еулек са срп ским пред став ни ци ма Бр ђа на не дво сми сле 
но су по ру чи ли да Шип та ри мо ра ју да се вра те у на се ље, чак
и по це ну жр та ва. Та да је у Бр ђа не до шао са вет ник једног ва 

жног ми ни стра у Вла ди Ср би је, ко ји је јед ном чла ну кри зног
шта ба Бр ђа на, без зна ња оста лих, пре нео да распо ла же про 
ве ре ном ин фор ма ци јом да Шип та ри има ју план да ако Ср би
то ком про те ста пре ђу тзв. жу ту ли ни ју, они са ми уби ју дво 
ји цу сво јих љу ди и то при пи шу Ср би ма. На кон то га би усле 
ди ла стра хо ви та ак ци ја ет нич ког чи шће ња Ср ба на це лој те 
ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је, за шта Шип та ри већ има ју при 
пре мље не и рас по ре ђе не сна ге. Ср би из Бр ђа на на се ли су на
ла жну ин фор ма ци ју о из ми шље ном пла ну. Из стра ха да сво 
јим про те сти ма не иза зо ву но ви по гром, по пут оног 17. и 18.
мар та, Ср би об у ста вља ју про те сте. Пут Шип та ри ма у Бр ђа 
не и на се вер Ко со ва и Ме то хи је је био ши ром отво рен. Ка 
пи ју је отво рио не ко из Бе о гра да!

По стиг нут је до го вор да у Бр ђа ни ма бу де об но вље но пет
шип тар ских и пет срп ских ку ћа.  Шип та ри убр зо по чи њу да
кр ше и тај до го вор, па сле де но ви про те сти Ср ба то ком ав 
гу ста 2009. го ди не. На и ме, Шип та ри не са мо да су ми мо до 
го ва ра об но ви ли 20 ку ћа, а Ср би пет ка ко је и до го во ре но,
већ су из гра ди ли и де се так пот пу но но вих ку ћа за по ро ди 
це ко је ра ни је ни су жи ве ле у том на се љу. Би ло је ја сно да се
не ра ди о об но ви ку ћа и по врат ку, већ о на се ља ва њу и на 
сил ној про ме ни ет нич ке струк ту ре у Бр ђа ни ма. И не са мо
то. Шип та ри су чак др ско пре шли тзв. жу ту ли ни ју и по че ли
да об на вља ју ку ће тик уз на се ље ни део Бр ђа на у ко ме жи ве
ис кљу чи во Ср би, с на ме ром да об но ве и оста ле ку ће из над
на се ља и ти ме у пот пу но сти окру же Бр ђа не. Без по др шке
Бе о гра да, Ср би из Бр ђа на су би ли при ну ђе ни да при хва те и
то на сил но кр ше ње до го во ра.

Ди рек тор БИА Са ша Ву ка ди но вић упо зо рио је на ту так 
ти ку ве ли ко ал бан ских се па ра ти ста, али ни је об ја снио ко је
и за што из Бе о гра да кла сич ном пре ва ром на те рао Ср бе из
Бр ђа на да за у ста ве про те сте 2009. го ди не и спре че да то на 
се ље по ста не, по оце ни Ву ка ди но ви ћа, ,,под руч је ко је има
озби љан ка па ци тет да де ста би ли зу је крх ку си ту а ци ју на
Ко со ву’’. 

Ако су Бр ђа ни мо гу ћи де то на тор де ста би ли за ци је по 
кра ји не, а је су, он да је ја сно да те тем пи ра не бом бе не би ни
би ло да су Ср би ис тра ја ли у про те сти ма апри лама ја 2009.
Пре ва ром из Бе о гра да, Шип та ри ма је омо гу ће нода уђу у Бр 
ђа не и пре тво ре их у де то на тор. Шип та ри су оти шли и ко 
рак да ље. Већ ну де Ср би ма да про да ју ку ће у Бр ђа ни ма. Но 
вац за те ку по ви не обез бе ђу ју пре ко но во фор ми ра ног фон 
да ,,Се вер но бр до’’ у ко ји се упла ћу ју до на ци је за на се ља ва 
ње Бр ђа на. У слу ча ју да до ђе до јед не про да је срп ске ку ће,
мо же се де си ти лан ча на ре ак ци ја ко ја би до ве ла до ет нич 
ког чи шће ња Ср ба из Бр ђа на.

У ме ђу вре ме ну је на се ве ру по ја ча но де ло ва ње оба ве 
штај них струк ту ра КФОРа, шип тар ске обаве штај не слу жбе,
Еулек са, а пе ри о дич но се лан си рају оп ту жбе да је то под руч 
је уто чи ште ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па у ко ме ца 
ру ју шверц и оста ле иле гал не ак тив но сти. Ве ли ко ал бан ски
се па ра ти сти и ме ђу на род ни зва нич ни ци не пре ста но тру бе
о се ве ру као о под руч ју на ко ме не ма за ко на и ре да, ко је
угро жа ва ,,ста билност’’ Ко со ва, и за стра шу ју Ср бе ја ким вој 
ним при су ством КФОРа. С дру ге стра не, вла да у Бе о гра ду
свим сред стви ма на сто ји да у срп ским оп шти на ма на се ве 
ру про ме ни власт и ин ста ли ра пред став ни ке вла да ју ће ко а 
ли ци је.

Феј то ва стра те ги ја пред ста вља
ре а ли за ци ју Ах ти са ри је вог пла на

План за се вер Ко со ва и Ме то хи је обе ло да њен је по чет 
ком ја ну а ра 2010. го ди не. Ком пле тан Феј тов план ни је пре 
до чен јав но сти, већ са мо не ке те зе. Ре дак ци ја ,,Ве ли ке Ср би 
је’’ рас по ла же ком плет ном ,,Стра те ги јом за се вер но Ко со во’’
чи ји је зва нич ни аутор Ме ђу на род на ци вил на кан це ла ри ја,
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а ов де ће мо ис та ћи глав не еле менте тог пла на за оти ма ње
се ве ра по кра ји не од ле гал них срп ских струк ту ра. Тре ба на 
по ме ну ти да је еви дент но да Та чи јев план ни је ни ма ло дру 
га чи ји од Феј то вог, од но сно да се ра ди о за јед нич кој стра те 
ги ји се це си о ни стич ке вла де у При шти ни и гру пе за пад них
зе ма ља, на че лу са САД, ко је су при зна ле јед но стра но про 
гла ше ну не за ви сност Ко со ва.

Фејт у стра те ги ји из ра жа ва став да је нај ве ће пре пре ка
,,де цен тра ли за ци је на се ве ру’’ за пра во схва та ње да ,,ства ра 
ње но ве оп шти не се вер на Ми тро ви ца зах те ва при хва та ње
ко сов ске не за ви сно сти’’, те да је за то нео п ход но ,,фо ку си ра 
ње на прак тич не бе не фи ци је де цен тра ли за ци је и по ли тич 
ког осна жи ва ња ко сов ских Ср ба ко ји су спрем ни за ан га 
жман са Вла дом Ко со ва’’.

Пред ви ђе но је одр жа ва ње из бо ра за оп шти ну Се вер на
Ми тро ви ца до 16. ма ја 2010. го ди не и пре по ру чу је се да ЕУ
га ран ту је уче ство ва ње на из бо ри ма за но ву оп шти ну. ,,Пре 
ла зна те ла би тре ба ло за тво ри ти на кон из бо ра’‘, ис ти че се у
Стра те ги ји.

Пре по ру чу је се да ,,Вла да Ко со ва и ме ђу на род ни фак то 
ри не би тре ба ло да ле ги ти ми зу ју па ра лел не оп штин ске ад 
ми ни стра ци је’’ у Зу би ном По то ку, Зве ча ну и Ле по са ви ћу и
да се и у тим оп шти на ма кре и ра ју при вре ме на са ве то дав на
ве ћа пре ко ко јих би ,,Вла да Ко со ва’’ пла си ра ла сред ства из
фон до ва ,,усва ја ју ћи стра те ги ју се ло по се ло’’. Ве ћа тре ба да
ку пе са рад њу Ср ба да ју ћи им ,,сред ства и ути цај у до но ше њу
од лу ка о ка пи тал ним инве сти ци ја ма и по бољ ша њу јав них
услу га, као што су из град ња пу те ва, услу жни цен три и по 
бољ ша ње ко му нал них услу га’’. На тај на чин чла но ви Са ве 
то дав ног ве ћа тре ба да ,,из гра де по ли тич ки кре ди би ли тет’’
и ство ре осно ву да мо гу да уче ству ју на но вим ло кал ним из 
бо ри ма ко је ће ор га ни зо ва ти При шти на.

„Стра те ги ја за се вер но Ко со во“ пред ста вља пре ци зно
раз ра ђен сце на рио за оти ма ње се ве ра по кра ји не од ле гал
них срп ских струк ту ра и ње го ву тзв. ин те гра ци ју  у струк ту 
ре шип тар ске па ра др жа ве и при мо ра ва ње Ср ба на том под 
руч ју да при хва те са мо про гла ше ну не за ви сност Ко со ва.
Пре по ру ке да те у Стра те ги ји не мо гу се спро во ди ти мир 
ним пу тем јер их Ср би не ће при хва ти ти, оне се мо гу ре а ли 
зо ва ти је ди но на сил ним на ме та њем срп ском ста нов ни 
штву. Због то га Стра те ги ја има опа сан ка па ци тет да де ста 
би ли зу је си ту а ци ју не са мо на се ве ру, већ у це лој по кра ји ни
и ре ги о ну.

Кључ ни еле мен ти Стра те ги је су:
– по ве ћа ни ди пло мат ски при ти сак на Бе о град;
– ус по ста вља ње пре ла зних те ла на се ве ру Ко со ва;
– при до би ја ње срп ског ста нов ни штва за са рад њу:
– из бо ри и фор ми ра ње шип тар ске оп шти не Се вер на Ми 

тро ви ца;
– рас фор ми ра ње пре ла зних те ла;
– по ја ча но де ло ва ње Еулек са;
– ус по ста вља ње ца рин ског ре жи ма на ад ми ни стра тив 

ним пре ла зи ма са цен трал ном Ср би јом;
– ста вља ње КПС на се ве ру под ко манд ни ла нац При шти не;
– ус по ста вља ње су да у Се вер ној Ми тро ви ци у оквиру

устав ног окви ра са мо про гла ше не шип тар ске па ра др жа ве и
– мар ги на ли за ци ја, од но сно га ше ње ле гал них срп ских

струк ту ра (срп ских оп шти на Се вер на Ко сов ска Ми тро ви ца,
Зве чан, Зу бин По ток и Ле по са вић).

Да под се ти мо – пла ном Мар ти ја Ах ти са ри ја је пред ви ђе 
но осни ва ње пет но вих оп шти на ме ђу ко ји ма је и Се вер на
Ми тро ви ца, што нео бо ри во по ка зу је да је Феј тов план на 
ста вак ре а ли за ци је од ба че ног Ах ти са ри је вог кон цеп та.
Фејт је у скла ду са Стра те ги јом име но вао, по чет ком фе бру а 
ра 2010. го ди не, 14 чла но ва Оп штин ског при прем ног ти ма
ко ји има ман дат да при пре ми ре сур се, сред ства и ад ми ни 

стра тив не струк ту ре нео п ход не за бу ду ће осни ва ње и
функци о ни са ње оп шти не Се вер на Ми тро ви ца, ко ја ће би ти
,,део је дин стве ног си сте ма ло кал не са мо у пра ве ши ром Ко 
со ва’’. За успе шну ре а ли за ци ју Феј то вог пла на нај ва жни је је
зна чај ним фи нан сиј ским сред стви ма при до би ти што ви ше
Ср ба спрем них да са ра ђу ју с При шти ном и укљу че се у рад
шип тар ских струк ту ра ко је тре ба да бу ду фор мира не на се 
ве ру.

Уоча ва се да Феј тов план не са др жи ком плет ну ,,ин те гра 
ци ју’’ се ве ра Ко со ва у струк ту ре шип тар ске па ра др жа ве, већ
се од но си са мо на струк ту ре вла сти ло кал них са мо у пра ва.
Дру ги део ,,ин те гра ци је’’, ко ји чи не си стем обра зо ва ња
(шко ле), здрав ства (до мо ви здра вља и бол ни це), елек тро е 
нер гет ског си сте ма и оста лих дру штве них де лат но сти, не 
ће би ти пред мет ре а ли за ци је Стра те ги је у пр вој фа зи, већ ће
би ти на уда ру на кон евен ту ал ног ус по ста вља ња шип тар 
ских оп шти на Се вер на Ми тро ви ца, Зу бин По ток, Зве чан и
Ле по са вић.

„Стра теги ја за се вер но Ко со во“ је еви ден тан по ку шај за 
о кру жи ва ња про тив прав не ко сов ске ,,др жав но сти’’ ко ја се
ре а ли зу је по Ах ти са ри је вом пла ну. Феј тов до ку мент гру бо
на па да нај ва жни је од ред бе Ре зо лу ци је 1244 и на сто ји да у
пот пу но сти ели ми ни ше УН МИК, иако је он фор мал но при 
су тан на Ко сме ту. Не дав но из ре че на уце на пред сед ни ка ко 
сов ског пар ла мен та Ја ку па Кра сни ћи ја да, ако Ср би на се ве 
ру же ле от це пље ње, он да и Ал бан ци на ју гу цен трал не Ср 
би је (Пре ше во, Бу ја но вац, Ме две ђа) же ле при па ја ње Ко со ву,
по ка зу је да ће При шти на у на сто ја њу да ста ви под сво ју кон 
тро лу се вер Ко со ва, у на ред ном пе ри о ду пре ти ти иза зи ва 
њем де ста би ли за ци је на ју гу цен трал не Ср би је и зах те ви ма
за ње го во при па ја ње Ко со ву. 

Феј тов план у мно гим аспек ти ма уве ли ко се ре а ли зу је.
По врат ком и на се ља ва њем Бо шњач ке ма ха ле, Ми кро на се 
ља, Три со ли те ра, шип тар ског Су вог До ла и Бр ђа на, ство ре 
ни су усло ви да шип тар ско ста нов ни штво у тим на се љи ма
уче ству је на из бо ри ма ко је ће При шти на ор га ни зо ва ти у се 
вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци, што ће би ти чи ни лац ,,ле га ли 
за ци је’’ из бо ра пред тзв. ме ђу на род ном за јед ни цом, тим ви 
ше што ће на њи ма уче ство ва ти и бе зна ча јан број Ср ба ко је
При шти на при до би ја нов цем. У Бо шњач кој ма ха ли је ско ро
до вр ше на згра да у ко јој ће би ти се ди ште пре ла зних те ла,
Еулек са и ве ро ват но оп шти не Се вер на Ми тро ви ца. 

Еулекс је већ зна чај но по ја чао при су ство и де ло ва ње на
се ве ру Ко со ва и Ме то хи је. Фејт и Та чи су ус пе ли да по ста 
вља њем пот пу ков ни ка Ер ги на Ме ди ћа, ко ји је при пад ник
КПС на се ве ру, на ме сто за ме ни ка ре ги о нал ног ко ман данта
у ју жној Ко сов ској Ми тро ви ци, ста ве ко сов ску по ли ци ју на
се ве ру под је дин стве ни ко манд ни ла нац При шти не. Ме дић
рас ту ра кључ не је ди ни це КПС на се ве ру и фор ми ра шип тар 
ске и отва ра изми шље не афе ре срп ским ру ко во ди о ци ма
КПСа на се ве ру ко ји не при хва та ју ко манд ни ла нац При 
шти не и не при зна ју са мо про гла ше ну шип тар ску др жа ву, с
ци љем да сме ни срп ски ко манд ни ка дар. За бри ња ва то што
је Ме дић при пад ник МУПа Ре пу бли ке Ср би је а та ко се по 
на ша и отво ре но де лу је про тив срп ских ин те ре са на се ве ру
Ко со ва и Ме то хи је. Он је лич но до вео рад ни ке КЕКа (Ко сов 
ске елек тро ко р по ра ци је) у Треп чу да очи та ва ју бро ји ла и
на пра вио план да КПС пра ти рад ни ке КЕКа на се ве ру при
очи та ва њу бро ји ла. 

Пла ни ра но је да суд у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци, ко 
ји би био са став ни део суд ске вла сти шип тар ске па ра др жа 
ве, чи не по дво је су ди ја шип тар ске и срп ске на ци о нал но сти
и дво је ме ђу на род них су ди ја. По след њи по ку шај ин ста ли 
ра ња шип тар ских су ди ја у су ду у се вер ној Ми тро ви ци за вр 
шио се сна жним про те стом Ср ба, хап ше њем српских су ди ја
и те шким су ко бом де мон стра на та са УН МИК по ли ци јом и
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КФОРом.  Са да је, ме ђу тим, си ту а ци ја зна чај но дру га чи ја и
по вољ ни ја за ин ста ли ра ње су да под ин ге рен ци ја ма При 
шти не. На и ме, ве ћи на срп ских су ди ја у су ду у се вер ној Ко 
сов ској Ми тро ви ци, ко ји је у устав но прав ном окви ру Ре пу 
бли ке Ср би је, ни су ре и за бра ни па су оста ли без по сла. Ра ди
се о су ди ја ма ко ји су се сво је вре ме но су прот ста ви ли уво ђе 
њу шип тар ских су ди ја у про сто ри је су да у се вер ној Ми тро 
ви ци. Мо жда ће не ки од њих, из ре вол та или угро же не ег зи 
стен ци је, при хвати ти да су де у су ду ко ји ће ус по ста ви ти
Еулекс, од но сно При шти на, на под руч ју се вер не Ко сов ске
Ми тро ви це. 

На рав но, Еулекс и При шти на ће нај ве ћи про блем има ти
са ус по ста вља њем ца рин ског ре жи ма на ад ми ни стра тив 
ним пре ла зи ма пре ма цен трал ној Ср би ји. Прет ход ни по ку 
шај је ре зул ти рао про те стом Ср ба и спа љи ва њем обје ка та
на ад ми ни стра тив ним пре ла зи ма.

С дру ге стра не, ак ту ел на власт у Ср би ји је про ме ном вла 
сти у срп ским оп шти на ма на се ве ру, при ти сци ма на ис так 
ну те по је дин це, се лек тив ном рас по де лом рад них ме ста и
по мо ћи по слу шним по је дин ци ма, у зна чај ној ме ри ста вила
под кон тро лу мо гућ ност са мо ор га ни зо ва ња Ср ба на се ве ру
ра ди про те ста или бло ки ра ња по је ди них ак тив но сти
Еулек са и Пи те ра Феј та и При шти не. За то је ре ал на прет по 
став ка да би Бе о град, под при ти ском За па да, мо гао да учи 
ни све што је у ње го вој мо ћи да спре чи от пор срп ског ста 
нов ни штва ре а ли за ци ји Стра те ги је за се вер но Ко со во. Та 
кво по на ша ње Бе о гра да би ши ром отво ри ло вра та за им 
пле мен та ци ју Феј то вог и Та чи је вог пла на за се вер.

При пре ме за на сил но ус по ста вља ње
шип тар ске вла сти на се ве ру

Стра те ги ја за се вер но Ко со во не пред ви ђа упо тре бу си ле
ра ди ,,ин те гра ци је’’, од но сно за во ђе ња ,,ре да и мира’’ на се 
ве ру, али рас по ло жи ва са зна ња ука зу ју да се, па ра лел но са
по ли тич ким ак тив но сти ма на том пла ну, од ви ја ју и ак тив 
не при пре ме  за евен ту ал но на сил но ус по ста вља ње вла сти
шип тар ске па ра др жа ве на том де лу по кра ји не. Из из ја ва
зва нич ни ка НА ТОа и ње го вих ко ман да на та на Ко со ву и
Ме то хи ји  ви дљи во је да се ства ра дим на за ве са ко јом би се
при крио блицкриг на се ве ру с ци љем рас фор ми ра ња ле 
гал них срп ских струк ту ра и ус по ста вља ња шип тар ских. 

По вод за та кву на сил ну ак ци ју, до ко је би мо гло до ћи у
слу ча ју да по ли тич ким сред стви ма не бу де ре а ли зо ва на
Стра те ги ја, не ће би ти те шко про на ћи. У Бр ђа ни ма је ство ре 
на ат мос фе ра у ко јој је мо гу ће увек иза зва ти ин ци ден те за
ко је би би ли оп ту же ни Ср би, што би мо гло да ре зул ти ра ин 
тер вен ци јом КФОРа и Еулек са про тив срп ских струк ту ра. И
у слу ча ју ус по ста вља ња ца рин ског ре жи ма, мо гу ћи про те 
сти Ср ба би мо гли да се ис ко ри сте као по вод за ин тер вен ци ју.

Сна жно при су ство исла ми стич ких ра ди кал них гру па ко 
је де лу ју на под руч ју ју жне Ко сов ске Ми тро ви це, по себ но у
па ра вој ној фор ма ци ји Абу Бе кир Си дик, по ве за ној с Ал Ка и 
дом, и при су ством ислам ских екс тре ми ста–ве ха би ја на под 
руч ју се вер не Ко сов ске Ми тро ви це – у Бо шњач кој Ма ха ли,
Три со ли те ра и Су вом До лу, по ка зу је да је разви јен по тен ци 
јал При шти не за при кри ве но иза зи ва ње ин ци де на та и на 
си ља за ко је би би ли оп ту же ни Срби, што би мо гао да бу де
по вод за ши ре су ко бе и ин тер вен ци ју КФОРа и Еулек са –
про тив Ср ба, на рав но. Да су у току при пре ме озбиљ них пла 
но ва за ору жа ну ин тер вен ци ју на се ве ру, по ка зу је и ин фор 
ма ци ја да је пла ни ра но да при пад ни ци тзв. Ко сов ских без 
бед но сних сна га, са нео бе ле же ним во зи ли ма и у прат њи
КФОРа, вр ше ре гру та ци ју Ср ба са се ве ра Ко со ва за КБС. На 
ме ра ва ју да оби ђу сва срп ска се ла и да под ма ском ре гру та 
ци је осмо тре те рен и са зна ју по треб не де та ље за пла ни ра 
ње ору жа не ин тер вен ци је.

Тро стру ко без бед но сно окру же ње
се вер не Ко сов ске Ми тро ви це

Се вер на Ко сов ска Ми тро ви ца се у без бед но сном сми слу
на ла зи у тро стру ком без бед но сном окру же њу. У пр вом кру 
гу су сна ге КФОРа (1.700 до зу ба на о ру жа них вој ни ка) у са 
ста ву бри га де Се вер ко ја је рас по ре ђе на у две ба зе на ју жној
стра ни Ибра и јед ној на се ве ру Ко со ва. Ту је и ви ше сто ти на
при пад ни ка Еулек са, чија је ба за у ју жном де лу Ко сов ске
Ми тро ви це. У дру гом кру гу су ,,ле гал не’’ шип тар ске фор ма 
ци је:

– тзв. Ко сов ске без бед но сне сна ге (око 200 љу ди у ба зи у
ју жној Ко сов ској Ми тро ви ци);

– Ко сов ска по ли циј ска слу жба – ре гио нал ни цен тар у ју 
жном де лу гра да;

– спе ци јал на је ди ни ца РО СУ (69 при пад ни ка у ју жном де 
лу гра да) и

– шип тар ска оба ве штај на слу жба.
У тре ћем кру гу су па ра вој не шип тар ске фор ма ци је:
– Ал бан ска на ци о нал на ар ми ја и
– ислам ске екс тре ми стич ке и те ро ри стич ке гру пе оја ча 

не ме ђу на род ним те ро ри сти ма и му џа хе ди ни ма.
Спе ци јал на је ди ни ца РО СУ уве ли ко де лу је на се ве ру Ко 

сов ске Ми тро ви це. Ње ни при пад ни ци уче ста ло про ла зе во 
зи ли ма без та бли ца кроз Бр ђа не, вр ше ћи при ти сак на срп 
ско ста нов ни штво. При пад ни ци па ра вој не фор ма ци је Ал 
бан ска на ци о нал на ар ми ја, ме ђу ко ји ма има мно го при пад 
ни ка КПС, из во де вој не ве жбе с га ђа њем на тај ним по ли го 
ни ма на Бај го ри. Уочен је и тај ни бо ра вак ве ће гру пе љу ди
ка рак те ри стич ног из гле да за ислам ске екс треми сте–ве ха 
би је на дру гој ка пи ји ба зе КБС (бив ша ка сар на Вој ске Ју го 
сла ви је у ју жном де лу Ко сов ске Ми тро вице), ме ђу ко ји ма
има и екс тре ми ста из тзв. Сан џа ка. Они су под за шти том
КБС и еви дент но је да се при пре ма ју за из во ђе ње од ре ђе них
спе ци јал них ак ци ја, по пут уба ци ва ња на се вер Ко со ва ра ди
из во ђе ња ди вер зант ско–те ро ри стичких ак ци ја. Реч ју, упо 
ре до са по ли тич ким, од ви ја ју се и пла но ви за на сил ну ,,ре 
ин те гра ци ју’’ се ве ра Ко сова и Ме то хи је.

У слу ча ју да При шти на до би је зе ле но све тло за ак ци ју на
се ве ру из Ва шинг то на и Бри се ла, он да би би ли иза звани ин 
ци ден ти ко ји би по слу жи ли као по вод за из во ђе ње блиц ак 
ци је ко јом би се иза звао ха ос ме ђу Ср би ма на се ве ру и њи хо 
во бек ство у цен трал ну Ср би ју. На кон то га ин тер ве ни сао би
КФОР ко ји би од мах рас ту рио ле гал не српске струк ту ре и
за мр зао за те че но ста ње. За пад ни фак то ри са мо би кон ста 
то ва ли ста ње на те ре ну. У слу ча ју да не бу де по треб на ак ци 
ја При шти не, на сил ну ,,ин те гра ци ју’’ се ве ра Ко со ва и Ме то 
хи је из ве ли би при пад ни ци КФОРа и Еулек са.

За пад не др жа ве ко је су при зна ле про тив прав но про гла 
ше ну не за ви сност Ко со ва, Ме ђу на род на ци вил на кан це ла 
ри ја, КФОР, Еулекс и тзв. ко сов ска вла да кре ну ли би у од лу 
чу ју ћу бор бу за „ин те гри са ње“  се ве ра Ко со ва и Мето хи је у
струк ту ре шип тар ске па ра др жа ве. Јав но го во ре да ће то би 
ти ре а ли зо ва но по ли тич ким сред стви ма, а тај но при пре ма 
ју пла но ве и сна ге за вој ну ин тер вен ци ју про тив срп ског на 
ро да на се ве ру. 

Ха шим Та чи је, го во ре ћи о пла ну за се вер, ре као да је
При шти на од луч на да на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је ,,ус по
ста ви за кон и ред’’. Да ли ће ићи до кра ја у ус по ста вља њу ,,ре 
да и за ко на’’ за ви си пре све га од по на ша ња ак ту ел не вла сти
у Ср би ји. Уко ли ко се ре а ли за ци ја „Стра те ги је за се вер но Ко 
со во“ на ста ви и спро ве де, би ће то по у здан знак да је за то
пре ћут ну са гла сност дао Бе о град. Ипак, чи ни лац ко ји ће од 
лу чи ти да ли ће овај план би ти ре а ли зо ван  је срп ски на род
на се ве ру. Он је спре ман да се за свој оп ста нак на се ве ру Ко 
со ва и Ме то хи је бо ри свим сред стви ма – до кра ја.

Р. В. С.
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Не за пам ће ни та лас штрај ко ва у Ср би ји, „усред зи ме,
кад им вре ме ни је“, ка ко је кре ну ло, пре тво риће се у
пра ви цу на ми ко ји пре ти да по то пи срп ску вла ду. Али

уме сто да ре ша ва ју на го ми ла не про бле ме у при вреди или
при зна ју да ни су спо соб ни да их ре ше и под не су остав ке,
ми ни стри у ка би не ту Мир ка Цвет ко ви ћа сми шља ју је ди но
ка ко да фи зич ки за у ста ве про те сте рад ни ка. До но се се пра 
вил ни ци, уред бе и за ко ни о за бра ни про тесто ва ња  на од ре 
ђе ним ме сти ма, а убр за но се сми шља ју и но ви, све ри го ро 
зни ји про пи си.

Слу чај Зо ра на Бу ла то ви ћа, ко ји је од се као се би ма ли прст
ле ве ру ке и по јео га, при ли ком про те ста тек сти ла ца у Но 
вом Па за ру, као да ни је био до вољ на опо ме на Вла ди да не 
што пре ду зме у за шти ти пра ва за по сле них. Уме сто то га,
Вла да је по че ла да се до ви ја ка ко да спре чи бу ду ће про те сте.
Та ко што ће от кло ни ти по сле ди цу, а не узрок.

Под из го во ром от ка за не геј па ра де, до нет је је се нас про 
пис ко јим се за бра њу је оку пља ње гра ђа на на ва жним сао 
бра ћај ни ца ма. А као јед на од нај ва жни јих, ис так ну та је Не 
ма њи на ули ца и по себ но је пре ци зи ра но да се за бра њу ју
про те сти ис пред згра де Вла де. Ми ни стри не же ле да под
про зо ри ма сво јих ка би не та ви де оја ђе ни и на паће ни на род,
јер то ре ме ти њи хов мир док при ча ју о „ус пе си ма“ Ср би је у
евро ин те гра ци ја ма и до би ја њу без ви зног ре жи ма. 

А ли све то ни је мо гло да спре чи очај не рад ни ке ко ји ма
ни је пре о ста ло ни шта дру го до да бло ки ра ју мо сто ве, пру ге,

ре ке, са о бра ћај ни це, ка ко би скре ну ли па жњу на се бе. На де 
се ти не штрај ко ва рад ни ка при ват ног и јав ног сек то ра др ма
Ср би ју усред зи ме. Од Но вог Са да и Бе о гра да, пре ко Мр ча је 
ва ца, па све до Ко па о ни ка, не за до вољ ни рад ни ци из ла зе на
ули це. Ни је ни чу до. Кад не ма ју па ра да пла те гре ја ње или
ку пе огрев, бо ље им је да се смр за ва ју на ули ци не го у ку ћи.
На ули ци их мо жда не ко и ви ди, чу је. 

Али у Вла ди на то ре а гу ју са мо при пре мом но вих за ко на,
у ко ји ма ће на ре ди ти где мо же, ка ко и ка да да се про тесту је.
Уз све то, бо де очи ко ри шће ње но во го во ра ко ји до дат но
вре ђа оси ро ма ше ни на род. Та ко ми ни стри, кад го во ре о по 
ску пље ну стру је, го ри ва и све га дру гог, уме сто по ра жа ва ју 
ће ре чи „по ску пље ње“, ко ри сте не у тра лан из раз „ко ри го ва 
ње це на“, да би се за ба шу ри ла, при кри ла и ми ни ма ли зо ва ла
исти на. То се ра ди по истом мо де лу спи но ва ња ин фор ма ци 
ја, као кад јав ни сервис, РТС, го во ре ћи о оку па тор ској агре 
си ји НА ТО на СРЈ, ко ри сти из раз „НА ТО ин тер вен ци ја“. 

Нај о ја ђе ни ји су рад ни ци при ва ти зо ва них дру штве них
пред у зе ћа, јер, ефек ти пљач ка шке при ва ти за ци је одав но су
узе ли ма ха. За ра де се не ис пла ћу ју ме се ци ма, со ци јал ни про 
гра ми се не по шту ју, а ду го ви се го ми ла ју. 

Се ти мо се са мо афе ра про да је це мен та ра у бес це ње, ше 
ће ра на за три евра, тр жног цен тра Ушће ко ји „са мо што се
ни је сру шио, па бо ље да се про да“... Па ко ли ко пу та су куп ци
би ли фан том ске фир ме ре ги стро ва не на ра зним ег зо тич 
ним остр ви ма, или су куп ци би ли кри ми нал ци, или су тај ку 
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Ву ци си ти,Ву ци си ти,
а а „„ова цаова ца”” без бро јабез бро ја

Штрај ко ви глав на ка рак те ри сти ка при ва ти за ци је



ни па за ри ли па ра ма из не тим на Ки пар де ве де се тих, и на тај
на чин их вра ћа ли опра не. 

На че лу Аген ци је за при ва ти за ци ју про де фи ло ва ло је, за
не пу них де вет го ди на ње ног по сто ја ња, се дам ди ректо ра. И
сви су, из у зев Бран ка Па вло ви ћа, ко ји се нај кра ће за др жао,
до при не ли у ве ли кој ме ри са да шњем бед ном ста њу при 
вре де. По сао Аген ци је за при ва ти за ци ју и љу ди ко ји су је во 
ди ли био је да на за ко нит на чин про да ју фир ме, уз те мељ ну
при пре му по стиг ну нај бо љу про дај ну це ну и усло ве со ци 
јал ног про гра ма за за по сле не, а по сле про да је пра те по што 
ва ње од ре да ба при ва ти за ци о них уго во ра. Уме сто све га то 
га, у Аген ци ји је свих ових го ди на вла дао ја ва шлук, мал вер 
за ци је и пра вље ње при ват них ком би на ци ја са куп ци ма. 

Први пу лен ми ни стра за при ва ти за ци ју Алек сан дра Вла 
хо ви ћа био је Вла ди мир Чу пић, ко ји је на че лу Аген ци је био
од 2001. до 2003. го ди не. Ода тле је аван зо вао на ви со ки по 
ло жај у Хи по Ал пе Адриа Бан ку. По знат је по про да ји три
срп ске це мен та ре за сме шне па ре, као и три ше ће ра не за по
три евра вој во ђан ском моћ ни ку Ми о дра гу Ко сти ћу.

У на ред них го ди ну да на, на сле дио га је Мир ко Цвет ко 
вић, ак ту ел ни пре ми јер, ко ји је у то вре ме био у су ко бу ин
те ре са. У Аген ци ју је до шао из кон сул тант ске фир ме Цес Ме 
кон, ко ја је од јед ном по че ла да до би ја број не кон сул тант ске
по сло ве при ли ком ва жних при ва ти за ци ја. Та ко је у то вре 
ме, на про бле ма ти чан на чин, Хр ва ти ма про дат „Фри ком“, а
то ни је био је ди ни слу чај да је Цес Ме кон по ве зи ван са хр 
ват ским „го спо дар стве ним“ ло би јем. Цветко вић је про дао,
под се ти мо, и ду ван ске ин ду стри је у Ни шу и Вра њу ко је су
др жа ви до та да до но си ле огро ман профит. 

Има ју ћи у ви ду све не за ко ни то сти ко је је по чи ни ла Аген 
ци ја за при ва ти за ци ју до та да, ни је слу чај но што је Бран ко
Па вло вић, адво кат и екс перт за при вред но пра во, 2004. го 
ди не, све га три ме се ца про вео на ме сту ње ног ди рек то ра.

Сме њен  је на вод но јер је су ви ше спо ро спро во дио при ва ти 
за ци ју, а тре ба ло је бр же, ка ко би па ре бр же при сти за ле у бу 
џет. 

Ме ђу тим, пра ва исти на, ка ко твр де упу ће ни, ле жи у то ме
што је, чим је сту пио на чело Аген ци је, кре нуо са по ступ ци 
ма рас ки да ња при ва ти за ци о них уго во ра са куп ци ма ко ји не
по шту ју пот пи са не оба ве зе. На рав но, то је за сме та ло тај ку 
ни ма, јер су зна ли да ће и они до ћи на ред. Осим то га, ка ко су
пи са ли ме ди ји, Па вло вић је као ди рек тор Аген ци је од био
ви со ку нов ча ну сво ту, од чак ми ли он евра, за ко ју би му ка 
сни је би ла за тра же на про тив у слу га. Но вац му је, ка ко се спе 
ку ли са ло, по ну дио срп ски енер гет ски тај кун Вук Ха мовић. О
ово ме сам Па вло вић ни кад ни је хтео јав но да се из ја сни, али
је ме ђу при ја те љи ма го во рио да ни је ни мо гао јер за та ко не 
што „оде гла ва“. Ди рек тор ко ји ра ди по за ко ну, из гле да, ни 
ко ме ни је од го ва рао.

Убр зо га је за ме нио Ми о драг Ђор ђе вић, ко ји се за др жао
до 2006. го ди не, осу је тив ши про ме ну кур са и на чи на ра да
Аген ци је ко ји је за по чео Па вло вић. За слу гу за то сно си и
функ ци о нер Де мо крат ске стран ке Ср би је Пре драг Буба ло,
ко ји је по стао ми ни стар за при вре ду, за ме нив ши стра нач 
ког ко ле гу Дра га на Мар ши ћа ни на, ко ји је за ка зну због ка 
та стро фал них ре зул та та на пред сед нич ким из бо ри ма, по 
слат за ам ба са до ра у Швај цар ску.

За тим је кон тро лу над прива ти за ци јом пре у зео ли дер
Г17 плус Мла ђан Дин кић. Он је нај пре за ди рек то ра по ста 
вио Вла ди ми ра Га ли ћа, а од 2007. до 2009. го ди не сво ју осо 
бу од нај ве ћег по ве ре ња, Ве сну Џи нић.  За јед но са Мла ђа ном
Дин ки ћем и још пет окри вље них, Џи ни ће ва се на ла зи у кри 
вич ној при ја ви пре да тој Окру жном ту жи ла штву још фе бру 
а ра 2006. го ди не. Ова при ја ва се од но си на скри ва ње ки пар 
ских ми ли јар ди од гра ђа на Ср би је, а све је до ку мен то ва но са
ви ше стоти на стра на штам па ног ма те ри ја ла. При ја ва и да 
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Ко лапс Ср би је
У Ср би ји је, пре ма зва нич ној еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње с кра ја 2009. го ди не,

не за по сле но 730.000 љу ди. Ме ђу тим, ци фра је да ле ко ве ћа и за си гур но пре ма шу је ми ли он, јер се у ши 
ро кој ле пе зи Вла ди ног об ма њи ва ња гра ђа на на ла зи се и ста ти сти ка. Пре ма про пи сима ко је је до не ла
ак ту ел на власт, сва ко мо же и за нај ма њу сит ни цу би ти из ба чен са еви ден ци је На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње, па ис па да као да је на шао по сао, иако ни је. Та кав од нос вла сти ја сно по ка зу је да им је
ста ло са мо до ма ски ра ња исти не ра ди за др жа ва ња фо те ља, а не до ствар ног ре ша ва ња про бле ма и про 
спе ри те та земље. 

С дру ге стра не, још ве ћи про блем је што и они ко ји ра де не до би ја ју пла те ме се ци ма и го ди на ма, или
им се не уплаћу ју стаж и до при но си. Не ма ли је број оних ко ји ра де на цр но, а пла та им се ис пла ћу је на
ру ке. За то је да нас пола Ср би је у штрај ку. Глад не ма ал тер на ти ву.



ље сто ји у фи о ци „ре фор ми са ног“ и ре и за бра ног ту жи ла 
штва. На кра ју, ак ту ел ни ди рек тор је тре ћи Дин ки ћев ка дар,
Вла ди слав Цвет ко вић. 

А да ли су ди рек то ри Аген ци је заи ста би ли та ко бр зи у
спро во ђе њу при ва ти за ци је и омо гу ћа ва ли брз при лив нов 
ца у бу џет? Не би се ре кло. Би ли су бр зи је ди но ка да тре ба
на бр зи ну рас пи са ти тен дер, са крат ким ро ко ви ма при је ма
по ну да, ка ко не би сти гли да се при ја ве не по жељ ни куп ци.
У све му оста лом су би ли спо ри. Јер обич но се у при ва ти за 
ци ји вред ни јих срп ских фир ми – кре ће от по за ди. Пр во се на 
ђе ку пац, а по том се тен дер ски усло ви фор ми ра ју спрам ње 
му. А за све то тре ба до ста вре ме на. Тре ба по де си ти про це 
ну вред но сти фир ме, ума њи ти имо ви ну и при хо де, по ве ћа 
ти ду го ве и та кве по дат ке пре зен то ва ти при ли ком огла ша 
ва ња про да је, та ко да кон ку рен ци ја од мах од у ста не од та ко
„не про фи та бил не фир ме“. На рав но, уна пред до го во ре ни ку 
пац до би ја пра ве по дат ке. Че сто су куп ци му ља то ри ко ји ку 
пе фир му, иси са ју сав ка пи тал из ње, а оста ве са мо љу шту ру,
и оја ђе не рад ни ке. 

Ефек ти при ва ти за ци је су ду го роч но упра во ка та стро 
фал ни, и по рад ни ке и по бу џет Ср би је, јер се при ли ком рас
про да је раз ми шља ло је ди но о про ви зи ја ма ко је ће да на пу 
не џе по ве и ра чу не оних ко ји во де при ва ти за ци ју и од лу чу 
ју о све му. 

Нај пре је до ла ском ДОСа на власт, 2001. го ди не уки нут
За кон о сво јин ској тран сфор ма ци ји и пре ки ну та по де ла бес 
плат них ак ци ја рад ни ци ма. До та да је тек око ми ли он и по
гра ђа на Ср би је за по сле них у дру штве ним фир ма ма поди 
гло ак ци је. Вр ло ма ло је оних ко ји су ра ди ли у јав ним слу 
жба ма, вој сци, про све ти, пра во су ђу и дру гим не профит ним
де лат но сти ма ко ји су уоп ште зна ли да има ју пра во на то.
Нај пра вед ни је, и је ди но ис прав но по Уста ву који га ран ту је
јед на кост свих гра ђа на пред за ко ном, би ло је да и сви оста 
ли до би ју бес плат не ак ци је под истим усло ви ма као они ко 
ји су их већ до би ли. А то зна чи, у вред но сти од 400 ма ра ка,
од но сно 200 евра по го ди ни ста жа. 

При ме ра ра ди, за оне ко ји су ра ди ли 35 го ди на, то би зна 
чи ло 7.000 евра, а је дан та кав брач ни пар у пен зи ји до био би
укуп но 14.000 евра. Ре ци мо да има ју дво је де це ко ји ра де 10
и 15 го ди на, и ко ји би пре ма то ме до би ли 2.000 и 3.000 евра.
Ис по ста вља се да би по ро ди ца до би ла укуп но 19.000 евра. 

Уме сто то га, до би ли смо Дин ки ће во обе ћа ње да ће сви
пу но лет ни гра ђа ни до би ти јед нак број ак ци ја у вред но сти

од по 1.000 евра. И то не пра вич но ре ше ње ис по ста ви ло се
као гну сна лаж. До сад су гра ђа ни до би ли са мо 25 евра у ак 
ци ја ма. По ро ди ца из ма ло пре ђа шњег при ме ра, тре ба ло је,
пре ма обе ћа њу, да до би је укуп но 4.000 евра, а ре ално је за 
сад до би ла 100 евра. А из ме ђу 100 евра по Дин ки ћу, и 19.000
евра по ста ром за ко ну, ве ли ка је раз ли ка. И по ро ди ца из
овог при ме ра мо же с пра вом да пи та: „Где је на ших 18.900
евра?!“

Чак и обе ћа на по де ла ак ци ја спро во ди се тек на кон при 
ва ти за ци је. А то зна чи да ку пац, на кон што је од др жа ве па 
за рио ве ћин ски па кет, ни је ви ше за ин те ре со ван за оста так
ак ци ја. По сле ди ца то га је да у ру ка ма гра ђа на оста ју го то во
без вред ни па пи ри.

Да су гра ђа ни Ср би је на вре ме до би ли бес плат не ак ци је
ко ји ма би мо гли да тр гу ју на бер зи, и да је при ва ти за ци ја би 
ла ли ше на обе леж ја кри ми на ла, да је др жа ва кон тро ли са ла
да ли но ви вла сни ци ис пу ња ва ју пре у зе те оба ве зе, итд, да 
нас би смо има ли јак сред њи слој ста нов ни штва. Та кав бо га 
ти гра ђа нин, кон стант но би да вао, кроз по ре зе, ве ли ке при 
хо де др жа ви. Си ро ма шни гра ђа нин не ма из че га да до при 
не се бу џе ту, и као со ци јал ни слу чај са мо му је на те ре ту. А од
рас про да је и јед но крат ног при хо да у бу џет се не жи ви. То
на ши ква зи е ко но ми сти из вла сти не мо гу да раз у ме ју. Или
не же ле. Пре чи им је лич ни ин те рес.
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Рад нич ка по бу на
Про те клих не де ља ви ше од 30 штрај ко ва за хва ти ло је Ср би ју, а иако не ки пре ста ју, њи хов број све

ви ше ра сте. На то ука зу ју и прет ње штрај ком за по сле них у го то во свим сек то ри ма при вре де. Рад ни ци
ком би на та „Ко па о ник“ и „7. ју ли“ да ни ма су бло ки рали ма ги страл ни пут НишПри шти на јер вла сти ни 
су ис по што ва ле ни је дан до го вор у по след њих осам ме се ци. Рад ни ци кра ље вач ке Фа бри ке ва го на за 
тра жи ли су то ком про те ста да до бро вољ но оду у за твор, јер ће та мо има ти сме штај и три обро ка. 

Про те сто ва ли су и за по сле ни у Ге о дет ском за во ду, а по том и рад ни ци Ве те ри нар ске уста но ве „Глу 
тин“ ко ји чети ри го ди не ни су при ми ли пла ту. И син ди ка ти Ју го сло вен ског реч ног бро дар ства бло ки 
ра ли су је дан дан са о бра ћај на ре ци Са ви, про те сту ју ћи због, ка ко ка жу, бес прав ног бро до ре мон та де ла
тог пред у зе ћа ра ди из град ње мо ста код Аде Ци ган ли је. Они при го ва ра ју и да је би зни смен Зо ран Дра 
ку лић ку пио ову фир му за сме шних 140 ми ли о на ди на ра.

По бу ни ло се и не ко ли ко сто ти на бив ших рад ни ка кру ше вач ког Гра ђе вин ског пред у зе ћа “Ја стре бац”
у сте ча ју. Они су зах те ва ли окон ча ње осмо го ди шњег сте ча ја и ис пла ту по тра жи ва ња, тра жив ши и да
се про ме ни на чин во ђе ња сте ча ја због сум њи у број не зло у по тре бе. Про те сто ва ли су рад ни ци но во па 
зар ске три ко та же „Ра шка”, фар ме „Пан то мар кет сто ча ра” у Мр ча јев ци ма, ча чан ског “Жи то про ме та”, ја 
го дин ског „Ју го пре во за”, гра фич ког преду зе ћа „Мла дост” из Ћу при је, Тер мо е лек тра не „Ни ко ла Те сла”,
но во сад ски ко му нал ци… Про те сти ма су пре ти ли и син ди ка ти „Те ле ко ма”, ПТТа, ме ди ци на ри, док је са
син ди ка ти ма ЕПСа Вла да пот пи са ла спо ра зум о рас по де ли при хо да ко ји ће до да ти око 7.000 ди на ра
на за ра ду сва ког за по сле ног. 



По след њи из ве шта ји Ре пу блич ког за во да за ста ти сти 
ку по ка зу ју да сва ки ме сец вла сти Бо ри са Та ди ћа 14
000 љу ди оста не без по сла.

Пред из бор на обе ћа ња
Пред став ни ци вла да ју ћих стра на ка (ДС, Г17 плус и СПС),

у из бор ној кам па њи 2008. го ди не, утр ки ва ли су се ко ће да
обе ћа отва ра ње ви ше рад них ме ста. У фи ни шу кам па ње
Дин кић, Да чић и Та дић ли ци ти ра ли су ци фра ма од око по 
ла ми ли о на но вих рад них ме ста, као и де се ти на ма до го во 
ре них „грин филд“ ин ве сти ци ја од стра не срп ских „при ја те 
ља“ из Европ ске уни је. Са мо го ди ну да на ка сни је, уме сто
обе ћа них рад них ме ста, ре жим је Ср би ји „опре мио“ ар ми ју
не за по сле них и глад них. 

Та ко је то ком 2009. го ди не чак 170 000 рад ни ка из гу би 
ло рад но ме сто, а струч ња ци про це њу ју да ће тај не га тив ни
тренд на ста ви ти да ра сте у 2010. го ди ни. Зва нич на ста ти 
сти ка по ка зу је и да је, пре ма по след њим ме ре њи ма, сто па
не за по сле но сти у Ср би ји је 16,6 по сто. Сто па не за по сле них
у ок то бру 2009. го ди не по ра сла је за 2,6 по сто у од но су на
исти ме сец прет ход не го ди не.

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ке слу жбе за за по шља ва ње,
про шлог ок то бра би ло је еви ден ти ра но 517 369 не за по сле 
них ли ца. Ме ђу тим, овај број је знат но ве ћи али се  хи ља де
љу ди сва ког ме се ца, из раз ли чи тих раз ло га, ски да ју са број 
ног ста ња.

Ла жно сма њи ва ње сто пе
На би роу ра да за по сле ни ма се нај че шће ну де рад на ме 

ста у фир ма ма пред сте ча јем и у ко ји ма за по сле ни ни су при 

ми ли пла те ме се ци ма. Уко ли ко ли це на би роу од би је по ну 
ду, јер је све сно да ћа ме се ци ма мо ра ти да че ка на пр ву пла 
ту (ако је ика да и до би је), ски да се са еви ден ци је За во да.
Пре ма са зна њи ма Ве ли ке Ср би је, де ша ва се да се на осно ву
јед ног рад ног ме ста, са еви ден ци је За во да из бри ше и не ко 
ли ко сто ти на не за по сле них. На тај на чин ре жим до не кле
успе ва да ста ти стич ки при ка же спо ри ји раст сто пе не за по 
сле но сти иако ре ал но има још не ко ли ко сто ти на хи ља да не 
е ви ден ти ра них љу ди ко ји тра же по сао. Чак и уз све њи хо ве
ма ни пу ла ци је, оче ку је се да ће сто па не за по сле но сти, ове го 
ди не, по ра сти за ви ше од 3 по сто. 

ММФ тра жи но ва от пу шта ња
Ис тра жи ва ње је по ка за ло да од зва нич них 517 369 не за 

по сле них – 192 482 осо ба по пр ви пут тра жи по сао док је
њих 324 887 би ло ра ни је у рад ном од но су, од но сно да је реч
о от пу ште ним рад ни ци ма. Основ ни раз лог њи хо вог пре 
станка ра да, у чак 62,4 од сто слу ча је ва, је сте от каз, од но сно
ли кви да ци ја пред у зе ћа.

У 2010. го ди ни Ср би ја ће до жи ве ти још ја чи удар на тр 
жи ште ра да има ју ћи у ви ду да Ме ђу на род ни мо не тар ни
фонд и Европ ска уни ја усло вља ва ју Ср би ју да у овој го ди ни
от пу сти ви ше хи ља да љу ди у др жав ној ад ми ни стра ци ји,
здрав ству, про све ти и суд ству.

Ко је сле де ћи?
Про шле го ди не је сва ко га да на Та ди ће ве вла да ви не 466

љу ди гу би ло по сао. Ко ли ко ће да на још про ћи док не до ђе
ред на вас? Сва ким да ном вла да ви не Бо ри са Та ди ћа, Иви це
Да чи ћа и Мла ђа на Дин ки ћа, ви сте ко рак бли же Ре пу блич 
ком за во ду за за по шља ва ње.

Р. В. С.
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Ар ми ја не за по сле них 
Сва ког ме се ца вла сти Бо ри са Та ди ћа 14 000 љу ди оста не без по сла

• То ком 2009. го ди не чак 170 000 рад ни ка је из гу би ло рад но ме сто, а струч ња ци про це њу ју да
ће тај не га тив ни тренд на ста ви ти да ра сте у 2010. го ди ни. Сто па не за по сле них у ок то бру
2009. го ди не по ра сла је за 2,6 по сто у од но су на исти ме сец прет ход не го ди не



Но ви кри зни та лас сти же у мар ту, но шен не 
ли квид но шћу при вре де. Тре нут но је у
бло ка ди 66.438 пред у зе ћа и пред у зет нич 

ких рад њи, са укуп ним из но сом ду га од 261 ми ли јар ду ди 
на ра. Од то га је бло ки ра но ду же од го ди ну да на 67 од сто, а
ду же од три го ди не чак 36 од сто, ко ја ће у мар ту, по на ло гу
НБС су до ви ма, ауто мат ски би ти бри са на из При вред ног ре 
ги стра. Огро ман број фир ми бло ки ра По ре ска упра ва, а та 
ко ђе све ве ће уче шће има не из ми рен дуг јав них пред у зе ћа
пре ма при ват ним фир ма ма. Ка та стро фал но ло ше спро ве 
де на при ва ти за ци ја у пре ко 2.400 при вред них су бје ка та,
рас ки ну ти уго во ри са 500 фир ми, пр љав но вац ко ји је ушао
у др жа ву и уго во ри ко је са да на кнад но вла сто др шци по ку 
ша ва ју да рас ки ну кри вич ном од го вор но шћу вла сни ка, за 
јед но отва ра ју суд би ну још бар 100.000 за по сле них.

Узрок ова ко ло ше си ту а ци је у при вре ди је пре ви со ка по 
ре ска оп те ре ће ност и чи ње ни ца да по ре зи мо ра ју да се
упла ћу ју тач но у дан јер др жа ва не мо же да че ка.  Фир ма ма
оста је из бор да уђу у зо ну си ве еко но ми је или у де ви зне кре 
ди те. Они ко ји су се ипак од лу чи ли за кре ди те, да нас су су о 
че ни са де ви зним гу бит ком због па да вред но сти до ма ће ва 
лу те у од но су на евро. Дуг при вре де од 20 ми ли јар ди евра,
пад вред но сти за са мо је дан ди нар уве ћа ва за 20 ми ли јар ди
ди на ра. Су о че ни са ова квим гу бит ком, при вред ни ци по ку 
ша ва ју енер гич но да ре ше про блем сма ње њем тро шко ва
про из вод ње, и то по но во на нај о па сни ји на чин, кроз но ва
от пу шта ња за по сле них. Од го вор ност за ова кав пад до ма ће
ва лу те, ка ко на во де вла сто др шци, не сно си ни ко. Ни ко ни је
крив.”

Реч је о ло шој, не ко ор ди ни ра ној мо не тар ној и фи скал ној
по ли ти ци. Са јед не стра не, бу џет ски де фи цит од 93,8 ми ли 
јар ди ди на ра, је да ле ко из над мо гућ но сти при вре де. За ме 
ње них 434 ми ли о на евра до би је них од ММФа, и 50 ми ли о 
на по мо ћи бу џе ту су сва ка ко ути ца ли на курс ди на ра, као и
не бла го вре ме не ин тер вен ци је НБС. Да кле, не ко ор ди ни ра 
ност и сти хиј ски рад др жа ве и НБС, усме ре них са мо на га ше 
ње по жа ра, без ика квог пре вен тив ног де ло ва ња, екс пост,

тек кад се уда ри де се. Под се ћа ња ра ди, 5. ја ну а ра 2009. го ди 
не, сред њи курс је био 89,5436 ди на ра за евро, да нас се кал 
ку ли ше на пси хо ло шкој гра ни ци од 100 ди на ра за евро.

Са дру ге стра не, но ва по ску пље ња стру је од 10 од сто од
1. мар та и на ја ва још јед ног по ску пље ња од 10 од сто у ју лу,
као ре зул тат по де ле „до би ти“ ЕПСа у по ве ћа ње пла та, нео 
прав да ни раст це не го ри ва и оста лих ак ци зних про из во да,
гу ра ин фла ци ју наго ре, по ве ћа ва це ну тро шко ва про из вод 
них ин пу та. Уз огро ман број не за по сле них, раст це на, сле ди
пад ку пов не мо ћи пла те жно спо соб не тра жње ко ја за тва ра
тр го ви не и ма ле рад ње. Нај ве ћи пад при вред не ак тив но сти
је у сек то ру гра ђе ви не, ма ши но град ње, пре ра ђи вач ке ин ду 
стри је и тек стил не ин ду стри је, ода кле на ја вљу ју још 30.000
за по сле них на ули ца ма.

Где је не ста ло 4,58 ми ли јар ди евра, 
обе ћа них гра ђа ни ма на име бес плат них ак ци ја?

Да је вла да ју ћој ко а ли ци ји све у слу жби по ли тич ког мар 
ке тин га у пред из бор ној кам па њи, све до че и обе ћа не Дин ки 
ће ве бес плат не ак ци је у вред но сти од 1.000 евра, а за за по 
сле не и бив ше за по сле не у јав ним пред у зе ћи ма по 4.000
евра. На Бад њи дан, пре ба че но је на ра чу не 4,8 ми ли о на гра 
ђа на по 1.700 ди на ра и по твр да да су вла сни ци 5 ак ци ја
НИСа по 2.500 ди на ра, ко ји ма се не тр гу је све док НИС не
иза ђе на бер зу. Да кле, укуп на вред ност ак ци ја је ма ња од 45
евра, 955 евра ма ње од обе ћа них. Где је не ста ло 4,58 ми ли 
јар ди евра обе ћа них гра ђа ни ма? 

Као од го вор ну ди се но ва лаж о об је ди ње ном па ке ту ак 
ци ја“, на и ме, отва ра њем но ве аген ци је за упра вља ње ак ци 
ја ма, Ак ци о нар ског фон да ко ји ће об је ди ни ти ак ци је из
фон да При ва ти за ци о ног ре ги стра  и Ак циј ског фон да, где
ће се сли ти ак ци је и уде ли ко ји би тре ба ло да се по де ле у
дру гом де лу го ди не од Те ле ко ма, Аеро дро ма „Ни ко ла Те 
сла”, и оста лих. Да би се оства ри ло обе ћа них 1.000 евра, у Ак 
ци о нар ски фонд мо ра би ти упла ће но го то во 5 ми ли јар ди
евра, што зна чи да сва на ве де на пред у зе ћа мо ра ју би ти про 
да та за око 30 ми ли јар ди евра. Та ква оче ки ва ња су у овом
тре нут ку не мо гу ћа. Мак си мал на вред ност ак ци ја у овом мо 
мен ту ни је ни 200 евра. Ја сно је да се џеп не мо же пу ни ти
пра зним обе ћа њи ма. Је ди но сле ди пи та ње ко сно си ка зну!
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Фир ме у сте ча ју,
љу ди на ули ца ма

Пи ше Ма ри ја на Че то је вић



Ши ка ни ра ње по ро ди це ге не ра ла Рат ка Мла ди ћа,
њи хо вих ком ши ја и оста лих ста на ра ули це Бла го ја
Па ро ви ћа у ко јој се на ла зи ку ћа ове по ро ди це, од

стра не ре жи ма Бо ри са Та ди ћа и три бу на ла у Ха гу, се на ста 
вља, до ду ше са да уз обра зло же ње да то спа да у ре дов не
актив но сти Ак ци о ног пла на. У уто рак, 23. фе бру а ра, у 6 ча 
со ва и 30 ми ну та, ја ке по ли циј ске сна ге МУПа Ср би је (50ак
при пад ни ка Жан дар ме ри је) са цр ним фан том ка ма на гла ви
и хе кле ри ма, из вр ши ле су упад и пре трес ку ће у Бе о гра ду, у
ко јој жи ве ге не ра ло ва су пру га Бо са и син Дар ко. Ку ћа је пре 
тре са на по че твр ти пут. Пре ма из ја ва ма над ле жних, пре трес
пред ста вља део ре дов них ак тив но сти Ак ци о ног ти ма за са 
рад њу са три бу на лом у Ха гу, са ци љем про на ла же ња до ка за
ко ји би мо гли до ве сти до ње го вог ло ци ра ња. Ка ко је об ја 
снио ту жи лац за рат не зло чи не Вла ди мир Вук че вић, циљ је
пре се ца ње фи нан сиј ских то ко ва и „евен ту ал но про на ла же 
ње до ка за у том прав цу и до ку мен та ци је ко ја је ин те ре сант 
на за нас“. По твр да ње гових ре чи сти гла је и од Иви це Да чи -
ћа, ко ји ка же да се ра дио о „ре дов ним ак тив но сти ма Ак ци 
о ног пла на“. 

Ин те ре сант но да се ак ци ја по кла па са из ја вом глав ног
ту жи о ца ха шког три бу на ла Сер жа Бра мер ца ко ји је ре као:
,,Ха шко ту жи ла штво нај ви ше ће до при не ти на сле ђу ко је суд
оста вља та ко што ће окон ча ти те ку ће про це се, али и обез бе 
ди ти да бе гун ци Рат ко Мла дић и Го ран Ха џић бу ду ухап ше 
ни’’. Не сум њи во да се ов да шњи над ле жни ор га ни тру де да
свим си ла ма иза ђу у су срет Бра мер цо вим же ља ма. За ме ник
ту жи о ца за рат не зло чи не, Бру но Ве ка рић, то га да на је чак
на го ве стио да ка да се ак ци ја за вр ши, јав но сти ће се мо жда
обра ти ти ту жи лац за рат не зло чи не Вла ди мир Вук че вић и
ту жи лац Ха шког три бу на ла Серж Бра мерц. Обра ћа ње је из 
о ста ло, а од „до ка за“ су про на ђе не ви део ка се те ста ре 15 го 
ди на, ЦД ди ско ви, ста ри ро ков ни ци, де ви зе, сли ке и књи ге.

За пле ње но је 14.000 евра по ро дич не уште ђе ви не, од че 
га из нос од 12.000 евра при па да ге не ра ло вом си ну, ко ји у
свом вла сни штву ина че има при ват ну фир му, а из нос од
2.000 евра при па да ге не ра ло вој су пру зи. Про на ђе ни но вац
био је удар на вест тог да на у свим ме ди ји ма. Из гле да да је
овој по ро ди ци ус кра ће но пра во да сво јим нов цем рас пола 
же ка ко хо ће, па и да га др жи у ку ћи. Да ли ће овај но вац би 
ти вра ћен по ро ди ци Мла дић, ка ко би мо гла не сме та но да
ег зи сти ра, то тек пред сто ји да се ви ди.  

– Овај по след њи пре трес до ма по ро ди це Мла дић се раз 
ли ку је од прет ход них, јер су овај пут фо рен зи ча ри МУПа
Ср би је и при пад ни ци БИА, ко ри сти ли спе ци јал ни ренд ген
за пре гле да ње зи до ва ста на. По ред то га, бу квал но су из ме 

ри ли сва ки ква драт ни ме тар ста на, уз дуж и по пре ко, а због
че га је пре мер вр шен, то са мо они зна ју. До ду ше, разго вор са
уку ћа ни ма ни је оба вљен јер ни је по сто јао на лог за са слу ша 
ње, па је тај вид тор ту ре овај пут из о ста вљен. По сле ја ке оп 
са де и пре тре са свих во зи ла ко ја су про ла зи ла ули цом Бла 
го ја Па ро ви ћа и окол ним ули ца ма на Ба но вом бр ду, око 15
ча со ва и 30 ми ну та, ак ци ја је за вр ше на. Са две тор бе, у ко ји 
ма су се на ла зи ли за пле њени пред ме ти, при пад нци МУПа
су се по ву кли, от кри ва са го вор ник „Ве ли ке Ср би је“.   

Наш из вор об ја шња ва да је по ли ци ја са „ду гим це ви ма“,
осим ку ће Дар ка Мла ди ћа, из вр ши ла пре ме та чи ну и су сед 
них ком шиј ских ста но ва у згра ди  ко ја се на сла ња на Мла ди 
ће ву ку ћу. Јав ност је из ме ди ја оба ве ште на о спек та ку лар 
ним до ка зи ма ко ји су том при ли ком про на ђе ни, иако се ка 
сни је са зна ло да се ра ди о књи га ма и сли ка ма, из ве сној ко 
ли чи ни де ви за и ло вач ким пу шка ма за ко је је вла сник имао
до зво ле. 

Да кле, са свим је ја сно да је реч о још јед ном об ли ку тор 
ту ре и кон ти ну и ра ном по ку ша ју по ни жа ва ња, по вре ђи ва 
ња, га же ња људ ских пра ва по ро ди це Мла дић. Али, ка ко об 
ја шња ва ју зва нич ни др жав ни ор га ни, све је то из гле да део
ре дов них др жав них ак тив но сти.

Р. В. С.
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Mалтретирање

Тортура над породицом МладићТортура над породицом Младић
Ре дов не ак тив но сти Ак ци о ног ти ма за са рад њу с Ха гом

Ву чић и Ни ко лић би ухап си ли Мла ди ћа
Ни ко лић и Ву чић не сум њи во да ју по др шку са рад њи са Ха шким три бу на лом и хап ше њу Рат ка Мла 

ди ћа. У ин тер вјуу за лист Прес, 29. ју на 2009. го ди не, на пи та ње но ви на ра: „Да ли би сте из ру чи ли Рат ка
Мла ди ћа“, Ни ко лић од го ва ра: ,,То пи та ње мо ра да бу де ре ше но до кра ја го ди не, та ко је обе ћао Та дић’’.
Пре ма Ни ко ли ће вим ре чи ма, Та дић то ду гу је Ср би ји. Ни ко ли ће ва по ру ка је крат ка и ја сна: „Не ка то за 
вр ши!“ Од го ва ра ју ћи на пи та ње но ви на ра у ин тер вјуу за лист Да нас, 15. ју ла 2009. го ди не, да ли ће СНС
ор га ни зо вати про те сте или ми тинг по др шке уко ли ко бу де ухап шен Мла дић по угле ду на до га ђа је по 
сле хап ше ња Ра до ва на Ка ра џи ћа, Ву чић ка те го рич ки од би ја ту мо гућ ност. „Про те сто ва ли смо због на 
чи на на ко ји је ухап шен и због све га оста лог... Са да да ухап се не ко га из би ло ког раз ло га, ми слим да би
би ло не мо гу ће да ми бу де мо ор га ни за то ри тог ску па...“ 



Ту жи ла штво и по ли ци ја ис пи ту ју да ли је фи нан си јер
Срп ске на пред не стран ке, Стан ко Су бо тић Ца не, прао
но вац за нај ве ћег бал кан ског тр гов ца ко ка и ном – Дар 

ка Ша ри ћа – са зна је „Ве ли ка Ср би ја“ из до бро оба ве ште них
из во ра. Уко ли ко се по твр ди Су бо ти ће ва уме ша ност у Ша ри 
ће ве по сло ве, то ће би ти ја ко не при јат но за ли де ре тзв. Срп 
ске на пред не стран ке, Алек сан дра Ву чи ћа и То ми сла ва Ни ко 
ли ћа, ко ји су од Су бо ти ћа до би ли 5 ми ли о на евра. 

– Ис пи ту ју се и ин фор ма ци је да ли се Алек сан дар Ву чић,
осим са Су бо ти ћем, ви ше пу та са ста јао са Дар ком Ша ри ћем.
Та ко ђе, утвр ђу је се да ли је део Ша ри ће вог нов ца за вр ша вао
код по је ди них стра на ка и по ли ти ча ра, из ме ђу оста лих и у
Срп ској на пред ној стран ци. СНС је по себ но под лу пом, има ју 
ћи у ви ду да ње ни функ ци о не ри има ју бли ску са рад њу и кон 
так те са Ша ри ће вим по слов ним парт не ром Стан ком Су бо ти 
ћем, али и са ње го вим тре нут ним „ја та ком“, пре ми је ром Цр не
Го ре Ми лом Ђу ка но ви ћем. Та стран ка по след њих го ди ну да 
на тро ши огром не су ме нов ца на ло кал не из бор не кам па ње,
а из во ри тих при хо да су не по зна ти, због че га по сто ји сум ња
да је реч о не ле гал но сте че ном нов цу – ка же до бро оба ве штен
из вор „Ве ли ке Ср би је“.

Ми ло у сво је за слу ге убра ја
и по моћ при осни ва њу На пред не стран ке

Ка ко за „на пред ња ке“,  ак ту ел на „ко ка ин ска“ афе ра не 
згод на је и за пре ми је ра Цр не Го ре Ми ла Ђу ка но ви ћа, ко ји је,
та ко ђе пре ко Стан ка Су бо ти ћа, укљу чен у фи нан си ра ње Срп 
ске на пред не стран ке. Ђу ка но вић је пру жио уто чи ште при 
пад ни ци ма кри ми нал не гру пе Дар ка Ша ри ћа, од би ја ју ћи да
их ис по ру чи Ср би ји, због че га се прет по ста вља да се и сам Ша 
рић на ла зи у Цр ној Го ри. Цр но гор ска по ли ци ја је, по по тер ни 
ци Ср би је, ухап си ла ви ше Ша ри ће вих са рад ни ка, не ки су се и
до бро вољ но пре да ли, али су убр зо осло бо ђе ни, ве ро ват но на
зах тев са мог Ђу ка но ви ћа. 

Наш из вор ис ти че и да је пре ми јер Цр не Го ре не дав но пу 
то вао у Ва шинг тон ка ко би са пред став ни ци ма Стејт де парт 
мен та уго во рио по вла че ње из по ли ти ке до кра ја 2010. го ди 
не, у за ме ну за за шти ту од кри вич ног го ње ња. Том при ли ком
Ђу ка но вић се у Ва шинг то ну са стао с аме рич ким пот пред сед 
ни ком Џо зе фом Ба јед ном и др жав ном се кре тар ком Хи ла ри
Клин тон, и под се тио их на за слу ге ко је има на сла бље њу Ср 
би је.
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Ко ка ин ска стран ка
На пред ња ци фи нан си ра ни нов цем од про да је ко ка и на?

• Ту жи ла штво и по ли ци ја ис пи ту ју да ли је фи нан си јер Срп ске на пред не стран ке, Стан ко Су -
бо тић Ца не, прао но вац за нар ко-ше фа Дар ка Ша ри ћа
• Ис тра га тре ба да утвр ди и да ли се Алек сан дар Ву чић ви ше пу та са ста јао са бра ћом Ша рић,

твр ди из вор „Ве ли ке Ср би је“



– Он је, у раз го во ри ма, под се тио аме рич ке зва нич ни ке да
је успе шно ис пу нио све њи хо ве до са да шње на ло ге: одво јио
Цр ну Го ру од Ср би је, при знао Ко со во, отво рио ам ба са ду у
При шти ни и уче ство вао у при ти сци ма на Ср би ју да при зна
Ко со во. Као јед ну од за слу га, Ђу ка но вић је на вео и свој ути цај
на по ку шај пу ча у Срп ској ра ди кал ној стран ци и фи нан сиј ску
по моћ при осни ва њу Срп ске на пред не стран ке, чи ме је до био
ди рек тан ути цај на по ли тич ки жи вот у Ср би ји – ка же  наш из 
вор.

Ђу ка но вић се у Ва шинг то ну оба ве зао и да ће до кра ја ман 
да та на ста ви ти са оштром кри ти ком Ср би је и зах те вом да и
она при зна Ко со во. Пре ми јер Цр не Го ре при хва тио је и све
усло ве по пи та њу ула ска Цр не Го ре у НА ТО.

Цр но гор ски пре ми јер у стра ху
– Ђу ка но вић је у ве ли ком стра ху да би он и ње гов брат мо 

гли би ти ухап ше ни по сле ње го вог по вла че ња из по ли ти ке.
Ње го вим кри ми нал ним ак тив но сти ма ба ве се ту жи ла штва
Ита ли је, Ср би је и Хр ват ске, и Ђу ка но вић ни је био спре ман да
на пу сти власт уко ли ко му САД не га ран ту ју за шти ту. Ми ло је
по себ но за бри нут због ис тра ге ко ја је по кре ну та у Ср би ји по 
сле из ја ва ње го вог бли ског са рад ни ка Рат ка Кне же ви ћа, а ко 
ја ће по сле бек ства Ша ри ћа у Цр ну Го ру, где је до био за шти ту
ре жи ма, би ти про ши ре на и на шверц ко ка и на – об ја шња ва
наш из вор.

– Из ме ђу оста лог, срп ско ту жи ла штво и по ли ци ја ис пи ту 
ју и на во де да је Ми ло Ђу ка но вић упо знат са евен ту ал ном
уме ша но шћу фи нан си је ра Срп ске на пред не стран ке, Стан ка
Су бо ти ћа Ца не та, у уби ство Ра до ва на Стој чи ћа Ба џе и уби 
ство вла сни ка хр ват ског „На ци о на ла“ Иве Пу ка ни ћа – об ја 
шња ва наш са го вор ник.

Пре ма до са да при ку пље ним по да ци ма, због Ђу ка но ви ће 
вих и Су бо ти ће вих швер цер ских по сло ва са ци га ре та ма, Ср 
би ја је у пе ри о ду од 1999. до 2000. го ди не оште ће на за 500
ми ли о на евра. 

Он об ја шња ва да је Ђу ка но вић по себ но за бри нут да би
срп ска слу жба мо гла да ло ци ра ње гов и Су бо ти ћев но вац у
ино стран ству и да зах те ва ње го ву бло ка ду. 

– Ђу ка но вић је за то у САД за тра жио и за шти ту сте че ног
ка пи та ла, што му је та ко ђе обе ћа но – твр ди наш из вор.

Кне же вић на чео ма фи ју
Под се ти мо, пре ма све до че њу Рат ка Кне же ви ћа, бив шег

ку ма и са рад ни ка Ми ла Ђу ка но ви ћа, Ву чић и Ни ко лић су се
са ста ли са Ца не том и Ми лом Ђу ка но ви ћем у ок то бру 2007.
го ди не у па ри ском хо те лу Риц, где су на пра ви ли до го вор о
пре у зи ма њу вла сти у Ср би ји. 

– Су бо тић и Ђу ка но вић одав но има ју план да за вла да ју по 
ли тич ким 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.  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, хо ће 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 – све до чио је Кне же вић у ју лу 2009. го ди не.

Наш из вор ис ти че да је Ђу ка но вић одав но на ру шио при ја 
тељ ске од но се са ре жи мом Бо ри са Та ди ћа и да ће он, Су бо тић
и оста ли њи хо ви при ја те љи из под зе мља све учи ни ти да у Ср 
би ји на власт до ве ду Срп ску на пред ну стран ку и њи хо вог
шти ће ни ка Алек сан дра Ву чи ћа.

Он ис ти че да је, у раз го во ри ма у Ва шинг то ну, Ђу ка но вић
не пре ста но ис ти цао да ће, и по сле по вла че ња из по ли ти ке у
Цр ној Го ри,  пре ко Стан ка Су бо ти ћа Ца не та и Срп ске на пред 
не стран ке, има ти сна жан ути цај на по ли тич ке при ли ке у Ср 
би ји.

Рас плет
Да Срп ска на пред на стран ка рас по ла же огром ним ко ли 

чи на ма нов ца, чак ве ћим и од вла да ју ћих стра на ка, јав но је по 
зна та ствар. По све му су де ћи, ис тра га о швер цу ко ка и на у Ср 
би ји мо гла би и да дâ од го вор на пи та ње ко је у Ср би ји већ го 
ди ну да на сви по ста вља ју: ода кле Ву чи ћу и Ни ко ли ћу но вац
за ску пе из бор не кам па ње?                                                        Р. В. С.
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Ли це ме ри
У вре ме кам па ње на Во ждовцу, Срп ска на пред на стран ка, као при о ри тет у ра ду бу ду ће ло кал не

упра ве, ис ти ца ла је бор бу про тив нар ко ма ни је. Исто вре ме но, за ту исту кам па њу ко ри сти ли су но вац
ко ји су им обез бе ди ли љу ди упле те ни у тр го ви ну ко каи ном, по пут Стан ка Су бо ти ћа Ца не та и Ми ла Ђу 
ка но ви ћа. Ово је са мо је дан од број них при ме ра ли це мер ја ове пар ти је



– На сам дан из бо ра, за је дан глас „на пред ња ци“, „де мо 
кра те“ и „со ци ја ли сти“ су пла ћа ли од 1.000 до 3.000 ди на ра,
а у по сле по днев ним са ти ма и до 5.000,00 ди на ра

 Ву чи ћев по сао је за вр шен, опо зи ци о на власт у оп шти ни
Оџа ци ви ше не по сто ји

Ре зул та ти ло кал них из бо ра у оп шти ни Оџа ци, на ко ји ма
је по бе ди ла ко а ли ци ја око Де мо крат ске стран ке, ди рект на
су по сле ди ца ку по ви не гла со ва би ра ча од стра не пред став 
ни ка вла да ју ћих стран ка, али и Срп ске на пред не стран ке.
Ка да су, пред по че так, ис тра жи ва ња јав ног мње ња по ка за ла
да је Срп ска ра ди кал на стран ка по је ди начно на ја ча пар ти ја
у Оџа ци ма, „на пред ња ци“ и „де мо кра те“ ни су ште де ли нов 
ца да пре о кре ну си ту а ци ју. За јед нич ки циљ је био, по сва ку
це ну спре чи ти но ву по бе ду Срп ске ра ди кал не стран ке и
њен оста нак на вла сти у Оџа ци ма

Па ри зе ром ку по ва ли по бе ду
Та ко су ДС и СНС де ли ли па ке те са су хо ме сна тим про из 

во ди ма, хе миј ска сред ства за ку ћу и дру ге на мир ни це. Све 
сни те шке еко ном ске си ту а ци је у зе мљи, „де мо кра те“ и „на 
пред ња ци“ су зна ли да ће ус пе ти да из ма ни пу ли шу нај си ро 
ма шни је жи те ље Оџа ка. Ове стран ке ис ко ри сти ли су и све
ску пље услу ге у здрав ству, па су та ко „на пред њаци“ ор га ни 
зо ва ли бес плат не пре гле де код оф тал мо ло га, као и по де лу
на о ча ра дан пре из бо ра, па чак и на сам дан из бо ра. „Де мо 
кра те“ су ор га ни зо ва ле „ба за ре здра вља“ у свим на се љи ма.
На „ба за ри ма здра вља“ гла са че су пре гле да ли док то риак 
ти ви сти ДСа, и све су то ра ди ли за вре ме рад ног вре ме на,
за по ста вља ју ћи сво је сва ко днев не оба ве зе, и то без до зво ле
ди рек то ра До ма здра вља. 

Де мо кра те и со ци ја ли сти су за мла де гла са че ор га ни зо 
ва ли жур ке по ка фи ћи ма и ди ско те ка ма сва ког ви кен да, уз
при су ство чел ни ка из по кра јин ског си сте ма вла сти. У не ко 
ли ко на вра та на овим жур ка ма су из би ја ле ма сов не ту че, че 
сто уз ве ли ку ма те ри јал ну ште ту, али су при пад ни ци МУП
а за та шка ва ли све ин ци ден те.

Обе ћа ва ли ма глу
Пред са ме из бо ре, од стра не функци о не ра ДС и СПС пот 

пи си ва ни су ра зни про то ко ли и обе ћа не ин ве сти ци ја у
вред но сти пре ко 20 ми ли о на евра. Та ко је обе ћа на га си фи 
ка ци ја оп шти не Оџа ци и до во ђе ње га са до сва ког до ма ћин 
ства, ре а ли за ци ја же ле знич ког са о бра ћа ја из ви ше пра ва ца
пре ма и кроз оп шти ну Оџа ци, оби ла зни ца око Оџа ка, из 
град ња пу та Срп ски Ми ле тићБач ки Бре сто вац, као и пу та
Бач ки Гра чацКру шчић, пра вље ње ту ри стич ког цен тра на
је зе ру у Бач ком Гра ча цу и за вр ше так ка на ли за ци је у Рат ко 
ву и Бач ком Гра ча цу. Још је обе ћа на и ре кон струк ци ја цр кве
у Ла ли ћу и Бач ком Бре стов цу, пра вље ње ре ги о нал ног во до 
во да у ко ји ће би ти укљу че на и оп шти на Оџа ци, сре ђи ва ње
ин ду стриј ске зо не и мно го  дру гих сит ни јих ин ве сти ци ја.

Иако су Де мо крат ска стран ка и Со ци ја ли стич ка пар ти ја
Ср би је по зна те по „ис пу ња ва њу“ да тих обе ћа ња, због кон 
тро ле над ме ди ји ма, ус пе ли су овим ма ни пу ла ци ја ма да по 

но во пре ва ре део би ра ча ко ји су се по на да ли да ће ко нач но
ре ши ти сво је ко му нал не про бле ме. 

До шло је до зло у по тре бе при вре ме ног ор га на у Оп шти 
ни Оџа ци у из бор не ак тив но сти од стра не ДС, СПС и Г17+.
Та ко су ор га ни зо ване по се те фир ма ма ко ји ма је обе ћа на по 
моћ у сва ком по гле ду, као и отва ра ње не ко ли ко сто ти на но 
вих рад них ме ста.

Глас 5 000 ди на ра
На сам дан из бо ра, за је дан глас „на пред ња ци“, „де мо кра 

те“ и „со ци ја ли сти“ су пла ћа ли од 1.000 до 3.000 ди на ра, а у
по сле по днев ним са ти ма и до 5.000 ди на ра. У ку по ви ни су
пред ња чи ли ДС и СНС, а пра ти ли су их СПС и Г17. 

 Ко је имао мо бил ни те ле фон са ка ме ром мо рао је да
сни ми гла сач ки ли стић и број ко ји је за о кру жио – об ја шња 
вају у Оп штин ском од бо ру Срп ске ра ди кал не стран ке. 

Пре ма из ја ва ма све до ка, на сам дан из бо ра, пу тем прет 
њи и на сил нич ког по на ша ња, из во ђе ни су гра ђа ни из сво јих
ку ћа и од во ђе ни на би ра ли шта да би гла са ли за оне ко ји су
их до во ди ли. Нај ак тив ни ји у при ти сци ма би ли су пред став 
ни ци СНСа.

Зло у по тре би ли бе ду
Зло у по тре бља ва ју ћи те шку еко ном ску си ту а ци ју у зе 

мљи до ко је су са ми до ве ли сво јом нео д го вор ном по ли ти
ком, пред став ни ци ре жим ских стра на ка ку пи ли су из бор ну
по бе ду у оп шти ни Оџа ци. Ово га пу та има ли су ди рект ну по 
моћ Срп ске на пред не стран ке и Алек сан дра Ву чи ћа, ко ји је
учи нио све да осла би Срп ску ра ди кал ну странку. Ву чи ћев
по сао је за вр шен, опо зи ци о на власт у оп шти ни Оџа ци ви ше
не по сто ји.

Р. В. С.
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Ку по ви на гла со ва
Ре жим ис ко ри стио те шку еко ном ску си ту а ци ју у Оџа ци ма у из бор не свр хе

• Пред са ме из бо ре, од стра не функ ци о не ра ДС и СПС пот пи си ва ни су разни про то ко ла и обе ћа -
не ин ве сти ци ја у вред но сти пре ко 20 ми ли о на евра



Сма ње ње ка зне крв ни ку, 
по се та Ко со ву и звец ка ње оруж јем

Сам крај Ме си ће вог ман да та обе ле жи ло је не ко ли ко ја 
сних по ли тич ких про во ка ци ја. Пр ва је би ла сма њи ва ње ка 
зне за го ди ну да на, Си ни ши Рим цу, осу ђе ном за уби ства
срп ских ци ви ла кра јем 1991. го ди не у за пад ној Сла во нији.
Си ни ша Ри мац  је при знао и уче шће у уби ству срп ске по ро 
ди це Зец у де цем бру исте го ди не. Сма њи ва ње ка зне об ја 
вље но је на дан пра во слав ног Бо жи ћа, чи ме је ср бо мр зач ка
по ру ка би ла по ја ча на, а Ср би ма у Хр ват ској и Кра ји ни ја сно
ста вље но до зна ња да Ме сић ни је ни ка кав де мо кра та, ка 
квим се пред ста вља, не го за штит ник срп ских крв ни ка. 
Исто вре ме но, Ме сић је баш 7. ја ну а ра ове го ди не оти шао у
по се ту не ле гал ним ин сти ту ци ја ма НА ТО др жа ве Ко со во. У
При шти ни се обра тио сле де ћим ре чи ма:

„С по себ ним за до вољ ством обра ћам се да нас, при го дом
пр во га слу жбе но га по сје та јед но га хр ват ског пред сјед ника
Ре пу бли ци Ко со во, чла но ви ма нај ви ше га пред став нич ко га
ти је ла нај мла ђе др жа ве не са мо ре ги је, не го и Евро пе, у исто
ври је ме и др жа ве нај ста ри јег на ро да ово га ди је ла Ста ро га
кон ти нен та. “

Иако га бе о град ски ре жим до жи вља ва као парт не ра, ка 
ко у ре ги о ну, та ко и у евро ин те гра ци ја ма, Ме си ће ва по ру ка
из При шти не ви ше је не го ја сна – као што је де ве де се тих
раз гра ђи вао СФРЈ, же ља му је да то исто учи ни и са Ср би јом,
и он то не кри је.

Стје пан Ме сић је, сре ди ном ја ну а ра 2009, об ја вио да би
он у слу ча ју да се одр жи ре фе рен дум ко јим би се на ру шио
устав ни по ре дак у БиХ, по слао вој ску у Ре пу бли ку Срп ску а
по себ но у ко ри дор. Ин ди ка тив но је да ово ја сно звец ка њем

оруж јем ни ко од пред став ни ка тзв. ме ђу на род не за јед ни це
ни је осу дио, шта ви ше, на ова кво не што гле да се бла го на 
кло но. Иако се Бо рис Та дић на сва уста хва ли не ком по зи ци 
јом на вод ног ли де ра у ре ги о ну, сва је при ли ка да иста та ме 
ђу на род на за јед ни ца ,,ра чу на’’ са  не ким дру гим ре ги о нал 
ним игра чем,  са Хр ват ском, ко ја ће у бу дућ но сти би ти та ко 
ја ће звец ка ти оруж јем, а оста ли ма оста је да ћу те. 

Сви ови по ступ ци и из ја ве су у ка ко код ре жи ма у Ср би ји,
та ко и код ра ср бр ље них срп ских ме ди ја иза зва ли по мет њу
– ка ко то да им њи хов парт нер на пу ту за евроатлан тске
ин те гра ци је мо же за да ти ова кав нож у ле ђа?  
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Ме сић и крат ка срп ска па мет
Ла бу до ва пе сма Сти пе Ме си ћа за чи ње на зло чи нач ким из ја ва ма

• На ив ни ра ср бр ље ни по ли тич ки и ме диј ски еста бли шмент ових да на био је из нена ђен не ким
по те зи ма од ла зе ћег пред сед ни ка Стје па на Месићa

Пи ше: Ли чи на Рат ко



По ко зна ко ји пут по ка за ло се да Ср би има ју стра хо ви то
сла бо исто риј ско пам ће ње, а са мим тим и крат ку па мет.

По ли тич ки пут Стје па на Ме си ћа
– обе ле жен мр жњом пре ма Ср би ма

Под се ти мо се ко је у ства ри Стје пан Ме сић.
Го ди не 1989, са хр ват ским ге не ра лом Фра њом Туђ ма 

ном, био је је дан од осни ва ча шо ви ни стич ке Хр ват ске де мо 
крат ске за јед ни це у ко јој је оба вљао ду жност глав ног тај ни 
ка (ге не рал ног се кре та ра). 

Пред из бор ну кам па њу „обе ле жио“ је из ја ва ма да ће сви
Ср би ста ти под је дан ки шо бран и да Ср би мо гу, кад по ђу из
Хр ват ске, по ни је ти са мо бла то на опан ци ма ко је су до ни је 
ли. Ове из ја ве су из го во ре не на пред из бор ним ску по ви ма
Хр ват ске де мо крат ске за јед ни це у Го спи ћу и Бри њу.

На кон из бо ра у апри лу и ма ју 1990. го ди не и по бе де Хр 
ват ске де мо крат ске за јед ни це, би ва иза бран за пр вог пред 
сед ни ка Вла де. 

Ка да су се Ср би у Хр ват ској су прот ста ви ли не ле гал ном
кр ше њу Уста ва и бри са њу срп ског на ро да као кон сти ту тив 
ног и др жа во твор ног, фор ми ра њем За јед ни це оп шти на Се 
вер не Дал ма ци је и Ли ке и рас пи си ва њем срп ског пле би сци 
та о ауто но ми ји, упра во је Ме си ће ва вла да би ла та ко ја је по 
сла ла сна ге по ли ци је на ову ле ги тим ну срп ску на ци о нал ну
по ли тич ку ак ци ју.

„Мој за да так је оба вљен...“
У ав гу сту ме се цу, на Ме си ће во ме сто до ла зи Јо сип Ма но 

лић, а он од ла зи у Бе о град, уме сто Сти пе Шу ва ра, за чла на
Пред сед ни штва Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке
Ју го сла ви је. Сво је де ло ва ње у Бе о гра ду свео је на рас та ка ње
ове са ве зне ин сти ту ци је, што је по твр дио из ја вом у хр ват 
ском Са бо ру по по врат ку из Бе о гра да: „Мој за да так је оба 
вљен – Ју го сла ви је ви ше не ма!“

По по врат ку у За греб по ста вљен је на ме сто пред сед ни 
ка хр ват ског Са бо ра, где се, из ме ђу оста лог,  „про сла вио“
раз ре ше њем су ди је Ђор ђа Ка ла ња из Го спи ћа, ина че звер 
ски уби је ног у го спић ким ли кви да ци ја ма 1991. го ди не.

У оби ла ску хр ват ске уста шке еми гра ци је у Аустра ли ји
из ја вљу је сле де ће: 

„У Дру гом свет ском ра ту, ви ди те, Хр ва ти су два пу та по 
би је ди ли и ми не ма мо раз ло га да се ни ко ме из ви ња ва мо.
Ово што тра же од Хр ва та – хај де иди те клек ну ти у Ја се но 
вац, клек ни те ов д је... Ми не ма мо пред ким шта кле ча ти! Ми
смо два пу та по би је ди ли, а сви дру ги са мо јед ном. Ми смо
по би је ди ли 10. трав ња, кад су нам Си ле осо ви не призна ле
Хр ват ску др жа ву и по бије ди ли смо јер смо се на шли по сли 
је ра та, опет са по би јед ни ци ма, за по бјед нич ким сто лом“.

Ма ски ра ње тра го ва
Ка сни је, де ве де се тих, ула зи у су коб са Фра њом Туђ ма 

ном, те фор ми ра стран ку Хр ват ски не за ви сни де мо кра ти,
ко ја се ка сни је спа ја са Хр ват ском на род ном стран ком.

По сле Туђ ма но ве смр ти 2000. го ди не, би ва иза бран за
пред сед ни ка Хр ват ске. 

Ме сић ме ња ре то ри ку из вре ме на ра та, али су штин ски и
да ље про во ди ја сну ан ти срп ску по ли ти ку. У вре ме ње го вог
пред сед ни ко ва ња, пре све га због не ак тив но сти срп ске ди 
пло ма ти је, Хр ват ска је пред ста вље на као де мокра ти зо ва на
зе мља у ко јој се по шту ју пра ва свих, па и прог на них Ср ба.

Број ке от кри ва ју исти ну
Ме ђу тим, исти на је пот пу но дру га чи ја. Број Ср ба је из го 

ди не у го ди ну све ма њи. Иако се зва нич но при ка зу је да Ср 
ба у Хр ват ској има око 230.000, ре зул та ти из бо ра ово де ман 
ту ју. 

Та ко је на пар ла мен тар не из бо ре 2003. го ди не иза шло
45.000 Ср ба, на ло кал не из бо ре 2005. го ди не 37.000 Ср ба, на
пар ла мен тар не из бо ре 2007. го ди не 34.000 Ср ба, а на локал 
не из бо ре 2009. го ди не 27.000 Ср ба. 

Кон стан тан је тренд опа да ња срп ских гла са ча и ја сно је
да оно ма ло Ср ба у Хр ват ској – из у ми ре. 

Без гра нич на срп ска по ли тич ка глу пост
На жа лост, у Ср би ји власт кон стант но пре не бре га ва ове

чи ње ни це, на ко је ука зу ју са мо Вла да Ре пу бли ке Срп ске
Кра ји не у про гон ству и Срп ска ра ди кал на стран ка. За зва 
нич ни Бе о град, Стје пан Ме сић и зва нич ни За греб би ли су –
ета лон де мо кра ти је. За то су да нас из не нађе ни ова квим Ме 
си ће вим ис ту пи ма, ко ји за не ког ко озбиљ но са гле да ва ње 
го во по ли тич ко де ло ва ње ни су ни какво из не на ђе ње, не го
ја сан кон ти ну и тет.

И сад, уме сто да из све га из ву че по у ке, зва нич ни Бе о град
по но во упа да у исту клоп ку. Сви бе о град ски ме ди ји поздра 
ви ли су из бор Иве Јо си по ви ћа за Ме си ће вог на след ни ка у
Бан ским дво ри ма. По но во је за бо ра вље но да је тај исти Јо си 
по вић био аутор ту жбе Хр ват ске про тив Ср би је пред Ме ђу 
на род ним су дом прав де у Ха гу. Кад ће и да ли ће икад до ћи
до срп ског отре жње ња?
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Исто ри чар Ве се лин Ђу ре тић, у ин тер вјуу за ,,Ве ли ку
Ср би ју”, го во ри о по след њим пред сед нич ким по те зи 
ма Стје пана Ме си ћа, ту жба ма две др жа ве пред ме ђу 

на род ним су дом прав де, као и по ку ша ју усва ја ња ре зо лу ци 
је о Сре брени ци и ни по да шта ва њу срп ских жр та ва у по 
след њим ра то ви ма.  
•  Ка ко ко мен та ри ше те по след ње по ступ ке та да још

увек ак ту ел ног пред сед ни ка Хр ват ске Стје па на Ме си 
ћа? По ми ло ва ње уби ца Ср ба, прет ње вој ним на па дом
на Ре пу бли ку Срп ску… 

– Стје пан Ме сић је остао до сле дан сво јој уста шкој иде о 
ло ги ји. Иако је јав но као ко му ни ста го во рио  про тив фа ши
зма, био је ве ран тој иде о ло ги ји. Он је је дан од оних љу ди ко 
ји су би ли уба че ни у по ли ти ку да оба вља ју не ке посло ве као
на вод ни ле ви ча ри. Хр ва ти су у то ме не над ма шни. Хр ва те
во ди ве ли ки цен тар, ми слим да је то Ва ти кан.  Ме сић је, да 
кле, наста вио по ли ти ку ко ју је имао и ра ни је, и ко ју је из ра 
зио он да ка да је ре као: ,,Ја сам из вр шио свој за да так, Југо сла 
ви је ви ше не ма”.
•  За што је че као крај ман да та да по ву че ове по те зе?

– Же лео је да се пред ста ви као нај већи Хр ват у чи та вој
исто ри ји. Ме ђу тим, нај ве ћи Хр ват у исто ри ји ко ји је из ма ни 
пу ли сао срп ски на род, и до вео га у про паст, је Јо сип Бр зо Ти 
то. Он је био нај ве ћи ма ни пу ла тор це ло куп не хр ват ске и ју 
го сло вен ске, па ако хо ће те, и европ ске исто ри је. 

Дру го, део Ме си ће вог пла на је и при ча о рат ним зло чи 
ни ма и ту жба Хр ват ске про тив Ср би је. То је ве ли ка игра на
ко ју је, на жа лост, власт у Ср би ји на се ла. 

Не сме мо по ву ћи ту жбу
•  Шта је циљ Хр ват ске ту жбе про тив Ср би је пред Ме ђу 

на род ним су дом прав де? – Тре ба ло је да ту жба у ства ри, ин тер на ци о на ли зу је под 
ва ле о срп ској агре си ји, као и да хр ват ску агре си ју про гла си
за срп ску агре си ју. Хр ват ска ту жба за на водне рат не зло чи 
не про тив Ср би је је сми шље ни чин да би се ин тер на ци о на 
ли зо ва ла од го вор ност Ср ба за рат у бившој СФРЈ. 
•  Ка ко гле да те на ини ци ја ти ву Бо ри са Та ди ћа и Де мо 

крат ске стран ке да Ср би ја и Хр ват ска спо ра зумно по 
ву ку оп ту жбе?

– Ако по ву че мо кон тра ту жбу, по чи ни ће мо по нов ни зло 
чин про тив пре ко ми ли он уби је них Ср ба у Дру гом свет ском
ра ту, а ако се узме и Пр ви свет ски рат, мо жда и два ми ли о на
уби је них  Ср ба. Знам да ће би ти оних мон ди ја ли ста ко ји ће
ре ћи – ево Ђу ре тић тра жи не ка кав ра ди ка ли зам. Ни ка квог
ра ди ка ли зма не ма, то је исто риј ска прав да. Ја сам про тив
сва ке осве те, али сам за то да се утвр де исто риј ске чи ње ни 
це, а не да се на ба зи ве ли ких ма ни пу ла ци ја до но се за кључ 
ци ко ји оп те ре ћу ју овај на род и оп те ре ћу ју ге не ра ци је ко је
до ла зе. Ср би ја не сме да по ву че ту жбу про тив Хр ват ске, док
Хр ват ска ту жба не ма ни ка квог осно ва.
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Туже нас што
су нас уби ја ли

Ин тер вју: Проф. др, исто ри чар Ве се лин Ђу ре тић

• Ср би ја не сме да по ву че ту жбу про тив Хр ват ске, док Хр ват ска ту жба не ма ни ка квог осно -
ва. Ка ко до нети ре зо лу ци ју о Сре бре ни ци а да ни кад ни смо до не ли ре зо лу ци ју о Ја се нов цу и дру -
гим срп ским стра ти шти ма? Ако до не су две ре зо лу ци је, с озби ром да има ју чи тав ме ђу на род -
ни апа рат свој, ре ћи ће – Ср би су на по кон при знали Сре бре ни цу. О оној дру гој ре зо лу ци ји ско ро
не ће ни го во ри ти



Ре зо лу ци ја о Сре бре ници но ва под ва ла
•  Да ли по др жа ва те до но ше ње ре зо лу ци је о Сре бре ни 

ци?
– Про тив сам до но ше ња ре зо лу ци је о Сре бре ни ци. Ја сам

за ре зо лу ци ју ко ја би осу ди ла  све жр тве у Пр вом свет ском
ра ту, у Дру гом свет ском ра ту и у по след њим ра то ви ма на
Бал ка ну. Ка ко до не ти ре зо лу ци ју о Сре бре ни ци а да ни кад
ни смо до не ли ре зо лу ци ју о Ја се нов цу и дру гим срп ским
стра ти шти ма? Зло чи ни у Дру гом свет ском ра ту про це њу ју
се на око ми ли он и по уби је них Ср ба. Ис тра жи ва чи зло чи на
у Ја се нов цу твр де да су ис ко па ва њи ма под зе мљом от кри ли
нај ма ње 700.000800.000 ко сту ра. Ни су ура чу на ти они ко ји
су плу та ли Са вом од Ја се нов ца до Бе о гра да. Тре ба осу ди ти
зло чи не у Првом свјет ском ра ту ко ји се про цје њу ју на сто ти 
не хи ља да, ми мо ра ти шта на Це ру, Ко лу ба ри и дру где. Не
тре ба за бо ра ви ти на зло чи не у гра ђан ском ра ту 19911995.
го ди не, и зло чи не у НА ТО агре си ји 1999. Све то тре ба да са 
држи та ре зо лу ци ја.
•  Али пред сед ник Бо рис Та дић ка же да је Сре бре ни ца

нај стра шни ји зло чин. Зар не за слу жу је по себ ну ре зо 
лу ци ју?

– Што се ти че Сре бре ни це, Ми ли во је Ива ни ше вић и мно 
ги дру ги ко ји су ис тра жи ва ли тај про блем, ви де ли су да се
та мо де сио зло чин, у осве ти, јер је то ме прет хо дио зло чин
над 3.500 Ср ба у Бра тун цу и до ли ни Дри не. А тим зло чи ни 
ма, над Ср би ма, прет хо ди ли су зло чи ни у то ку Дру гог свет 
ског ра та, где је уби је но ви ше од 10.000 Ср ба у до ли ни Дри 
не. С дру ге стра не, то ме су прет хо ди ли зло чи ни му сли ма на,
од но сно Хр ва та у Пр вом свет ском ра ту. Тач но је да је до шло до
осве те. Тач но је да је уби је но не ко ли ко сто ти на љу ди. Али
уби је ни су од ру ку де це, мај ки и оче ва ко ји су при је то га по 
кла ни у до ли ни Дри не. То је исто риј ска чи ње ни ца ко ју не
мо же ни ко до ве сти у пи та ње. 
•  По сто ји и спор око бро ја на стра да лих му сли ма на?

– Ми ли во је Ива ни ше вић твр ди да ни је би ло ви ше од
2.000, да су они ка сни је до да ва ли том бро ју љу де ко ји су по 
ги ну ли на дру гим бо ји шти ма, па чак и не ке ко ји су умр ли
при је ра та. Та ко ђе, зна се да је му сли ман ска гру па ци ја, ко ја

је од сту па ла пре ма Ту зли, на и шла на мин ско по ље. Али је
на и шла и на срп ске сна ге ко је су би ле сву да око ло рас по ре 
ђе не. И си гур но је да је ту би ло не ко ли ко сто ти на мр твих.
•  Та дић ка же да је ре ше ње у усва ја њу две ре зо лу ци је о

Сре бре ни ци, јед не за му сли ма не и јед не за Ср бе?
– Ако бу ду до не те две ре зо лу ци је, то ће би ти ве ли ка об 

ма на. Тре ба осу ди ти све зло чи не, на бро ја ти их по да туми ма.
Ако ре жим на сед не на ову игру, а ова игра је вр ло опа сна,
не ће би ти до бро за Ср бију. Ако до не су две ре зо лу ци је, јед ну
о му сли ма ни ма и дру гу о зло чи ни ма над Ср би ма, на пра ви 
ће са мо јед ну си ме три ју ко ја ће њи ма омо гу ћи ти да, с об зи 
ром да има ју чи тав ме ђу на род ни апа рат на сво јој стра ни, да
по на вља ју да су Ср би на по кон при зна ли Сре бре ни цу, мо ћи
ће да про гла се дан Сре бре ни це, а о оној дру гој ре зо лу ци ји
ско ро не ће ни го во ри ти. Па за што би се го во ри ло о 3.500
уби је них Ср ба у Сре бре ни ци кад се не го во ри о Ја се нов цу, о
ми ли он и по уби је них Ср ба, Је вре ја и не срет них Ро ма?

Р. В. С.
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Бур на рас пра ва ко ју је про у зро ко вао скан да 
ло зни и пар тиј ски из бор но силаца пра во 
суд них функ ци ја у Ср би ји, нај ве ро ват ни је

ће свој епи лог до би ти у Стра збу ру, а то ће се до го ди ти чим
оште ће не су ди је до бију обра зло же ње о раз ло зи ма због ко 
јих ни су по но во ре и за бра не. Ова ква на ја ва сти же из Дру -
штва су ди ја Ср би је, ко је је, као стру ков но удру же ње, ста ло
у за шти ту су диј ске про фе си је и око 730 до са да шњих су ди ја
– жр та ва ре жи ма Бо ри са Та ди ћа и Де мо крат ске стран ке, ко 
је ни су про шле ре и збор. Ово дру штво, од Ви со ког са ве та
суд ства, већ не де ља ма уна зад, без у спе шно, зах те ва од го 
вор на пи та ње чи ме се тај ор ган ру ко во дио у оце ни да по је 
ди не су ди је не ис пу ња ва ју кри те ри ју ме струч но сти, до стој 
но сти и оспо со бље но сти. Си ту а ци ја се до дат но за ком пли ко 
ва ла ка да је јав ност са зна ла да је Ви со ки са вет суд ства све
ин фор ма ци је у ве зи са по ступ ком ре и збо ра су ди ја, про гла 
сио слу жбе ном тај ном. Пот пу но исто учи ни ло је и Др жав -
но ве ће ту жи ла ца, због че га је стру ков но Удру же ње ту -
жи ла ца Ср би је, шти те ћи сво ја пра ва, под не ло жал бу по ве -
ре ни ку за ин фор ма ци је од јав ног знача ја. 

Опе ра тив но „под ба ци ли“ МУП и БИА?! 
Тра га ју ћи за од го во ром ко ји кри те ри ју ми су ко ри шће ни

при ли ком од лу чи ва ња о ре и збо ру су ди ја, пред став ни ци
Дру штва су ди ја Ср би је јав но сти су скре ну ли па жњу да је,
пре ма њи хо вим са зна њи ма, и Без бед но сно-ин фор ма тив -
на аген ци ја (БИА) уме ша ла „сво је пр сте“ у рад Ви со ког са -
ве та суд ства. А да је то за и ста та ко, на ин ди рек тан на чин
по твр ди ла је и ми ни стар ке прав де Сне жа на Ма ло вић. ,,По
одре ђе ним зах те ви ма на ма је ту жи ла штво до ста вља ло по 
треб не ин фор ма ци је. Зна чи, та мо где су по кре ну ти зах те ви
за спро во ђе ње ис тра ге, оп ту жни це или ис тра жне рад ње
про тив кан ди да та, сва ка ко су нам до ста вља ли и то смо ко 
ри сти ли у на шем ра ду”, из ја ви ла је ми ни стар ка Ма ло вић.
Овим ре чи ма, Ма ло ви ће ва је до да ла и сле де ће: ,,Ко ри шће ни
су по да ци ту жи ла штва, а са мим тим, на рав но, ту жи ла штво
је ор ган ко ји по сту па по сле по ли ци је или Без бед но сноин 
фор ма тив не аген ци је, ако го во ри мо о кон крет ним пред ме 
ти ма”.

Да кле, ако је ве ро ва ти ми ни стар ки, не ма сум ње да су
БИА, МУП и ту жи ла штво да ли свој „до при нос“ у ре и збо ру
но си о ца пра во суд них функ ци ја. Међу тим, упр кос то ме, из 
гле да да ни су баш сви ре и за бра ни „де ли о ци прав де“ пот пу 
но „чи сти“. С тим у ве зи, ре дакци ја „Ве ли ке Ср би је“ је до шла
у по сед 14 по је ди нач них из ве шта ја и Го ди шњег из ве шта ја о
кон тро ли по је ди них пра во суд них ин сти ту ци ја то ком 2007.
го ди не. Кон тро ле су из вр ше не од стра не Гру пе за над зор и
кон тро лу ко ја функ ци о ни ше при Ми ни стар ству прав де, а
сво јим па ра фом са гла сност на са др жи ну Го ди шњег из ве 
шта ја дао је и Ду шан Пе тро вић, та да шњи ми ни стар прав де
и за ме ник пред сед ни ка ДСа. Ка ко за вре ме Пе тро ви ће вог
ми ни стро ва ња, та ко ни за вре ме ман да та Сне жа не Ма ло 

вић, про тив пред сед ни ка кон тро ли са них су до ва и јав них
ту жи о лаца нису под но ше не пре кр шај не или кри вич не при 
ја ве. Јед но став но, кон тро ле су вр ше не, ин спек циј ски из ве 
шта ји су са чи ња ва ни, а по том су од ла га ни у фи о ке Ми ни 
стар ства прав де. Да нас, уме сто да пре ступ ни ци и пра во суд 
ни меше та ри сно се од го вор ност, они ће по но во де ли ти
прав ду. Ка ко?   

На и ме, по но во су иза бра ни љу ди за ко је је ми ни стар ство
има ло до ка зе да су у свом „ми ну лом ра ду“ кр ши ли низ зако 
на и дру гих про пи са, пљач ка ли бу џет др жаве и за вла чи ли
ру ку у џе по ве гра ђа не. Ако је „под ба ци ло“ Ми ни стар ство
прав де, шта су он да у кон крет ном слу чају пред у зе ли (ка ко
твр ди ми ни стар ка Ма ло вић) МУП и БИА?! Очи глед но је да
ни су ап со лут но ни шта пред у зе ли. 

И у су ду се вр ши „ута ја по ре за“?!
Да у Ср би ји пра во суд на ин сти ту ци ја и те ка ко мо же да

бу де „епи цен тар“ бе за ко ња, све до чи из ве штај о кон тро ли
(бр. 038-01-00002/2007-15/2, од 9. 3. 2007), ко ја је, од стра не
Ми ни стар ства правде, из вр ше на у Оп штин ском су ду у
Кра гу јев цу.

Кон тро ло ри бе ле же да је овај суд то ком 2006. го ди не, у
свом ре сто ра ну за ис хра ну за по сле них, оства рио про мет од
чак 4.562.623 ди на ра. Ме ђу тим, ни ти је ПДВ упла ћен у др 
жав ни буџет, ни ти је над ле жној по ре ској упра ви под не та
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Ре и збор на гра да за зло у по тре бу

И по ба бу и по стри че ви маИ по ба бу и по стри че ви ма
„Ве ли ка Ср би ја“ от кри ва „ми ну ли рад“ по је ди них су ди ја ко је ће по но во су ди ти

• На спи ску ре и за бра них „де ли лаца прав де“ у Ср би ји, на шло се ме сто за тро ји цу су ди ја, и јед ног
јав ног ту жи о ца, ко је су кон тро ло ри Ми ни стар ства прав де, прет ход но, „ухва ти ли“ у кр ше њу
про пи са и не на мен ском тро ше њу ми ли о на ди на ра из пра во суд ног бу џе та

Пи ше: Иван Ни нић



еви ден ци о на (по ре ска) при ја ва. Та ко ђе, ру ко вод ство су да је
вр ши ло на бав ке ро бе за по тре бе ре сто ра на на на чин ко ји је
по све му био у су прот но сти са од ред ба ма За ко на о јав ним
на бав ка ма. На бав ке су вр ше не као на бав ке ма ле вред но сти,
док је њи хо ва укуп на го ди шња вред ност пре ла зи ла 3 ми ли 
о на ди на ра, што по за ко ну под ле же на бавци ве ли ке вред но 
сти. По је ди не по ну де, ко је су у по ступку јав не на бав ке до ста 
вља ли по ну ђа чи, суд је „за гу био“. За пи сни ци тен дер ске ко 
ми си је ни су са др жа ли све нео п ход не по дат ке, ни ти је тен 
дер ска до ку мен та ци ја при пре ма на на на чин ка ко то про пи 
су је за кон. Из ин спек циј ског из ве шта ја, ви ди се да, на кон
спро ве де ног по ступ ка из бо ра нај по вољ ни јег по ну ђа ча, ру 
ко вод ство су да са ода бра ним по ну ђа чи ма, ни је чак ни за 
кљу чи ва ло уго во ре у пи са ној фор ми.    

Ни је уоби ча је на по ја ва да је дан пра во суд ни ор ган на ба 
вља, тј. ку пу је ро бу са пи ја це, али је упра во то био случај у
Оп штин ском су ду у Кра гу јев цу, то ком 2006. го ди не.  На и 
ме, кон тро ло ри бе ле же да је укуп на вред ност на ба вље них,
од но сно пла ће них мле чих про из во да за по тре бе су да, са
град ске пи ја це, из но си ла 249.894 ди на ра. У да том слу ча ју
јав на на бав ка ни је из вр ше на у скла ду са за ко ном, иако је
тре ба ло да бу де тре ти ра на као на бав ка ма ле вред но сти. За
спор ну набав ку суд је био ду жан да по љо при вред ном про 
из во ђа чу пла ти ПДВод 5 од сто, а за уз врат да за тра жи и до 
би је од го ва ра ју ћи до ку мент са об ра чу номпри зна ни цом,
што ни је учи ње но. Исто тако, суд је био ду жан да за на бав ку
код пре про дав ца, у скла ду са за ко ном, пла ти по рез на до хо 
дак гра ђа на од 20 од сто, по од бит ку нор ма тив них тро шко 
ва, што та ко ђе ни је учи ње но. У кон тро ли је утвр ђе но да, за
ове на бав ке са пи јаце, не по сто ји до каз да је про да вац при 
мио но вац од стра не су да, ни ти по сто ји до каз да је на бав ка
из вр ше на по нај по вољ ни јим це на ма, на кон прет ход ног ис 
пи ти ва ња тр жи шта. Да кле, „ута ја по ре за“ је би ла са свим
нор мал но по на ша ње над ле жних у Оп штин ском су ду у
Кра гу јев цу.  

И у су ду се „пум па ју“ фак ту ре?!
Кон тро ла је по ка за ла и то да је Оп штин ски суд у Кра гу -

јев цу пла ћао дра стич но ску пље це не на ба вља не ро бе од це 
на ко је су иза бра не као „нај по вољ ни је“ на „им про ви зо ва ном
тен де ру“. При ме ра ра ди, це на из по ну де за пе че ни цу при хва 
ће на је у из но су од 665,25 ди на ра, а у ра чу ну фак ту ри са на на
из нос од 708,48 ди на ра. У по ну ди је це на сла ни не при хва ће 
на на из нос од 215,25 ди на ра, а фак ту ри са на је на из нос од
261,87 ди на ра. Иста си ту а ци ја је би ла и са на бав ком пи ћа.
Це на ки се ле во де из по ну де при хва ће на је у ви си ни од 14,80
ди на ра, а фак ту ри са на је на из нос од 15,68 ди на ра. Пе лин ко -
вац из по ну де је при хва ћен са це ном у ра спо ну од 275 до 450
ди на ра, а пла ћан је по це на ма од 462 до 482 ди на ра. Ова кав
„рас ко рак“ при хва ће них и пла ће них це на, пред ста вљао је
стро го кр ше ње За ко на о јав ним на бав ка ма, али и ди рек тан
удар на џеп по ре ских об ве зни ка, од но сно гра ђа на Ср би је ко 
ји фи нан си ра ју на ше суд ство. 

Све ове чи ње ни це ко је је от кри ла кон тро ла Ми ни стар 
ства прав де, за вре ме ман да та Жар ка Сте ва но ви ћа, пред 
сед ни ка Оп штин ског су да у Кра гу јев цу, ни су би ле пре пре 
ка да га Ви со ки са вет суд ства по но во оце ни као „струч 
ног“, „до стој ног“ и „оспо со бље ног“ да оба вља су диј ску ду 
жност. Да кле, без ика кве од го вор но сти, Сте ва но вић је уна 
пре ђен та ко што је иза бран за су ди ју Основ ног су да у Кра -
гу јев цу.  

Пу ни ли џе по ве, без прав да ња тро шко ва
Кон тро ло ри Ми ни стар ства прав де су то ком 2007. го ди 

не про ве ра ва ли и по сло ва ње Тр го вин ског су да у Ни шу, за
пе ри од 2006. го ди не, о че му је та ко ђе са чи њен пи са ни из ве 
штај (бр. 038-01-00002/2007-15/9, од 25. 4. 2007). 

Ова пра во суд на ин сти ту ци ја је у 2006. го ди ни, на ви ше
на чи на „оште ти ла“ бу џет др жа ве Ср би је. Пр во, кон тро ла је
по ка за ла да су суд ски при хо ди од 761.000 ди на ра, са ра чу на
де по зи та, пре ба че ни на ра чун ре дов ног по сло ва ња су да,
уме сто да сред ства бу ду упла ће на у Ре пу блич ки бу џет, ка ко
то на ла же За ко на о уре ђе њу су до ва. На овај на чин, сред ства
су не за ко ни то тро ше на за ис пла ту на кна да тро шко ва пре 
во за и днев ни ца су ди ја ма ко је су вр ши ле су диј ске рад ње
ван суд ске згра де, а по зах те ву стра на ка. Ме ђу тим, рас хо де
та кве вр сте тре ба ло је фи нан си ра ти из ре дов них бу џет ских
сред ста ва ко ја су до ти ра на за рад су да. У кон крет ном слу ча 
ју, кон тро ла је по ка за ла да су ове ис пла те су ди ја ма вр ше не
са мо на осно ву ре ше ња су ди ја, без пра те ће до ку мен та ци је
(пут ни на ло зи и об ра чун ки ло ме тра же), на осно ву ко је би се
мо гла утвр ди ти за ко ни тост и ве ро до стој ност на пла ће них
тро шко ва. 

Да је у Тр го вин ском су ду у Ни шу би ло пот пу но нор мал 
но бу џет ско пла ћа ње тро шко ва без ва лид них па пи ра, све 
до чи и по да так да су на кна де, за рад адво ка та и ве шта ка, вр 
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Ту жи лац оште тио др жа ву, па по том уна пре ђен!
Сво јом срам ном од лу ком Др жав но ве ће ту жи ла ца је уна пре ди ло и Зо ра на Ву це љу, до са да шњег оп -

штин ског јав ног ту жи о ца у Зре ња ни ну. Ву це ља ће убу ду ће би ти за ме ник јав ног ту жи о ца у Апе ла ци о -
ном ту жи ла штву у Но вом Са ду. Прет ход но је Ми ни стар ство прав де из вр ши ло кон тро лу ра да у ОЈТ
Зре ња нин (Из ве штај, бр. 038-01-00002/2007-15/04, од 26. 03. 2007) и том при ли ком је утвр ђе но да је
упра во Ву це љи ним од лу ка ма и кр ше њем про пи са оште тило др жав ни бу џет. Из из вешта ја про из и ла зи
да је Ву це ља се би и сво јим за по сле ни ма у ОЈТ у Зре ња ни ну (за ме ни ци ма јав ног ту жи о ца и слу жбе ни ци 
ма), не за ко ни то, тј. су прот но уред би ко ју је до не ла Вла да Ср би је, уве ћа вао основ ни ко е фи ци је нат за об 
ра чун и ис пла ту пла та за 10 и 15 од сто ме сеч но. Ште та ко ју је при чи нио бу џе ту Ре пу бли ке и ње го ва од 
го вор ност ни су утвр ђе ни, али је без об зи ра на то, уна пре ђен на ви шу ту жи лач ку функ ци ју!



ше не без при ла га ња тро шков ни ка адво кат ских услу га и
тро шков ни ка ве шта че ња! Да кле, кон тро ла је по ка за ла да су
ис пла те по овом осно ву вр ше не са мо на осно ву ре ше ња су 
ди ја, те је та ко оста ла енигма да ли су све пла ће не услу ге за 
и ста и из вр ше не у оби му у ком су на пла ће не?! С дру ге стра 
не, ру ко вод ство су да је у 2006. го ди ни вр ши ло ис пла ту
днев ни ца за слу жбе на пу то ва ња у ма њим из но си ма не го
што је то про пи си ма би ло утвр ђе но као пра во ко је при па да
за по сле ном. Исто та ко, ис пла те на кна да за рад су ди ја по рот 
ни ка су вр шене у знат но ма њим из но си ма не го што је то би 
ло про пи са но. 

О ха о тич ном ста њу у Тр го вин ском су ду у Ни шу, све до чи
и при мер кр ше ња за ко на при ли ком спро во ђе ња про це ду ре
јав не на бав ке за ку по ви ну нај о бич ни јих кли ма уре ђа ја. До 
вољ но је ре ћи да су кон тро ло ри Ми ни стар ства прав де от 
кри ли по сто ја ње два за пи сни ка о отва ра њу пону да, а пре ма
ко ји ма су иза бра ни пот пу но раз ли чи ти по ну ђа чи за на бав 
ку истих кли ма уре ђа ја?! 

Суд ско „про би ја ње“ бу џе та   
Фи нан сиј ска сред ства ко ја је Ми ни стар ство прав де то 

ком 2006. го ди не тран сфе ри са ло Тр го винском су ду и Ни -
шу, тро ше на су не на мен ски, или бо ље ре че но уз кр ше ње За 
ко на о бу џет ском си сте му. Ка ко? На и ме, ин спек циј ски из ве 
штај све до чи да је суд при ли ком из вр ше ња свог бу џе та, пра 
вио од сту па ња од ви си не пла ни ра них, тран сфе ри са них и
утро ше них сред ста ва. 

При ме ра ра ди, за рас хо де на бу џет ској по зи ци ји 426 – ма -
те ри јал, би ло је пла ни ра но 444.000 ди на ра, из бу џе та је до 
ти ра но 852.140 ди на ра, док је за ту на ме ну утро ше но чак
1.478.280 ди на ра. За рас хо де на по зи ци ји 423 – услу ге по уго -

во ру пла ни ра но је 644.000 ди на ра, из бу џе та је до ти ра но
976.382 ди на ра, а утро ше но је чак 1.157.074 ди на ра. За рас 
хо де на по зи ци ји 422 – тро шко ви пу то ва ња, пла ни ра но је
130.000 ди на ра, из бу џе та је до ти ра но 118.000 ди на ра, а
утро ше но је 178.000 ди на ра. За рас хо де на по зи ци ји 415 –
на кна де за за по сле не, пла ни ра но је 420.000 ди на ра, из бу џе 
та је до ти ра но 501.700 ди на ра, а утро ше но је 670.224 ди на 
ра. Да кле, кон тро ла Ми ни стар ства прав де је ве о ма пре ци 
зно утвр ди ла да је у кон крет ним слу ча је ви ма до ла зи ло до
тзв. про би ја ња бу џе та, а што су пла ти ли гра ђа ни Ср би је. 

Ова кво по сло ва ње Тр го вин ског су да у Ни шу, „за бе ле же 
но“ је за вре ме ман да та пред сед ни ка су да Вој ка на Ми тро 
ви ћа, али уме сто да Ми тро вић, од стра не Ми ни стар ства
прав де, бу де про це су и ран пред пре кр шај ним и кри вич ним
ор га ни ма, он је по но во иза бран. Од лу ком Ви со ког са вета
суд ства, он ће убу ду ће оба вља ти функ ци ју су ди је При вред -
ног су да у Ни шу.    

Уна пре ђе ње уме сто од го вор но сти
По сло ва ње Окру жног су да у Но вом Са ду, за пе ри од

2006. го ди не, та ко ђе је би ло пред мет кон тро ле Ми ни стар 
ства прав де ко ја је спро ве де на у 2007. го дини, а ко ја је ре зул 
ти ра ла са ста вља њем обим ног ин спек циј ског из ве шта ја (бр.
038-01-00002/2007-15/10, од 9. 04. 2007). 

У овом су ду бу џет ска сред ства су, то ком 2006. го ди не,
тро ше на не на мен ски и не за ко ни то, та ко што је ру ко вод 
ство су да Ми ни стар ству прав де упу ћи ва ло зах те ве за тран 
сфе ре ко ји су би ли у ко ли зи ји са одо бре ним апро при ја ци ја 
ма, утвр ђе ним фи нан сиј ским пла ном и упут ством Ми ни 
стар ства прав де. Та ко су, при ме ра ра ди, рас хо ди на буџет 
ској по зи ци ји 421– стал ни тро шко ви, план ски би ли утвр ђе 
ни на из нос од 30,4 ми ли о на ди на ра, а суд је за ове на ме не
(пре ко зах те ва за тран сфер) од Ми ни стар ства прав де тра 
жио чак 59,2 ми ли о на ди на ра. За тим је ми ни стар ство, из бу 
џе та Ре пу бли ке, су ду пре не ло из нос од 35,7 ми ли о на ди на 
ра, али ствар ни рас хо ди на по ме ну тој по зи ци ји у 2006. го ди 
ни су из но си ли 25,1 мили он ди на ра. Дру ги при мер се од но 
си на бу џет ску по зи ци ју 423 – услу ге по уго во ру, а за шта је
план ски би ло утвр ђе но и одо бре но 15,4 ми ли о на ди на ра.
Ме ђу тим, суд је од Ми ни стар ства прав де зах те вао тран сфер
од 213 ми ли о на, на кон че га је до био 65 ми ли о на, а при том
су ствар ни рас хо ди из но си ли 73,1 ми лион ди на ра. По ред
овог „про би ја ња’’ бу џе та и кр ше ња за ко на, кон тро ло ри су
слич но ста ње от кри ли и на дру гим бу џет ским по зи ци ја ма
кон тро ли са ног су да. 

Ова кво ме ше та ре ње, као и утро шак 12.159.789 ди на ра
на име услу га ве шта че ња, и то са мо на осно ву суд ског ре ше 
ња, без при ло же них тро шков ни ка о ствар ним тро шко ви ма,
ни су би ли до во љан раз лог да се пре и спи та рад Сло бо да на
На др љан ског, пред сед ни ка Окру жног су ду у Но вом Са ду.
На др љан ски је од лу ком Ви со ког са ве та суд ства уна пре 
ђен у су ди ју Апе ла ци о ног су да у Но вом Са ду. Да ап сурд бу 
де још ве ћи, Ви со ки са вет суд ства је од лу чио да га по ста 
ви за в.д. пред сед ни ка Апе ла ци о ног су да у Но вом Са ду. 

50 VELIKA SRBIJA FEBRUAR 2010. BROJ 3363

Ре и збор на гра да за зло у по тре бу

Ре и збо ру прет хо ди ла кри вич на при ја ва! 
Од лу ком Ви со ког са ве та суд ства, ду жност су ди је но во фор ми ра ног При вред ног су да у По жа рев цу

оба вља ће су ди ја Ве ро сла ва Си мић, до са да шњи су ди ја Тр го вин ског су да у том гра ду. Она је по но во ре 
и за бра на на су диј ску функ ци ју, без об зи ра што је, пре ма по да ци ма ко ји ма рас по ла же СРС, у ав гу сту
2009. го ди не, од стра не МУПа у Сме де ре ву, про тив ње под не та кри вич на при ја ва, „те шка“ 64.873.600
ди на ра. По ли ци ја је те ре ти да је у јед ном пар нич ном по ступ ку, то ком 2006. го ди не, без до ка зног по 
ступ ка и из ве шта ја ве шта че ња, пре су ди ла на ште ту пред у зе ћа ПУТ „Је дин ство хол динг“ (у сте ча ју)
из Сме де ре ва.



Пре ма по да ци ма Ује ди ње них на ци ја, 10 од 
сто укуп не свет ске по пу ла ци је чи не осо бе
са не ким об ли ком хен ди ке па, а у Ср би ји их

има око 800 хи ља да.
СРС је и иде о ло шки и про грам ски про тив би ло ка кве

дис кри ми на ци је па и про тив дис кри ми на ци је ОСИ, а за по 
што ва ње људ ских пра ва и до сто јан ства. Сма тра мо да хен 
ди ке пи ра ни тре ба да се укљу че у све сфе ре и про це се дру 
штвеног жи во та, да има ју јед на кост у оства ри ва њу пра ва и
оба ве за и по ве ћа њu за по сле но сти ства ра њем од го ва ра ју 
ћих рад них ме ста и усло ва за рад.

У Ср би ји је 79 од сто ОСИ не за по сле но. Пре ма по даци ма
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, од 22.758 ОСИ, 259
осо ба су сле пи и сла бо ви ди. Пре ма по да ци ма Са ве за сле пих
Ср би је, у на шој зе мљи има око 12 000 сле пих и те же сла бо 
ви дих. Нај ве ћи број сле пих и те же сла бо ви дих је ста ро сне
до би од 60 и ви ше го ди на. При бли жно 500 има 18 и ма ње
го ди на, а око 1 000 осо ба је ста ро до 30 го ди на. Из вр шни ди 
рек тор Фо ру ма мла дих са ин ва ли ди те том Жељ ко Илић, ка 
же за лист Да нас, да су нај ве ћи про бле ми то што је др жа ва
изо ло ва ла сле пе и сла бо ви де отва ра њем спе ци јал них шко 
ла.

По след њих де сет го ди на, од пе то ок то бар ских про ме на
на о ва мо, по твр ђен је дав но де фи ни са ни став да пре те рана
ли бе ра ли за ци ја тр жи шта и ри го ро зни ин стру мен ти мо не 
тар нокре дит не по ли ти ке цен трал не бан ке не мо гу и не ће
ре ши ти про блем не за по сле но сти. У усло ви ма па да еко ном 
ских ак тив но сти и еко ном ске кри зе, ре ше ње не тре ба тра 
жи ти у по ве ћа њу де ре гу ла ци је и афир ма ци ји ли бе рал ног
тр жи шног ме ха ни зма, већ у ак тив ни јој уло зи др жа ве у ре 
ша ва њу го ру ћих про бле ма.

Ре ги стро ва на сто па не за по сле но сти је у Ср би ји у ок то 
бру 2008. го ди не би ла ви ша од 24 по сто, а сва ког ме се ца
оста не без по сла 50.000 љу ди. Да нас, на жа лост, сва ки дру ги
гра ђа нин стра ху је од от ка за. От ка зи у Ср би ји су сва ко днев 
ни. Та лас из не над них от пу шта ња рад ни ка, ко ји је по след 
њих не де ља све при сут ни ји, стра ни и до ма ћи по сло дав ци
по ку ша ва ју да оправ да ју по сле ди цом свет ске еко ном ске
кри зе. До от пу шта ња нај че шће до ла зи у прива ти зо ва ним
пред у зе ћи ма.

Од 2001. го ди не власт со ци јал ну по ли ти ку тре ти ра као
оп те ре ће ње при вре де или као по ли ти ку ди стри бу ци је по
сто је ћих ре сур са на нај ни жем ни воу при хо да. По ред то га,
раз ли чи те стра те ги је ко је су пред ло жи ле ме ђу на род не ин 
сти ту ци је ни су би ле ни ме ђу соб но кон зи стент не, а по го то 
во ни су би ле кон зи стент не са спе ци фич но сти ма на ше при 
вре де.

СРС сма тра да са мо за по шља ва ње пред ста вља нај бр жи
на чин сма ње ња сто пе не за по сле но сти, и то осни ва 
њем пред узе ћа, за дру га, рад њи, по љо при вред них
га здин ста ва или дру гих об ли ка пред у зет ни штва. У
нај ве ћој ме ри реч је о са мо за по шља ва њу у ма лим
пред у зе ћи ма и рад ња ма као флек си бил ни јим, и у
тр жи шном ам би јен ту кон ку рент ни јим си сте ми ма
ко ји се без зна чај ног ин ве сти ра ња при ла го ђава ју
про ме на ма на тр жи шту ра да.

Та ко ђе, стра те ги ја за по шља ва ња се мо ра усме ри ти ка
про дук тив ним де лат но сти ма, са сред њим ни во ом за ра да,
као што су по љо при вре да, ме та ло пре ра ђи вач ки сек тор, ту 
ри зам, гра ђе ви нарство и ге не рал но, сек тор ма лих и сред 
њих пред у зе ћа.

По себ но тре ба на гла си ти да Со ци јал ноеко ном ски са вет,
ко ји је фор ми ран још 2001. го ди не, ни је ис пу нио оче кива ња
нај ве ћег де ла за по сле них гра ђа на Ср би је.

Ин ва лид ност је ме ди цин ско, со ци јал но, по ли тич ко и пи 
та ње људ ских пра ва. По де фи ни ци ји СЗО из 1980. го ди не,
ин ва лид ност је огра ни че ње или не до ста так спо соб но сти
(иза зва них оште ће њем) за оба вља ње ак тив но сти на на чин
или до ни воа ко ји се сма тра нор мал ним за људ ска би ћа.

По де фи ни ци ји СЗО из 2000. го ди не, ин ва лид ност је гу 
би так или огра ни че ње мо гућ но сти да уче ству је у дру штву
на истом ни воу са дру ги ма због со ци јал них пре пре ка и пре 
пре ка у жи вот ном окру же њу.

• Две тре ћи не ОСИ жи ве у зе мља ма у раз во ју;
• Нај ма ње 10 од сто свет ске по пу ла ци је или око 500 ми 

ли о на љу ди има не ку вр сту ин ва ли ди те та;
• У Ср би ји има око 800 хи ља да ОСИ, а не за по сле но је 79

од сто;
• Обра зо ва ње: 50 од сто има основ ну шко лу, 10

од сто је за вр ши ло шко ле за по себ не по тре бе за уче 
ни ке оме те не у раз во ју, 7 од сто има ви со ко обра зо 
ва ње;

• ОСИ су нај си ро ма шни је осо бе ме ђу си ро ма 
шним;

• 70 од сто су ја ко сиро ма шни, са про сеч ним го 
ди шњим при хо дом од 136 евра;
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Осо бе са ин ва ли ди те том (ОСИ)
нај си ро ма шни је ме ђу си ро ма шни ма

Пише: Др sc. мед. Гор да на Па у но вић
Ми ло са вље вић, не у роп си хи ја тар



• 2 од сто мла ђих од 20 го ди на;
• 30 од сто ста ри јих од 70 го ди на;
Узро ци ин ва лид но сти мо гу би ти:
• Рат
• Не у хра ње ност
• Раз не не зго де
• Бо ле сти (по лиоде чи ја па ра ли за, це ре брал на па ра ли за,

не у роми шић не бо ле сти – дис тро фи је, Да у нов син дром,
мул ти пла скле ро за, ар три тис, сен зор на оште ће ња – оште 
ће ња ви да и слу ха, мен тал на ре тар да ци ја, те ле сна ин ва лид 
ност, аути зам)

По де ла ОСИ:
• Рат ни вој ни ин ва ли ди
• Мир но доп ски вој ни ин ва ли ди
• Ци вил ни ин ва ли ди ра та
• Ин ва ли ди ра да

• Осо бе оме те не у пси хич ком и фи зич ком раз во ју
РВИ, у Ср би ји, у ра то ви ма од 1991. до бом бар до ва ња

1999. го ди не има пре ко 67 хи ља да. Ка те го ри зо ва ни су у 10
гру па. Нај те жих има 450, из дру ге гру пе 1.041, из тре ће 691,
а из че твр те 1.731. Стам бе но је обез бе ђе но са мо 1 од сто.

У на шој др жа ви још не по сто ји је дин стве на ба за по да та 
ка о ОСИ.

ОСИ тре ба да се обез бе ди што ве ћи из бор шко ла, с об зи 
ром на то да по сто је раз ли чи те вр сте ин ва ли ди те та. По 
треб на је бо ља по ве за ност обра зо ва ња и тр жи шта ра да ка 
ко би има ли где да се за по сле ка да за вр ше шко лу. При ро да
по сла је та ква да јед на по ло ви на ОСИ не мо гу да их оба вља 
ју. ОСИ не ма ју до ступ не ин фор ма ци је о мо гу ћим рад ним ме 
сти ма.

Ве ћи на ОСИ, без об зи ра на ка те го ри ју ин ва лид но сти, же 
ли да ра ди. У Ср би ји су ОСИ не за по сле не јер им др жа ва ни је
обез бе ди ла рад на ме ста. Ве ћи је про це нат ОСИ ко је не
оства ру ју ни ка кав вид пра ва из обла сти со ци јал не за шти те
а же ле да ра де, не го осо бе ко је оства ру ју пра ва из обла сти
со ци јал не за шти те. СРС сма тра да је по треб на ре фор ма цен 
та ра за со ци јал ни рад и на ци о нал не слу жбе за по шља ва ња
пу тем до е ду ка ци је за по сле них. Др жа ва не до вољ но мо ти ви 
ше ОСИ да се укљу че у све дру штве не то ко ве. По гре шна и
штет на је по ли ти ка сти му лиса ња ОСИ да не ра де, од но сно
њи хо вог бр зог скла ња ња са тр жи шта ра да по за вр шет ку
обра зо ва ња или пу тем од редби о пра ву на ин ва лид ску пен 
зи ју, јер то са мо де сти му ли ше про це се ко ји до во де до ак ти 
ви ра ња ове нај ве ће мањин ске гру пе.

Од нос пре ма ОСИ у јед ној др жа ви из ра жа ва до стиг нут
сте пен сло бо де, све сти, кул ту ре, де мо кра ти је и људ ско сти.
Мно ге ОСИ се рет ко, или го то во ни ка ко, не обра ћа ју уста но 
ва ма за по моћ из ви ше раз ло га: због ве за но сти за по сте љу
услед те же бо ле сти, због не до стат ка нов ца, не мо гућ но сти
пре во за, нео ба ве ште но сти о ра ду уста но ве и про це ду ри
тра же ња по мо ћи, или стра ха да ће би ти не схва ће ни и од би 
је ни.

Не ма ран од нос пре ма по пу ла ци ји ОСИ очи гле дан је на
сва ком ко ра ку. Др жа ва, на жа лост, не на ла зи на чин да ре ши
је дан од ег зи стен ци јал них про бле ма – не за по сле ност.
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Ка да су де кан Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, Сло 
бо дан Гру ба чић, и рек тор Бе о град ског уни вер зи те та,
Бранко Ко ва че вић, пот писа ли спо ра зум са Уни вер зи 

те том у Ти ра ни, ве ро ват но ни су ни слу ти ли да ће у срп ско
обра зо ва ње уве сти иде о ло ги ју ал бан ског ба ли стич ког по 
кре та и при ста ли це не за ви сног Ко со ва. Ме ђу тим, по сле ди 
ца то га је да срп ски сту ден ти ал бан ског је зи ка уче из уџ бе 
ни ка штам па них у Ти ра ни, а пре да ју им про фе со ри из Ал ба 
ни је. Све то је за чи ње но са до ста по ли тич ког екс тре ми зма
ко ји не при зна је те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је, већ при 
зи ва Ве ли ку Ал ба ни ју. 

На и ме, от ка ко је ду го го ди шњи про фе сор на Ка те дри за
ал ба но ло ги ју, Ха лит Тр нав ци, оти шао у пен зи ју, оста ло је
не ре ше но пи та ње ко ће и ка ко во ди ти ову ка те дру. Про фе 
со ри Гру ба чић и Ко ва че вић изгле да да ни су мо гли да у зе 
мљи про на ђу ни ко га ко по зна је ал бан ски је зик и књи жев 
ност, па су у по тра зи за пре да ва чи ма за пу ца ли у Ти ра ну. И
пот пи са ли пе то го ди шњи спо ра зум по ко ме ће два про фе со 
ра ал бан ског је зи ка, При мо Шла ку и Сте фан Ча па љи ку, као
го сту ју ћи про фе со ри, до ла зи ти да др же ча со ве срп ским сту 
ден ти ма. Ка ко је до го во ре но, по ма же им и је дан лек тор, та 
ко ђе из Ал ба ни је.

Ме ђу тим, Шла ку и Ча па љи ку, пре ма тврд ња ма упу ће них
у зби ва ња на фа кул те ту, не зна ју ни реч срп ског је зи ка, па
пре да ва ња др же на ен гле ском. Мо жда је и то раз лог што на
сај ту Фи ло ло шког фа кул те та не по сто ји је ди но стра ни ца
Ка те дре за ал ба но ло ги ју. Све дру ге ка те дре има ју леп ше
или ру жни је ура ђе не стра ни це, а је ди но за ал бан ски је зик
пи ше да је стра ни ца у из ра ди. Али ни то ни је про блем. Про 
блем је што су ова два про фе со ра твр ди за го вор ни ци ге ге
ди ја лек та, иако то не пред ста вља књи жев ни ал бан ски је 
зик. 

На и ме, Ал бан ци се де ле на две основ не пле мен ске гру пе,
а то су Ге ге и То ске. И док ми ро љу би ви је То ске жи ве у ју 
жном де лу Ал ба ни је, екс трем ни је Ге ге на ста њу ју ма хом се 
вер ни део, али и Ко со во и Ме то хи ју. У Ал ба ни ји је као књи 
жев ни је зик 1972. го ди не при хва ћен ди ја ле кат То ска, са еле 
мен ти ма ге ге је зи ка. Ме ђу тим, про фе со ри Шла ку и Ча па љи 
ку не за ре зу ју књи жев ни је зик, већ ко ри сте свој ма тер њи,
ска дар ски Геге ди ја ле кат. То је исто као кад би ча со ве срп 
ског је зи ка не ко др жао на ло кал ном вра њан ском ди ја лек ту.

Та ко ђе, дво ји ци про фе со ра се спо чи та ва да су при ста ли 
це Ве ли ке Ал ба ни је. При мо Шла ку, пе сник из Ска дра, обја 
вио је 2002. го ди не, за јед но са Пи ром Љо љи јем, књи гу ,,Ко 
со во – бал кан ска са га”. Сте фан Ча па љи ку, та ко ђе из Ска дра,
про фе сор је на Ка те дри за дра ма тур ги ју Фа кул те та умет но 
сти у Ти ра ни и са вет ник пред сед ни це ал бан ског пар ла мен та.

Нај ве ћи про блем, ипак, пред ста вља ју уџ бе ни ци ,,Књи 
жев ност и ал бан ски је зик” и ,,Са вре ме на ал бан ска књи жев 

ност”. У пи са њу овог дру 
гог уче ство вао је и Ча па 
љи ку. Штам па ни су у Ти 
ра ни, а ко ри сте се још у
При шти ни и на Те тов 
ском уни вер зи те ту, у за 
пад ној Ма ке до ни ји. По
ре чи ма на шег са го вор 
ни ка, у њи ма су нај ви ше
за сту пље ни не по зна ти и
осред њи ал бан ски пе 
сни ци и пи сци, док су
мно ги од нај чу ве ни јих
из о ста вље ни. Кри те ри 
јум је био је дино ло јал 
ност иде ји Ве ли ке Ал ба 
ни је!

Ту је ал бан ски пе сник
Ђерђ Фи шта (1871–1940) ко ји је 1939. го ди не, као осло бо 
ди о це по здра вио сна ге фа ши стич ке Ита ли је ко је су умар 
ши ра ле у Ал ба ни ју. Исте го ди не при мљен је за чла на Ака де 
ми је на у ка Му со ли ни је ве Ита ли је. Због са рад ње са оку па то 
ром био је за бра њи ван на кон Дру гог свет ског ра та. На пи сао
је де ло ,,Ма ле сиј ске гу сле” (Lahyta e Mal lsisl) у ко јем по зи ва на
оп шти рат про тив Сло ве на. Од ло мак из тог де ла под на зи 
вом ,,Вра њи на” (Вра ни на) на шао је ме сто у уџ бе ни ку. Ра ди
се о остр ву Вра њи на у Ска дар ском је зе ру за ко је Ал бан ци,
ме ђу ко ји ма и Фи шта, сма тра ју да тре ба да при пад не њи ма,
а не Цр ној Го ри. 

Срп ски сту ден ти уче и де ла Ер не ста Ко ли ћи ја (1903
1975), та ко ђе са рад ни ка ита ли јан ских оку па то ра. Ко ли ћи је
био ми ни стар про све те у кви слин шкој вла ди Ве ли ке Ал ба 
ни је под ита ли јан ском упра вом. Ње го ва де ла су због то га
би ла за бра ње на у Ал ба ни ји за вре ме Ен ве ра Хо џе, али са да
је до жи вео пра ву ре ха би ли та ци ју, па се уче и у Ср би ји. Уче се
и де ла ње го вог та да шњег са рад ни ка Мар ти на Ца ма ја, ко ји
је био про фе сор ал бан ског је зи ка и лош пе сник.

Ту је и пот пу но не по зна ти књи жев ник Ар ши Пи па, ко ји
је жи вео у Аме ри ци и ода тле ра дио на от це пље њу Ко со ва.
Умро је у Ал ба ни ји. Ни су за бо ра вље на ни де ла ба ли стич ки
на стро је ног Љу ма Скен да. 

А из уџ бе ни ка су за то из о ста вље на нај по зна ти ја име на
ал бан ске књи жев но сти као што су: бард ал бан ске по е зи је
Есад Ме ку ли, па пи сац пр вог ро ма на на ал бан ском ,,Гро жђе
је по че ло да зри” Си нан Ха са ни, за тим по зна ти пе сник и ака 
де мик Ен вер Ђер ђе ку… 

Ка ко кон ста ту је наш са го вор ник, на осно ву све га из ре че 
ног, ни је ни чу до да се ми ни стар ино стра них по сло ва Алба 
ни је хва ли ка ко је осво јио ка те дру у Бе о гра ду. 
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Ве ли ка Ал ба ни ја Ве ли ка Ал ба ни ја 
на Бе о град ском уни вер зи те туна Бе о град ском уни вер зи те ту

Нај ста ри ја ка те дра за ал бан ски на Бал ка ну
Ка те дра за ал бан ски је зик на Бе о град ском уни вер зи те ту нај ста ри ја је на Бал ка ну, а њен фак тич ки

за че так де сио се 1920. го ди не. Иако је још 1905. го ди не Универ зи тет уред бом пред ви део на ста ву ,,ар 
ба на ског је зи ка и ли те ра ту ре”, тек 1925. го ди не је Са вет Фи ло зоф ског фа кул те та БУ иза брао док то ра
Џе ва та Кор чу, бив шег ди рек то ра др жав не гим на зи је у Ска дру за ,,кон трак ту ал ног лек то ра ар ба на ског
је зи ка и књи жев но сти”, при Ка те дри упо ред не гра ма ти ке ин до е вроп ских је зи ка. Ме ђу тим, као по че так
раз во ја ал ба но ло ги је као по себ не ди сци пли не узи ма се већ 1920. го ди на. Та да је док тор Хен рик Ба рић
по чео слу ша о ци ма оп ште лин гви сти ке да др жи пре да ва ња из упо ред не гра ма ти ке ин до е вросп ких је 
зи ка, где је ве ли ку па жњу по све ћи вао ал бан ском је зи ку. 



Сло вач ки ви це пре ми јер Ду шан Ча пло вич је
ве ли ки при ја тељ срп ског на ро да. Не ко ли ко
пу та је до ла зио у Ср би ју, а ов де ва ља на по 

ме ну ти да он во ди по ре кло из на шег Ба на та. Ње гов де да, Јан
Ча пло вич, жи вео је у Ко ва чи ци где је био ис так ну ти јав ни
рад ник и бо рац за са мо бит ност и и на ци о нал на пра ва Сло 
ва ка у АустроУгар ској. Тим пово дом је кра јем про шле го ди 
не у Ко ва чи ци от кри ве на би ста Ја на Ча пло ви ча. 

Ду шан Ча пло вич је, по во дом да ва ња ста ту са на ци о нал не
ма њи не Ср би ма у Сло вач кој, ис та као: ,,Срп ска на ци о нал на
ма њи на, као све оста ле при зна те ма њи не, има ће ле ги тим 
ног пред став ни ка у Са ве ту Вла де Сло вач ке за на цио нал не
ма њи не и ет нич ке гру пе. Биће у мо гућ но сти да пред ла же,
за сту па и бра ни ин те ре се сво јих су на род ни ка и да уче ству 
је у кре и ра њу ма њин ске по ли ти ке у Сло вач кој, и да се по ли 
тич ки удру жу је’’. До дао је да су овој од лу ци прет хо ди ли до 
бри од но си из ме ђу на ше две др жа ве. Тим по во дом ће мо ис 
та ћи сле де ће:

На ша да на шња ге не ра ци ја је све док чи ње ни це да по 
след њих го ди на не по сто ји ве ли ки број европ ских и свет 
ских др жа ва и на ро да у ко ји ма се га је се ћа ња и ода је по част
ве ли ка ни ма срп ске кул ту ре и књи жев но сти. Ме ђу тим, ипак
по сто је и они ко ји у овој на шој не ве се лој са вре ме но сти под 
се ћа ју на то да је срп ска кул ту ра по ме ри угле да ко ји је не ка 
да има ла у Евро пи. На и ме, у по след њих де се так го ди на у Ре 
пу бли ци Сло вач кој одр жа но је не ко ли ко ма ни фе ста ци ја ко 
је све до че о зна ча ју срп ске кул ту ре и срп ских кул тур них
рад ни ка – ко ји су гра ди ли, ка ко сво ју, срп ску, на ци ју и кул 
ту ру та ко и сло вач ку. 

Под се ти ће мо на не ко ли ко њих. Та ко је то ком ма ја 2001.
го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та Ко мен 
ског у Бра ти сла ви одр жан ме ђу на род ни на уч ни скуп под
на зи вом ,,Ју го сло вен скосло вач ке сла ви стич ке ве зе’’. На ску 
пу су уче ство ва ли на уч ни ци из Сло вач ке, Че шке, Ср би је, Не 
мач ке, а те ма је би ла срп скосло вач ке ве зе. При то ме је по 
себ но апо стро фи ра на уло га срп ског сла ви сте Ри ста Ко ви ја 
ни ћа – пр вог лек то ра срп ског је зи ка у Сло вач кој од 1927. до
1939. го ди не.
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Срп ско-сло вач коСрп ско-сло вач ко
ве ков но при ја тељ ствове ков но при ја тељ ство

Ср би у сло вач кој по ста ли на ци о нал на ма њи на

• Вла да Ре пу бли ке Сло вач ке, на пред лог пот пред сед ни ка вла де Ду ша на Ча пло ви ча, усво ји ла је 3.
фе бру а ра 2010. го ди не исто риј ску од лу ку. На и ме, том од лу ком Ср би су, у тој на ма брат ској зе -
мљи, до би ли ста тус на ци о нал не ма њи не. До де љи ва њем овог ста ту са, сло вач ка вла да је срп -
ску на ци о нал ну ма њи ну из јед на чи ла са ма ђар ском, чешком, пољ ском, укра јин ском, ром ском...
иако су не ке од њих мно го број ни је од Ср ба. Пре ма по пи су ста нов ни штва из 2002. го ди не, у Ре -
пу бли ци Сло вач кој има 481 Ср бин. То је сва ка ко ма ли број, али ов де ва ља под се ти ти на чи ње -
ни цу да је то ком ве ко ва, а на ро чи то од 16. ве ка, у сло вач кој зе мљи жи ве ло на хи ља де Ср ба. Ов -
де ће мо по себ но споме ну ти по след њег срп ског де спо та Па вла Ба ки ћа, ко ји је сре ди ном 16. ве -
ка пре шао у да на шњу Сло вач ку и ту имао број не по се де. Још и да нас у Бра ти сла ви жи ве ње го -
ви по том ци ко је но се име Ба ки ћа. На и ме, Ве ро ни ка Ба кић је ди рект ни по то мак срп ског вел -
мо же и но си ти ту лу гро фи це

Пи ше: Др Не бој ша Ку зма но вић

Им пре си ван је спи сак Ср ба ко ји су се шко ло ва ли у сло вач ким шко ла ма, а то је сва ка ко мо ра ло да
оста ви ду бо ке тра го ве на од но се два на ро да, све до да нас. 

За 150 го ди на (1730 – 1880) у Сло вач кој се шко ло ва ло и око 160 пи са ца. Ме ђу њи ма је не ко ли ко ве 
ли ких име на из срп ске кул тур не и по ли тич ке исто ри је. На бро ја ће мо нај и стак ну тије: До си теј Об ра до 
вић, Јо ван Сте ри ја По по вић, Јо ван Јо ва но вић Змај, Ђу ра Да ни чић, Све то зар Ми ле тић, као и ве ћи број
дру гих ис так ну тих пи са ца сво га вре ме на: Па вле Ју ли нац, Јо ван Му шка ти ро вић, Па вле Јан ко вић Ми ри 
јев ски, Јо ван Ра јић, Па вле Кен ге лац, Јо а ким Ву јић, Ми ло ван Ви да ко вић, То дор Па вло вић, Јо ван Илић,
Ва са Жив ко вић, Бо го бој Ата нац ко вић, Јо ван Гр чић Ми лен ко, Си ма По по вић, Па вле Мар ко вић Ада мов,
Ко ста Триф ко вић, итд. Ту је и не ко ли ко ис так ну тих др жав ни ка–пи са ца: Ди ми три је Да ви до вић, Јо ван
Фи ли по вић, Алек са Јан ко вић, Сте ван Мар ко вић, Јо ван Бо шко вић. 



У де цем бру 2004. го ди не, на згра ди Ма ти це сло вач ке у
Бра ти сла ви по ста вље на је спо менпло ча по све ће на Све то 
за ру Ми ле ти ћу. Пло чу су от кри ли пред сед ни ци две ју ма ти 
ца – Јо зеф Мар куш и по кој ни Бо жи дар Ко ва чек. Тим по во 
дом одр жан је и при го дан на уч ни скуп о де лу Све то за ра Ми 
ле ти ћа. 

То ком 2005. го ди не, Ма ти ца сло вач ка и Ма ти ца срп ска
пот пи са ле су ,,Ин те гра ци о ни ме мо ран дум’’, ко јим се по др 
жа ва на сто ја ње Ср би је да се при кљу чи Европ ској уни ји. 

А 2007. го ди не, у сло вач ком Мар ти ну, се ди шту сло вач ке
ма ти це одр жан је од 26. до 28. мар та, пр ви европ ски кон грес
Ма ти ца сло вен ских на ро да. Овај исто риј ски скуп је на јед 
ном ме сту, пр ви пут од осни ва ња, оку пио ско ро све сло вен 
ске ма ти це. Са ску па је по те као Ме мо ран дум у ко ме се про 
гла ша ва да пред став ни ци ма ти ца сло вен ских на ро да но ву
Евро пу схва та ју као кон ти нент рав но прав них кул ту ра, је зи 
ка и на ро да, са не за о би ла зним ме стом за Сло ве не у њој. 

Сви ови ску по ви су одр жа ва ни уз по моћ и са у че ство ва ње
ам ба са да на ших др жа ва.

Ка да све му ово ме до да мо да сло вач ка др жа ва пре ко сво 
јих др жав них ор га на – ми ни стар ста ва и ам ба са де, по казу је
без ре зер вну по др шку др жав ном је дин ству Ре пу бли ке Ср 
би је, он да не тре ба да нас из не на ди тврд ња, на ко јој ја ис тра 
ја вам ви ше од де сет го ди на, да Ср би и Сло ва ци има ју нај 
бо ље ме ђу соб не од но се од свих на ро да на про сто ру
сред ње Евро пе.

Про сто ри сред ње и ју го и сточ не Евро пе су у но вом ве ку,
а на ро чи то од XVII сто ле ћа, ме ста су сре та раз ли чи тих кул 
ту ра: ви зан тиј ске, ори јен тал не и за пад но е вроп ске. Са мо

оно про жи ма ње и су сре та ње кул ту ра ко је је пра ће но раз у 
ме ва њем и до брим ути ца ји ма јед них на дру ге про из во ди
оп ште чо ве чан ске кул тур не вред но сти и до во ди до то га да
те кул ту ре не жи ве јед на по ред дру ге, не го јед на са дру гом.

Тек мул ти кул ту рал ност, ко ја је ство ре на ду го го ди шњим
кул тур ним ве за ма, а не она ко ја се др жав нопо ли тич ким
при ти сци ма и ап стракт ним иде ја ма на ту ра од ре ђе ним на 
ро ди ма, је сте прет по став ка за уки да ње кул тур не са модо 
вољ но сти и са мо ге то и за ци је. Уче ње од дру гих и о дру ги ма
по ма же нам да се бо ље упо зна мо и да се бе ви ди мо у дру ги 
ма, јер са ми не мо же мо по сто ја ти. Је ди но се кроз раз ли чи 
тост, а ни ка ко кроз уни формност и јед но о бра зност, раз ви ја
са мо бит ност и одр жа ва ви тал ност јед не кул ту ре.

Од но се сло вач ког и срп ског на ро да, кроз ви ше ве ков ну
исто ри ју, од ли ку је од су ство би ло ка квих су ко ба или не ра зу 
ме ва ња, већ на про тив, ви сок ни во са рад ње и уза јам но сти,
углав ном на ду хов нокул тур ном пла ну, али и на по ли тич 
ком, што је нај ви ше би ло из ра же но то ком XVI II и XIX ве ка.
Ови од но си мо гу по слу жи ти за при мер мно гим европ ским
на ро ди ма, а на ро чи то сло вен ским, ко ји су упр кос ет нич кој
и је зич кокул тур ној бли ско сти че сто до ла зили у су ко бе.

BROJ 3363, FEBRUAR 2010. VELIKA SRBIJA 55

Пријатељство

По ред уче ни ка и сту де на та ко ји су од ла зи ли на шко ло ва ње у сло вачке гра до ве, тј. у ,,Гор њу зе мљу’’,
ве ли ки број Ср ба је у XVI II и XIX ве ку та мо и жи вео. О то ме мо же мо ви ше са зна ти у књи зи Љу би во ја Це 
ро ви ћа, Ср би у Сло вач кој. Це ро вић ка же: ,,Срп ско ста нов ни штво је у ма њем бро ју на се ља ва ло Ко мо ран
и пре 15. ве ка. Ин тен зив но на се љава ње од ви ја ло се то ком на ред на два ве ка, од па да Де спо то ви не до
Ве ли ке се о бе. Нај ве ћи број Ко мо ра на ца био је срп ског по ре кла. Би ли су то по том ци шај ка ша ко ји су
ова мо до шли у XV и XVI ве ку’’. И да ље: ,,У вре ме нај ве ће кон цен тра ци је срп ског ста нов ни штва у Гор њем
по ду на вљу, из ме ђу по ло ви не XVII и по ло ви не XVI II ве ка, у Ко мо ра ну је жи ве ло око 2.500 ста нов ни ка
срп ске на ци о нал но сти. ... Пре ма по пи су ста нов ни штва из 1826. го ди не, у гра ду од пре ко 10.000 ста нов 
ни ка би ло је 256 срп ских до мо ва, од но сно бли зу 1.500 ста нов ни ка. Од дру ге по ло вине XIX ве ка во де се
пре ци зни по да ци о бро ју ста нов ни ка по на ци о нал но сти ма. По пис из 1869. го ди не по ка зао је да је у овом
гра ду жи ве ло све га 112 при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти, од укуп но 13.595 ста нов ни ка’’.



Уднев ни ку „Ало“, 26. де цем бар 2009, пред сед ник Рад не
гру пе, др Пре драг Кон, по ру чу је на ци ји: „Из ме ђу 500
и 1.000 гра ђа на Ср би је мо гло би да умре од по сле ди -

ца свињ ског гри па уко ли ко не бу де спро ве де на ма сов на
иму ни за ци ја”. Не за о ста је ни днев ник „Да нас”, ко ји 30. де 
цем бра 2009. пре но си  ,,Епи де ми о ло зи Вла ди мир Пе тро -
вић и Го ран ка Лон ча ре вић, чла но ви Рад не гру пе, пре по -
ру чу ју да осо бе ста ри је од 60 го ди на и де ца мла ђа од де -
вет го ди на при ме ду плу до зу вак ци не про тив но вог гри -
па, док ми ни стар здра вља То ми ца Ми ло са вље вић твр -
ди да је јед на до за до вољ на.” Ка ко оби чан гра ђа нин да се
сна ђе у све му ово ме?

Иму ни за ци ја или за стра ши ва ње? 
Про те клих ме се ци би ли смо све до ци пра ве хи сте ри је по

ме ди ји ма, у ко ји ма те ма ,,грип” ни је си ла зи ла са на слов них
стра на. Сва ко днев но су об ја вљи ва ни из ве шта ји о бро ју обо 
ле лих, бро ју умр лих, по тен ци јал но умр лих, но ви на ри су је 
два сти за ли да из ве сте о све му оно ме што је реч но на го то 
во сва ко днев ним прес кон фе рен ци ја ма, али и у са оп ште њи 
ма ко ји ма су до слов це за тр па ва не ре дак ци је. Кон тро верз 
них из ја ва на пре тек – од прет њи ко је је на ци ји упутио ми 
ни стар здра вља лич но, да ће мо СВИ мо ра ти да пот пи ше мо
не ка кав па пир (ко ме то тре ба), и они ко ји су од лучи ли да се
вак ци ни шу и они ко ји ни су, до оце на да би ле ка ри ма ко ји,
из не ких раз ло га, струч них или не ких дру гих, ни смо ни има 
ли при ли ку да чу је мо, ни су по др жа ли кам па њу око вак ци 
на ци је, тре ба ло за бра ни ти да ра де !? 

У ра зно вр сном ар се на лу ме диј ског ору ђа за убе ђи ва ње
гра ђа на да бес по го вор но иду на вак ци на ци ју, ко ри шће не су
и ме то де „мик са ња ба ба и жа ба“. По том су усле ди ли и ро ди 
тељ ски са стан ци, убе ђи ва ње ро ди те ља, де це, род би не, а у
све се укљу чи ло и Ми ни стар ство про све те.... Али – мо жда
баш за то, и от пор вак ци ни са њу био је не у о би ча је но јак. Чак
и код ле ка ра. И док су се при пад ни ци вој ске без по го во ра
вак ци ни са ли го то во у це ли ни, ле кари су оста ли на за че љу.
Све оп шти ха ос иза звао је от пор чак и код ри зич них гру па,
ко је би по пра ви лу тре ба ло да се вак ци ни шу. Би ланс ка та 
кли змич но на ја вљи ва не по ша сти зва не ,,свињ ски”, ,,мек сич 
ки” или ,,но ви грип”, у зе мљи Ср би ји, у број ка ма, из гле да ова 
ко – до сре ди не ја ну а ра 2010. го ди не, од по чет ка епи де ми је
(пр ви обо ле ли ре ги стро ван је кра јем ју на 2009) по твр ђе но
је при су ство ви ру са код 699 обо ле лих, умр ло је 75 осо ба,
вак ци ни са но је око 160.000 љу ди (ДВА од сто укуп не по пу 

ла ци је). Од по ру че них три ми ли о на до за вак ци не, уз ма ло
за ка шње ње, сти гло је и пла ће но 855.000 до за, док је оста так
по руџ би не от ка зан. Да љи увоз вак ци на од швај цар ске ком 
па ни је ,,Но вар тис”, ко ји иде пре ко ,,Ју го хе ми је” (ком па ни је у
са ста ву еко ном ске им пе ри је Ми ро сла ва Ми шко ви ћа) об у 
ста вљен је, ка ко је из ја ви ла Све тла на Ву кај ло вић, ди рек тор 
ка Ре пу блич ког за во да здрав стве ног оси гу ра ња. По да так
ко ји се не сме из гу би ти из ви да – ТРИ ми ли о на до за вак ци 
на ко шта око 26 ми ли о на евра. 

Ка ко је про шао ,,ком ши лук” у овој при чи? Пре ма по да ци 
ма СЗО, од ви ру са АХ1Н1 у БиХ је умр ло 10 љу ди, у Сло ве ни 
ји 15, у Ма ке до ни ји 23, у Хр ват ској 26. Ми смо, да кле, ре кор 
де ри. 

Вак ци на ци ја је до жи ве ла пра ви фи ја ско у ве ћи ни европ 
ских зе ма ља – у Фран цу ској је вак ци ни са но са мо ПЕТ од сто
укуп не по пу ла ци је и са да та зе мља на сто ји да се осло бо ди
већ ку пље них вак ци на, док је но ве на бав ке от ка за ла. 

Ста ри ви рус, но во ,,па ко ва ње” 
Да би смо бо ље раз у ме ли о че му је реч, мо ра мо се вра ти 

ти на по че так при че. По че так, као што мно ги ми сле, ни је у
апри лу 2009, ка да је у Ве ра кру зу (Мек си ко) ре ги стро ван пр 
ви обо ле ли од ви ру са но вог гри па ти па АХ1Н1, већ да ле ке
1976. го ди не, ка да се, за пра во, у САД пр ви пут по ја вио фа мо 
зни ви рус АХ1Н1. У апри лу 2009. све је не ка ко по че ло са до 
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Здрав стве не сви ња ри је

Од па ни ке, 
пре ко па ра но је, до оп ту жби

Вак ци на ци ја про тив но вог гри па на ру ши ла углед СЗО 

• По че так, као што мно ги ми сле, ни је уапри лу 2009, ка да је у Ве ра кру зу (Мек си ко) ре ги стро ван
пр ви обо ле ли од ви ру са но вог гри па ти па АХ1Н1, већ да ле ке 1976. го ди не, ка да се, за пра во, у
САД пр ви пут по ја вио фа мо зни ви рус АХ1Н1. 
• У апри лу 2009. све је не ка ко по че ло са до ста нер во зе, уз об ја шње ње да је реч о ,,но вом” ви ру су,

по ша сти ко ја се бр зо ши ри, од ко је се уми ре чешће не го од дру гих за ра за, али и па нич ној на ја -
ви да је реч о тр ци са вре ме ном у ко јој про из во ђа чи вак ци на, свет ске фар ма це ут ске ку ће, све
чи не да про из ве ду што ве ће ко ли чи не но ве вак ци не. 
• Хо ће ли је би ти и за ко га, неће ли је би ти, је смо ли бла го вре ме но ста ли у ред? Ка ко ће мо се до -

че па ти што ве ће ко ли чи не, ина че – сле ди нам по мор!



ста нер во зе, уз об ја шње ње да је реч о ,,но вом” ви ру су, по ша 
сти ко ја се бр зо ши ри, од ко је се уми ре чешће не го од дру гих
за ра за, али и па нич ној на ја ви да је реч о тр ци са вре ме ном у
ко јој про из во ђа чи вак ци на, свет ске фар ма це ут ске ку ће, све
чи не да про из ве ду што ве ће ко ли чи не но ве вак ци не. Хо ће
ли је би ти и за ко га, неће ли је би ти, је смо ли бла го вре ме но
ста ли у ред? Ка ко ће мо се до че па ти што ве ће ко ли чи не, ина 
че – сле ди нам по мор! Мар га рет Чен, ди рек тор ка Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је већ је на кон пар ме се ци на ја ви ла
да је ,,свет на по чет ку пан де ми је гри па” и из не ла да се мо гу 
ћи број по тен ци јал них жр та ва про це њу је на сто ти не хи 
ља да! Они ко ји ду же пам те се ти ће се, а све је пе дант но за бе 
ле же но на стра ни ца ма та да шње штам пе, у ја ну а ру 1976, у
САД се пр ви пут по ја вио фа мо зни ви рус АХ1Н1, ко ји је и та 
да имао исту од ред ни цу – ,,свињ ски грип”. Усле ди ла је па ни 
ка, убр зо и ма сов на иму ни за ци ја аме рич ког ста нов ни штва.
Шта се та да до га ђа ло, мо же се про чи та ти у но вин ским ар хи 
ва ма, тек ути сак је да та да шња зби ва ња го то во до де та ља
на ли ку ју сце на ри ју ко ји смо гле да ли по но во, на кон 26 го ди 
на, то ком ле та 2009. и по чет ком 2010. Да кле, те да ле ке 1976.
у САД је кре ну ла агре сив на кам па ња, го то во на сил но, по др 
жа на из у зет но на пад ном ме диј ском га ла мом, вак ци ни са но
је 50 ми ли о на Аме ри ка на ца. Из гле да да вак ци на ни је оправ 
да ла оче ки ва ња, јер су ре ги стро ва ни и не ки не же ље ни
ефек ти, из ме ђу оста лих, ,,http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Gu il la 
inBar re_syndro me” \l ,,Ca u se” \o ,,Uz ro čnik GB sin dro ma”, ре 
дак ауто и муни по ре ме ћај пе ри фер ног нер вног си сте ма ко 
ји мо же да иза зо ве и па ра ли зу. Усле ди ла је и ре ак ци ја ста 
нов ништва – због не до ре че но сти у ин фор ми са њу, пре те ра 
не жур бе, агре сив но сти са ме кам па ње, вак ци на ци ја је до жи 
ве ла пра ви фи ја ско, па је ве о ма бр зо на гло об у ста вље на. На
стра ни ца ма штам пе, те 1976. го ди не, цео до га ђај за бе ле жен
је као , ,,swi ne flue de bac le”. Слу чај је пао у за бо рав, усле ди ла
је дво и по де це ниј ска ме диј ска ,,ти ши на”. Ипак, по глед у про 
шлост по вре ме но ну ди од го во ре на мно га пи та ња ко ја нас
да нас збу њу ју. Да ли смо 2009/2010. за и ста има ли пан де ми 
ју, ка ко су је на ја ви ли струч ња ци СЗО, оста је да ана ли зи ра ју
не за ви сни и не при стра сни ана ли ти ча ри. По да ци ко је тре 
нут ноима мо су сле де ћи: од укуп ног бро ја умр лих, пре ма по 
да ци ма СЗО, око 70 од сто су гра ђа ни ко ји при па да ју ри зич 
ним гру па ма – ста ри ји од 65 го ди на, труд ни це, де ца, хро нич 
ни бо ле сни ци. Ер го – пре ма зва нич ној ста ти сти ци, број
стра да лих од ви ру са АХ1Н1 да ле ко је ма њи од бро ја жр та ва
обич ног, се зон ског гри па, ко ји, пре ма по да ци ма СЗО, го ди 
шње од не се из ме ђу 250.000 и 500.000 хи ља да људских жи 
во та. www.dra ga na djer ma no vic.com.

По ве ре ње у зва нич ну на у ку озбиљ но по љу ља но
По чет ком 2010, др Вол фганг Во дарг, спе ци ја ли ста за

епи де ми о ло ги ју и бив ши пред се да ва ју ћи пот ко ми те та Пар 
ла мен тар не скуп шти не Са ве та Евро пе, по кре ће ини ци ја ти 
ву за ис тра гу око про гла ше ња пан де ми је но вог гри па, оп ту 
жу ју ћи СЗО да је под ле гла ин те ре си ма фар ма це ут ских ком 
па ни ја, на во де ћи у при лог то ме да је ,,свет по тро шио 18
ми ли јар ди до ла ра због про гла ше ња пан де ми је и упо зо 

ре ња СЗО да би од но вог ви ру са мо гли да обо ле ми ли о 
ни љу ди” (Тан југ, 8. ја ну а ра 2010) 

Пр ва се са сум њом огла си ла ме диј ска ку ћа CBC, ко ја је
усред кам па ње, сре ди ном де цем бра, по кре ну ла де ба ту о
уло зи PR ку ћа у ме диј ском спи но ва њу око пан де ми је гри па.
Већ та да па жљи вим по сма тра чи ма ни је про ма кла пре на 
гла ше на ме диј ска ак тив ност и ин стру мен та ли за ци ја ме ди 
ја у про па ганд не свр хе. По чет ком ја ну а ра 2010, у ана ли зу
ме диј ског аспек та це ле при че, укљу чио се и ,,De utsche Wel le”,
пре но се ћи же сто ку рас пра ву у Са ве ту Евро пе, на ко јој је
глав на те ма би ли пи та ње  да ли је пан де ми ја свињ ског гри 
па ,,лаж” и “бе сми сли ца”, или је оправ да но про гла ше на, у
тек сту са на сло вом ,,Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја бес 
по врат но из гу би ла кре ди би ли тет” ( 25. 1. 2010). У Стра збу 
ру је про фе сор др Ул рих Кајл, ди рек тор Епи де ми о ло шког
цен тра Уни вер зи те та у Мин сте ру за са рад њу са СЗО, при ме 
тио да Х1Н1 ни је ни ка кав но ви ви рус, већ да је по знат де це 
ни ја ма, и ука зао на то да у Не мач кој од се зон ског гри па го 
ди шње умре око 10.000 љу ди, док је од Х1Н1 умр ло њих 187.

Из ве шта чи из Бри се ла под се ћа ју да се не та ко дав но, по
слич ном сце на ри ју, од ви ја ла епи де ми ја птич јег гри па. Та да,
ме ђу тим, ни ко пр стом ни је ука зао на фар ма це ут ске ку ће.
Мо гу ће, ко мен та ри шу они, да је та да би ло го вора о ге не рал 
ној про би пред ста ве ка квој да нас при су ству је мо. На жа лост,
по ве ре ње у на у ку, ко ја, ка ко ства ри сто је, уме да бу де нео 
пре зна у од бра ни од го лих ин те ре са ве ли ких ком па ни ја, уз 
не ми ри ло је свет. Ипак, у све му то ме има и не што до бро, са 
вре ме ни чо век све че шће сам про су ђу је шта му је чи ни ти, не
при хва та ју ћи без ре зерве пре по ру ке и на ло ге вла сни ка ,,ап 
со лут них исти на” и оних ко ји се та ко пред ста вља ју. 

Р. В. С.
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Здрав стве не сви ња ри је

Ре це си ја ,,за о би шла” Но вар тис 
Швај цар ски фар ма це ут ски ги гант Но вар тис не дав но је зва нич но об ја вио да је у че твр том тро ме сеч 

ју 2009. го ди не по ве ћао не то до бит за 54 од сто, од но сно на 2,3 ми ли јар де до ла ра, де лом за хва љу ју ћи
до број про да ји вак ци не про тив но вог гри па. По ре ђе ња ра ди, у по след ња три ме се ца 2008. Но вар тис је
оства рио не то до бит у ви си ни од 1,51 ми ли јар де до ла ра. При хо ди у пе ри о ду сеп тем барде цем бар 2009.
по ве ћа ни су за 28 од сто, тач ни је на 12,93 ми ли јар де до ла ра. У 2009. го ди ни не то до бит ове ком па ни је
из но си ла је 8,45 ми ли јар ди до ла ра и би ла је за чети ри од сто ве ћа не го у 2008. Не то при хо ди по ве ћа ни
су за се дам од сто, од но сно на 44,3 ми ли јар де до ла ра.



Чу да се и у овом вр ло ра ци о нал ном до бу до 
га ђа ју! Ко би ре као да ће је дан та ко ве ли ки
ауто ри тет као што је Бже жин ски ома ну ти?

На и ме, овај аме рич ки ге о по ли ти чар пољ ског по ре кла је
сво је вре ме но на пи сао књи гу ,,Свет без Ру са”, где је опи сао
свет са веч ним ми ром и бла го ста њем. Тај свет не ма Ру се и
Ру си ју, ,,глав не ин спи ра то ре ра та и бе де”. Да нас се си ту а ци 
ја обр ну ла. Са да се пред ви ђа про паст Аме ри ке и За па да. 

Се дрик Мун, ко а у тор у све ту ве о ма за па же не књи ге ,,По 
сле им пе рије: ра ђа ње мно го по лар ног све та”, оце њу је да је
Аме ри ка по сле 1991. го ди не би ла је ди на свет ска си ла. До 
сти гла је зе нит и за по чео је пут про па сти. Про паст је по че ла
на па дом на Ирак, а пад вој не мо ћи за по чео је 8. ав гу ста2008.
го ди не, ка да је гру зиј ски пред сед ник на ре дио агре си ју на Ју 
жну Осе ти ју. Тo jе ви дљи во на ви ше ни воа. Прво на бој ном
по љу. Гру зиј ске вој ни ке су об у ча ва ли аме рич ки екс пер ти,
гру зиј ски вој ни ци су ра то ва ли стра теги јом и оруж јем САД и
из гу би ли су! На вер бал ном ни воу то од сли ка ва ју ре чи два
во де ћа по ли ти ча ра, САД и Ру сије, Бу ша и Пу ти на. Ка да су но 
ви на ри у Пе кин гу пи та ли Бу ша за ко мен тар, он је по мир љи 
во ре као: ,,Агре си ја и за стра ши ва ње ни су при ме ре ни ме то 
ди за во ђе ње спољ не по ли ти ке у XXI ве ку.”  Но ви на ри су Пу 

ти ну по ста ви ли исто пи та ње, до дав ши: ,,Ви сте пре ло ми 
ли”? Од го вор је био ве о ма за ни мљив: ,,А шта сте хте ли, да
ре а гу је мо уз по моћ ка та пул та? Ми смо агре со ра из у да ра ли
по ли цу, као што то, уоста лом, про пи су ју вој ни уџ бе ни ци!”

Еко ном ску моћ САД гу бе по сле 15. сеп тем бра 2008. го ди 
не, ка да је бан кро ти ра ла бан ка Leh man Brot hers, ко ја је по ву 
кла низ дру гих ком па ни ја у про паст (пре ко 1.110 ба на ка).
Свет ска еко ном ска кри за је уни шти ла 40 три ли о на до ла ра
у це лом све ту и до ве ла до то га да др жав ни дуг САД по ра сте
са 42 од сто бру то на ци о нал ног до хот ка на 60 или 80 од сто
(у за ви сно сти од из во ра – док је до зво ље но 60 од сто), чи ме
се ова не ка да шња ве ли ка си ла до бро вољ но при дру жу је
Грч кој.

Сла бље ње еко ном ске мо ћи по вла чи за со бом и гу бље ње
по ли тич коди пло мат ске мо ћи и ,,ме ке си ле” (дру штве но
култур на моћ).

Што је по себ но за ни мљи во, свет из ре це си је из во ди Ки 
на, а не САД. На и ме, раст при вре де у 2009. го ди ни у Ки ни је
био пре ко де вет по сто, а ове го ди не оче ку је се 11 по сто.

До лар – др ве на ва лу та
Да љем уру ша ва њу аме рич ке мо ћи до при но си до лар. На 

и ме, за по след њих осам го ди на, све до чи Фил Тор нтон (,,The
Wall Stre et Jo ur nal”),до лар је из гу био ви ше од че твр ти не сво 
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Ти гар од па пи ра
Успон без по кри ћа аме рич ке еко но ми је

про у зро ко вао ско ри су но врат и пад без па до бра на

Пи ше: Проф. др Зо ран Ми ло ше вић

Свет без За па да



је вред но сти. Исто вре ме но, но бе ло вац Џо зеф Сти глиц (Jo 
seph Sti glitz) ка же: ,,Ве о ма је спор но да оста не до лар ски си 
стем у ери гло ба ли за ци је. По тре бан је но ви свет ски ва лут ни
ре зер вни си стем, ко ји ће сме ни ти до лар ски”. Пад ко ји ће се
де си ти у мо мен ту ис ти ски ва ња до ла ра из свет ских то ко ва
би ће му ње вит и ве лик, а исто вре ме но је раз ра ђен план пре 
ла ска за ме не до ла ра но вим ва лу та ма за ме ђу на род на пла 
ћа ња. До лар је на уда ру и због ин фла ци је у САД ко ју про из 
во ди до де ла три ли о на до ла ра као по моћ фи нан сиј ском си 
сте му и еко но ми ји. 

Све ово на во ди не ке ана ли ти ча ре (из ,,Va nity Fa ir  САД”)
да го во ре о до ла ру као др ве ној ва лу ти. На и ме, ана ли ти ча 
ри из овог ча со пи са го во ре о САД као ба на на ре пу бли ци чи 
ја је глав на од ли ка др ве на мо не та. Ко је су основ не ка рак те 
ри сти ке ба на на ре пу бли ке?

Пр во, цен трал но ме сто за у зме ,,др ве на ва лу та” над ко јом
се цео свет исме ва, као што се то до га ђа са ва лу том САД.

Дру го, клеп то крати ја. У САД и це лом За па ду клеп то кра 
ти ја је до сти гла не слу ће не раз ме ре. Рет ко је про на ћи по ли 
тич ког функ ци о не ра да не ко ри сти свој по ло жај за лич но
бо га ће ње, без об зи ра на то ко ли ко ће љу ди по кра сти и
оси ро ма ши ти. Та ко се, као у ба на на ре пу бли ка ма, по ка зу је
да не ма дру штве не од го вор но сти. Дру гим ре чи ма, од го вор 
ност се пот пу но ис кљу чу је из (мо рал ног) и нео ли бе рал ног
по рет ка. Та ко се до го ди ло да но вац ко ји је Кон грес САД до
де лио бан ка ма и при вре ди  за са на ци ју фи нан сиј ског и при 
вред ног си сте ма бу де углав ном по кра ден, јер од лу ком ни је
пред ви ђе но да се до де ла нов ца кон тро ли ше или над зи ре;

Тре ће, про цват де ма го ги је на ште ту здра вог ра зу ма, сми 
сла и по рет ка. На при мер, пи ше Кри сти фор Хит ченс, ни је ли
гро теск но ка да се гла са ње о хит ним еко ном ским ме ра ма за
по моћ еко но ми ји по ме ра, на тро шак Кон гре са, да би се ис 
по што вао пра зник РошХа ша ни, ка да то ни су тра жи ли ни
ор то док сни Је вре ји. Или, ни је ли фан та стич но да шеф Фе де 
рал них ре зер ви, Алан Грин спен (Аlan Grin spen), као и ње гов
прет ход ник, бу ду чла но ви вр ло про бле ма тич них кул то ва
(не сек ти, већ кул то ва) – он да ви ди мо ко ме је по ти чи њен
аме рич ки жи вот.

Да ли ко лек тив но не све сно ,,ву че” САД у про паст?
Ства ри су пот пу но из ма кле кон тро ли, па се ја вља ју и

ауто ри, по пут Но а ми Волф (ча со пис “Pro ject Syndi ca te”  САД)
ко ја ово про па да ње по ку ша ва да об ја сни пси хо ло ги јом. Она
се пи та: ,,По сто је ли пси хич ки про це си – чак фрој ди ситчки
про це си – ко ји мо гу ути ца ти на ко лек тив но не све сно, ка ко
је већ то мо гу ће ути ца ти на по је ди не љу де? Сма трам да по 
сто је’’, од го ва ра Но а ми Волф. “Ве ру јем да ка ко је то код по је 

ди нач ног чо ве ка, да сно ви, раз го во ри, фил мо ви, попму зи 
ка, обра зо ва ње, ви це ви, ре кла ме итд. ства ра ју ко лек тив но
не све сно ко је ву че у про паст”.

Исто вре ме но, Ро џер Коен (из ,,The New York Ti mes”) за 
кљу чу је да Аме ри ка од ла зи са сце не и да ће за у зе ти ме сто
не где из ме ђу Бра зи ла и Ар ген ти не.

Овим цр ним слут ња ма при дру жи ла су се и три ауто ра са
Уни вер зи те та у Бер кли ју (На а зин Бар ма, Ели Рат нер и Сти 
вен Ве бер) ко ји су об ја ви ли оп шир ну ана ли зу у ча со пи су
,,The Na  ti o nal In te rest”, у ко јој су, из ме ђу оста лог, кон ста то ва 
ли да се свет ор га ни зу је про тив За па да, те да по сто ји мо гућ 
ност ње го ве изо ла ци је и про па сти. 

Пр ви пут се у по след њих сто го ди на  по ја вљу ју ве ли ке,
ве о ма на се ље не и бр зо раз ви ја ју ће др жа ве и овај про блем
ни САД, а ни За пад не могу да ре ше. Ове др жа ве, раз ви ја ју ћи
ме ђу соб ну са рад њу, исто вре ме но не са мо да сла бе од но се са
За па дом, већ и од ба цу ју за пад но цен трич ни ме ђу на род ни
си стем. Та ко За пад, а по себ но САД, гу бе свој зна чај.

Кон ти нен тал не и при мор ске вред но сти
На овај на чин, спо ме ну те др жа ве ства ра ју ,,свет без За па 

да”. Он је за сно ван на про ду бље ним, бр зо у спо ста вља ју ћим
ве за ма др жа ва у раз во ју (кроз раз ме ну ро ба, нов ца, љу ди и
иде ја) и, што је на ро чи то ва жно – све то ни је под кон тро лом
За па да. Ре зул тат ово га је фор ми рање но вог, па ра лел ног ме 
ђу на род ног си сте ма са вла сти тим нор ма ма и вред но сти ма,
ин сти ту ци ја ма и струк ту ром вла сти. Овај свет од САД узи ма
све што му од го во ра, али за о би ла зи пра ви ла и нор ме но вог
свет ског по рет ка ко је дик ти ра ју САД. Ове но ве ве ли ке др жа 
ве пр во фор ми ра ју ал тер на тив ну ар хи тек ту ру ин сти ту ци ја
и соп стве не обра сце упра вља ња др жа вом, ко ји се обич но са 
сто је од им пле мен та ци је вла сти те тра ди ци је и вред но сти –
што си сте му да је ве ли ки ле ги ти ми тет и по др шку у на ро ду.

На при мер, ли бе ра ли зам је одав но кри ти ко вао ко лек ти 
ви зам. Са да у Ру си ји, Ки ни и Ин ди ји, он ви ше не ма не га ти 
ван сми сао, пре све га, за хва љу ју ћи вла сти тој дру штвеној на 
у ци ко ја је ре ха би ли то ва ла тзв. по зи тив ни ко лек ти ви зам.
Ко лек ти ви зам је, про ту ма чен са ста но ви шта мо дер ни те 
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та и ствар но сти као по зи тив на вред ност, на стао код зе 
мљо рад ни ка из по тре бе да се ефи ка сно об ра ди зе мља. По 
ред то га, он во ди ка соли дар но сти ко је не ма у ин ди ви ду а ли 
зму. Са дру ге стра не, А. Ду гин по ру чу је да је ко лек ти ви зам
бо љи јер не но си его и стич ки ин ди ви ду а ли зам.  За тим, ин 
ди ви ду а ли зам је свој ствен ста нов ни ци ма при мор ја и мор 
на ри ма, па за што га на ме та ти та мо где не ма усло ва за то?
Ко лек ти ви зам ра ђа још јед ну ва жну вред ност, а то је ро до 
љу бље! ,,Ро до љу бље ни је при бе жи ште ни тко ва, прем да је,
за и ста, спо соб но да оправ да и ски не ља гу са оних ко ји му се,
на кра ју кра је ва, обра те. Ро до љу бље је со ци јал на, по ли тич 
ка и кул тур на нор ма и скре та ње са ње је ру жно обе леж је и
за ме так ре ал ног со ци јал ног екс тре ми зма, ни хи ли зма, суб 
вер зи је”.

Та ко ђе, кри ти ко ва на др жав на ин тер вен ци ја у еко но ми 
ји до би ја но ви сми сао. Еко ном ски обра зац Ки не и Ру си је је
успешни ји од аме рич ког. Пре ма то ме, за го ва ра ње нео ли бе 
рал них ман три о не ме ша њу др жа ве је иде о ло шка за блу да
или го ла про па ган да, сми шље на да осла би еко ном ску моћ
по је ди них др жа ва. И нај ва жни је: но во ра зви ја ју ће др жа ве
це не су ве ре ну де мо кра ти ју, на ла зе ћи да ли бе рал ну де мо 
кра ти ју кон тро ли ше еконо ми ја, тј. круп ни ка пи тал, па на 
род на из бо ри ма увек до би ја оно што ни је иза брао. На тај
на чин, ова ква ,,де мо кра ти ја” до во ди до све ко ли ке де ка ден 
ци је и го спо да ре ња нов ца над љу ди ма, уме сто да љу ди го 
спо да ре нов цем. То је, по ру чује А. Зи но вјев – ко ло ни јал на
де мо кра ти ја!

Овом си сте му не сме та ,,му ло кра ти ја”, јер је то иран ска
тра ди ци ја, не сме та ју јој ни дру ге тра ди ци је. Да кле, ра ди се
о пот пу но но вом си сте му ко ји не ће да упо до бља ва свет по
се би, већ по шту је оно што је на ста ло као аутох тоно. На су 
прот то ме, ли бе рал ни по ре дак гу би ле ги ти ми тет, јер мно ге
вла сти у овом си сте му се фор ми ра ју ме диј ским те ро ром,
пре ва ром, ко руп ци јом...

Мо же се, да кле, за кљу чи ти да се но ви свет раз ви ја и ула 
же но вац у раз вој дру гих, али без За па да. На при мер, еко 
ном ска ула га ња Ки не, Ру си је и Ин ди је су крај ње за ни мљи 
ва. Као пр во, ове зе мље не усло вља ва ју сво ја ула га ња (што

је стан дард на прак са За па да). Ки на је у Афри ку (ко ју је За пад
др жао си ро ма шном) уло жи ла ми ли јар де до ла ра. На при 
мер, у За па ду не ин те ре сант ној Ан го ли, Ки на гра ди ауто пу 
те ве, хи дро цен тра ле, ин фра струк ту ру, фа бри ке... Слич но је
и у Егип ту, Ни ге ри ји. То чи не не са мо Ки на, Ру си ја и Ин ди ја,
већ и Ве не цу е ла, Бра зил и Ар ген ти на. Уго Ча вес тр гу је са
Ира ном. Ру си ја тре нут но про да је ви ше оруж ја Ју жној Аме 
ри ци не го САД – де фи ни тив но свет се ме ња.

Гло ба ли за ција ко ју су по кре ну ле САД до би ја са свим дру 
га чи ји из глед. На и ме, све ви ше се ин те гри шу др жа ве ко је не
ула зе у за пад ни блок. ,,Свет без За па да” ја ча ве зе уну тар се 
бе. ,,Свет без За па да” се са сто ји, као и сва ки по ли тич ки по ре 
дак, из две ком по нен те: иде ја о на че ли маупра вља ња и вла 
сти тог ре сур са вла сти. Тај си стем да нас од сли ка ва Шан гај 
ска ор га ни за ци ја са рад ње (ШОС) ко ја је има ла сна ге да, до 
не дав но не за ми сли во, глат ко од би је мол бу САД да до би ју
ста тус по сма тра ча. ШОС је по звао САД да уда љи свој вој ни
пер со нал из Цен трал не Ази је и по др жао уз бе ки стан ског
пред сед ни ка Исла ма Ка ри мо ва, ко га су САД оп ту жи ва ле да
гу ши опо зи ци ју.

,,Свет без За па да” ства ра соп стве не ка на ле рас про сти ра 
ња ин фор ма ци ја и ка на ле за по др шку по ли тич ком дис кур 
су. У овом све ту глав ни ме ди ји ни су CCN, BBС и слич но, већ
,,АлЏа зи ра”, ,,АлАра биа”, ру ска те ле ви зи ја Ру си ја да нас,
РБЦ, итд.

Да је ђа во од нео ша лу (пи ше Пи тер Гуд спид, ,,Na ti o nal
Post”, Ка на да) све до чи и сту ди ја На ци о нал ног са ве та за раз 
вој САД, ко ју је до ста вио ак ту ел ном пред сед ни ку Ба ра ку
Оба ми, кра јем 2009. го ди не, на 120 стра на под на сло вом
,,Гло бал не тен ден ци је до 2025. го ди не”. Ауто ри сту ди је су
нај по зна ти ји аме рич ки ис тра жи ва чи и ана ли ти ча ри, а по 
сао је тра јао го ди ну да на. У сту ди ји се ка же да ће се у на ред 
них 15 го ди на еко ном ски и по ли тич ки ути цај За па да, а по 
себ но САД, сма њи ти. ,,Ме ђу на род ни си стем, ка кав је са да,
не ће по сто ја ти 2025. го ди не”  за кљу чу ју ис тра жи ва чи.

Ути цај но вих др жа ва, по себ но Ки не, Ин ди је и Ру си је, ће
по ра сти и свет ће до жи ве ти тран сфор ма ци ју и исто риј ску
пре да ју бо гат ства Ис то ку.
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– „Зби љу” сам осно вао у Кар лов цу у про ле ће
1990. го ди не са књи жев ни ком Не бој шом Де бе 
ља ко ви ћем и дру гим ви ђе ни јим срп ским ин те 

лек ту ал ци ма из Хр ват ске, јер смо схва ти ли да Ср бе у Хр ват 
ској, по сле до ла ска на власт ХДЗа и Фра ње Туђ ма на, че ка
но во кла ње и про те ри ва ње. У по чет ку ни смо има ли до вољ 
но нов ца, па нам је по мо гао по којни вла ди ка гор њо кар ло 
вач ки Си ме он Зло ко вић, јер смо увек има ли по др шку Срп 
ске пра во слав не цр кве. По што сам та да био иза бран за
пред сед ни ка Оп штин ског од бо ра Срп ске де мо крат ске
стран ке у Кар лов цу, од лу чи ли смо да „Зби ља” бу де гла си ло
СДСа у Кар лов цу, а ја сам по стао глав ни и од го вор ни уред 
ник ли ста. Ство ри ли смо мре жу до пи сни ка у За гре бу, Ва ра 
жди ну, Ри је ци, Бе лом Ма на сти ру, Па кра цу, Ду бров ни ку,
Оси је ку. Они су исто вре ме но би ли и по ве ре ни ци, за ду же ни
за про да ју ли ста – го во ри о пр вим бро је ви ма „Зби ље” њен
глав ни и од го вор ни уред ник, књи жев ник Мо мир Ла зић. 
•  Ко јим те ма ма се „Зби ља” у по чет ку нај ви ше ба ви ла? 

– Лист се ба вио кул тур ним и по ли тич ким пи та њи ма. За
пр ви број „Зби ље” ин тер вју на две стра не је дао и проф. др
Во ји слав Ше шељ. Свих ових 20 го ди на он је био уз наш лист.
Вр ло бр зо смо сту пи ли у ве зу са мо јим при ја те љи ма у Бе о 
гра ду, Кра гу јев цу, Гор њем Ми ла нов цу, Чач ку, Пан че ву, Сме 
де ре ву, ко је сам упо знао као но ви нар „Ра дио Кар лов ца”. Од
њих смо до би ли, у то вре ме, огром ну ма те ри јал ну по моћ, па
по сле пр вог бро ја ви ше ни смо има ли про бле ма са фи нан си 
ра њем штам па ња ли ста. За то смо из бро ја у број „Зби љу” све
ви ше де ли ли бес плат но, ка ко би смо про ши ри ли број са рад 
ни ка и по ве ћа ли број чи та ла ца. 
•  Ка ко се власт Фра ње Туђ ма на у Хр ват ској од но си ла

пре ма срп ским ме ди ји ма? 
– Би ли смо трн у оку уста шке вла сти. За то је њи хо ва по 

ли ци ја зна ла да за пле ни је дан део из да ња на шег ли ста, али
смо про на ла зи ли на чи на да до ђе мо до чи та ла ца. Ка да је
1991. го ди не по чео рат, од мах су ме ухап си ли, што је дове ло

до га ше ња ре дак ци је. У кар ло вач ком за тво ру сам му чен и
пре би јан. Ор га ни за ци је за људ ска пра ва из мно гих европ 
ских и свет ских зе ма ља су зах те ва ле да ме пу сте на сло бо ду,
јер сам био је ди ни пи сац у Евро пи ко ји је хап шен и про го 
њен. У Ср би ји, Удру же ње књи жев ни ка је по кре ну ло пе ти 
ци ју за мо је пу шта ње на сло бо ду, ко ју су пот пи са ли сви чла 
но ви удру же ња, а огла си ло се и Удру же ње но ви на ра Ср би је.
По је ди нач но гле да но, пр ви чо век ко ји ми је та да при ско чио
у по моћ био је др Во ји слав Ше шељ, јер је по мо гао мо јој по 
ро ди ци док сам био у за тво ру. 
•  Ка ко сте по но во оку пи ли ре дак ци ју?
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,,Зби ља’’, но ви на,,Зби ља’’, но ви на
ко јој се ве ру јеко јој се ве ру је

• „Ве ли ка Ср би ја” је по во дом, две де це ни је ли ста за кул ту ру, умет ност и дру штве на пи та ња,
„Зби ља”, раз го ва ра ла са глав ним и од го вор ним уред ни ком Мо ми ром Ла зи ћем

Раз го ва рао: Вла ди мир Ми шко вић

„Зби ља” у бор би про тив НА ТО агре си је
– То ком ра та 1999. го ди не штам па ли смо „Зби љу” у из да њу на че ти ри стра не сва ки дан и де ли ли у

Ср би ји и ино стран ству. То ком да на смо бе ле жи ли све што се до го ди у зе мљи, а већ сле де ћи дан из да ње
на ен гле ском и срп ском је зи ку де ље но је на ми тин зи ма у Франк фур ту, Па ри зу и дру гим гра до ви ма
Евро пе, Сје ди ње ним Др жа ва ма, це лој Се верној Аме ри ци.... Ја вио нам се и је дан Пе ру а нац из Ли ме, где је
сти гао је дан број „Зби ље”. Проф. др Рај ко До ле чек, наш са рад ник из Че шке, ми је јед ног да на до нео пи 
смо ста рог го спо ди на из Пра га, ко ји ни је мо гао да ве ру је да посто ји лист у ко ме се то ли ко во ли сво ја зе 
мља. У том пи сму је би ло 1000 до ла ра и ја сам се ско ро оне све стио! Чо век ко га ни кад у жи во ту ни смо
ви де ли дао нам је то ли ку до на ци ју! Свих 78 да на НА ТО агре си је, ,,Зби ља’’ је би ла је ди ни лист за кул ту 
ру, по ли ти ку и дру штве на пи та ња ко ји је из ла зио сва ки дан. Ура ди ли смо че ти ри спе ци јал на бро ја
„Зби ље” на ен гле ском је зи ку по све ће на Ко со ву и Ме то хи ји и да нас но ви бро је ви „Зби ље” ре дов но од ла 
зе на Ко со во и Ме то хи ју. Они ко ји су оку пи ра ли Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну, да нас Ср би ма пре ко
ЕУЛЕКСа оти ма ју Ко со во и Ме то хи ју, а по ку ша ва ју да уни ште и Ре пу бли ку Срп ску. Део истог про јек та
је и се па ра ти стич ки Ста тут Вој во ди не, ко јим смо се ба ви ли у нај но ви јим бро је ви ма „Зби ље”.



– По сле ле че ња у Бе о гра ду, вра тио сам се у Ре пу бли ку
Срп ску Кра ји ну. У Кни ну сам по стао члан Пред сед ни штва
СДС Кра ји не, за ду жен за ин фор ми са ње и кул ту ру. Та ко је и
„Зби ља” 1992. го ди не по че ла да из ла зи у Кни ну, као гла си 
ло Срп ске де мо крат ске стран ке Кра ји не. Са ми ни стром за
ин фор ми са ње у Вла ди Кра ји не, Ла за ром Ма цу ром, пу то вао
сам у Лон дон и мно ге дру ге гра до ве, где смо др жа ли кон фе 
рен ци је за штам пу. Ту смо пред ста вља ли спе ци јал не бро је 
ве „Зби ље” на ен гле ском, фран цу ском и не мач ком је зи ку,
ко ји су би ли по све ће ни бор би срп ског на ро да Кра ји не за
сво ју сло бо ду. 
•  Има ли сте кон так те са стра ним ме ди ји ма?

– Да. На ше тек сто ве су пре но си ли „Њујорк тајмс” и „Гар 
ди јан”. Код ме не су по ин фор ма ци је до ла зи ли до пи сни ци
ко ји су ра ди ли у Кни ну, од Сиенена до БиБиСи ја и свет 
ских но вин ских аген ци ја. „Зби ља” је ре дов но од ла зи ла на
ра ти ште, где су је чи та ли на ши бор ци ши ром Ре пу бли ке
Срп ске Кра ји не. И да нас об ја вљу је мо сва са оп ште ња Вла де
Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про гон ству и исти ну о Кра ји ни,
ко ја ће опет би ти на ша.
•  Шта се де си ло по сле ег зо ду са срп ског на ро да из Ре пу 

бли ке Срп ске Кра ји не?
– По кре ну ли смо „Зби љу” у Бе о гра ду. У ре дак ци ју су се

укљу чи ли на ши ис так ну ти ин те лек ту ал ци, по пут књи жев
ни ка др Жи ва на Жив ко ви ћа, умет ни ка Бог да на Кр ши ћа,
књи жев ног кри ти ча ра Пре дра га Дра ги ћа Ки ју ка, пи сца и
пе сни ка Злат ка Кра сног, књи жев ни ка Мо ме Ди ми ћа и Зо ра 
на Глу шче ви ћа, сли ка ра и пи сца Дра го ша Ка ла ји ћа, ака де 
ми ка Ва си ли ја Кре сти ћа. Је дан од са рад ни ка у то вре ме по 
ста је и срп ских пи сац Вла ди мир Вој но вић. Ту су и књи жев 
ни ци До бри ца Ћо сић и Ма ти ја Бећ ко вић, пи сац Гој ко Ђо го,
пе сник Рај ко Пе тров Но го, пи сац Мо мо Ка пор, др Ра до ван
Ка ра џић, проф. др Во ји слав Ше шељ... 
•  Ка ко сте успе ва ли да до би је те пра во вре ме не ин фор 

ма ци је из све та?
– Ус по ста ви ли смо мре жу до пи сни ка. Из Мо скве је из ве 

шта вао Зо ран Ко стић, из То рон та Ка та ри на Ко стић и Ми ро 
сла ва Ђур чић, из Вар ша ве Гре гор Вал чак, из Те ми шва ра
Сте ван Бу гар ски и Сла во љуб Гво зде но вић, из Лон до на Не 
вен Ле жа јић, из Па ри за Сер жан Д  ̀По, из Бу ку ре шта Ан гел
Ду бро а ну, из Бер ли на др Ни ко ла Жив ко вић, из Мин ска др
Иван Ча ро та, из Ци ри ха Ми ло рад Бо жић, из Пит сбур га
Алек сан дар Пе тров, а са Тај ва на Ци јанг Уа Џанг. Са мно ги ма
од њих и да нас са ра ђу је мо и за хва љу ју ћи ве ли ком бро ју на 
ших до пи сни ка, „Зби ља” се мо же на ћи у свим де ло ви ма све 
та.
•  Ко ји су да нас нај ва жни ји ци ље ви уре ђи вач ке по ли ти 

ке „Зби ље”?
– По ста ви ли смо се би два за дат ка. Да афир ми ше мо све

оно што је вред но у срп ском на ро ду и при ку пи мо у све ту све
оно што је зна чај но за раз вој срп ског на ро да. „Зби ља” је са 
ра ђи ва ла са ан ти гло ба ли стом Рем зи јем Клар ком, бри тан 
ским књи жев ни ком Ха рол дом Пин те ром, не мач ким књи 
жев ни ком Пе те ром Ханд ке ом. За „Зби љу” је пи сао и не ка да 

шњи пот пред сед ник Др жав не ду ме Ру ске Фе де ра ци је Сер 
геј Ба бу рин и по зна ти ру ски сла ви ста, проф. др Иља Чи слов.
„Зби ља” је об ја вљи ва ла и пе сме ру ског пе сни ка Бу ла та Оку 
џа ве, а „Зби љу” је чи тао и ру ски пи сац Алек сан дар Солже 
њи цин. 
•  Ка ко сте ус пе ли да око ва шег ли ста оку пи те та ко ве ли 

ки број љу ди?
– Ор га ни зо ва ли смо сим по зи ју ме. Пр ви је одр жан у Ру ми

и био је по све ћен књи зи др Во ји сла ва Ше ше ља „Иде о ло ги ја
срп ског на ци о на ли зма”. Пр ви пут су, од од ла ска др Во ји сла 
ва Ше ше ља у Хаг, ко ји, бо ре ћи се као лав, бра ни пла не тар ну
исти ну од нај ве ћег зла овог ве ка, Ха шког три бу на ла, нај у 
глед ни ји срп ски ин те лек ту ал ци го во ри ли о ње го вој књи зи
и сви ре фе ра ти су об ја вље ни у спе ци јал ном из да њу „Зби ље”.
Дру ги сим по зи јум „Ха шки Три бу нал – пла не тар но зло” одр 
жа ли смо у Ки кин ди. Тре ћи смо одр жа ли у Но вом Са ду, и
био је по све ћен књи зи др Во ји слава Ше ше ља „Ри мо ка то 
лич ки зло чи нач ки про је кат ве штач ке хр ват ске на ци је”. О
њој су го во ри ли др Мар ко Мар ковић из Па ри за, ака де мик
Слав ко Га ври ло вић из Но вог Са да, проф. др Иван Ча ро та из
Мин ска, др Иља Чи слов из Мо скве, др Ни ко ла Жив ко вић из
Бер ли на, др Ве се лин Ђу ре тић и др Мир ко Зу ро вац из Бе о 
гра да и мно ги дру ги, ко ји су се сло жи ли да је циљ ри мо ка то 
лич ког зло чи нач ког про јек та ве штач ке хр ват ске на ци је
уни ште ње срп ског на ро да.
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Озбиљ ност ,,Зби ље’’

Го ди шња на гра да ли ста „Зби ља”
– Го ди шња на гра да „Зби ље” се до де љу је од 1998. го ди не и пр ви ју је до био књи жев ник Зо ран Глу 

шче вић за сво ју књи гу „Рат не игре око Ко со ва”. На гра ду су до би ли и др Ра до ван Ка ра џић, за књи жев но
ства ра ла штво, Дра гош Ка ла јић пост хум но за ро ман „По след њи Евро пља нин”, др Мар ко Мар ко вић из
Па ри за, проф. др Иља Чи слов из Мо скве, проф. др Во ји слав Ше шељ за књи гу „Иде о ло ги ја срп ског на ци 
о на ли зма”, Не бој ша М. Кр стић пост хум но за књи гу есе ја „Сло во и дух”, Пре драг Дра гић Ки јук за ду хов 
но фи ло зоф ско ства ра ла штво, проф. др Рај ко До ле чек за књи гу „Оп ту жу јем’’, и проф. др Иван Ча ро та за
пре во ди лач ки рад. То су углед ни љу ди, ко ји су сво јим ра дом до при не ли ши ре њу на ци о нал ног иден ти 
те та срп ског на ро да.

Порука из Хага
(Војиславу Шешељу)
Кад про ље ће ду шом
за жу бо ри,
ето Во је да нам
срп ски збо ри.
Ру си су нам и отац
и мај ка,
до шло ври је ме да
бу де мо Спар та.
Да Ко со во на ше
су ди ли ште, бу де срп ско
а не гу би ли ште.
Де мо кра те гла ве су
нам до шле
и ври је ме је
с њи ма на до бо ше.
Сло бо да ће Ср би јом да
ше та,
већ до ста смо би ли
зла европ ска ме та.
Бра ћо Ср би, гла ве ка
ико ни,
Бо гу Хри сту сви се
по мо ли те.
Ни кад Ср бин из гу био
ни је
кад с Ла за ром руј но
ви но пи је.
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•   Да се Шу та но вац пи та, Ср би ја би већ ушла у НА ТО. На сре ћу, не пи та
се.

•   Раз ми шљам не што, да ли је су коб ин те ре са кад не ко, ре ци мо ми ни 
стар, ра ди и за не ку стра ну фир му, ре ци мо НА ТО.

•   Ова еко ном ска кри за је мно ге функ ци о не ре за ви ла у цр но. Ето, у Ђе 
ли ће вој имо вин ској кар ти ви ше не ма оних 11 000 000 евра из Ме ри 
ди јан бан ке.

•   Га зе ла ипак не ће па сти. Да ли ће па сти они ко ји су „за слу жни“ за ње 
но ста ње?

•   За бор бу про тив кри ми на ла и ко руп ци је (ко ју су обе ћа ли), на пред ња 
ци се ка дров ски оја ча ва ју. Не дав но им се при кљу чио и Го ран Кне же 
вић.

•   Због из ван ред ног ис ку ства, Го ра ну Кне же ви ћу су да ли  ме сто са вет 
ни ка. Не знам ко ће ту ко га са ве то ва ти: он њих или они ње га.

•   Ина че, Го ран је код  де мо кра та био стру чан, угле дан, ча стан и по 
штен. Све док га ни су ухва ти ли.

•   Кад су чу ли да је Го ран Кне же вић по стао члан СНС, при ступ ни це су
узе ли: Пе цо ни и Ца не Жа бац а рас пи ту је се и Ми ло Ђу ка но вић.

•   По ште ну власт на Во ждов цу ће (као члан ве ћа) пред ста вља ти и из ве 
сни Го ран Уско ко вић, по зна ти ји као Ско ле.

•   То ли ка кон цен тра ци ја углед них и ча сних у јед ној стран ци, па то је
већ кри тич на ма са!

•   Сло бо дан Хо мен, др жав ни се кре тар, ВЕ РО ват но не ма ве зе са из град 
њом во ждо вач ког мар ке та ВЕ РО.

•   Што се Во ждов ча ни бри ну за ис ход су ђе ња око ВЕ РА са  оцем др жав 
ног се кре та ра Хо ме на? Па, услов за не дав ни из бор су ди ја  био је  да бу 
ду струч ни, до стој ни и ча сни. 

•   Ка ко би ле по би ло да су ови, што су пре де се так да на би ли на мо ли 
тве ном до руч ку, та мо са че ка ли и сле де ћи.

•   Ви зе смо до би ли. Са пла том ко ју има мо, мо же мо да иде мо у  ле пе зе 
мље За па да. У јед ну ле пу зе мљу, у две ле пе, у три ле пе..... Ка ко је ко ме
во ља.

•   На род ку ка ка ко не ма чи ме да се гре је. А  она то пла обе ћа ња ко ја су
до би ли од оних за ко је су гла са ли!

•   За по сла ни ке ће се убу ду ће по стро ја ва ти по ча сна је ди ни ца Гар де. За
не ке ми ни стре би аде кват ни ја би ла је ди ни ца УБ ПОКа.

•   Ра до слав Ста ро вић из Но вог Бе о гра да про на шао у чо ко ла ди „Мил ка“
зуб ну про те зу. Мо жда је то не ка на град на игра европ ских про из во ђа ча.

•   По гре шно смо раз у ме ли Та ра би ће во про ро чан ство. Кад је ре као да
ће зе мљом за вла да ти „жу ти“, ни је ми слио на зе мљи ну ку глу, већ др 
жа ву. И ни је ми слио на Ки не зе и Ја пан це.

Српска посла Пише: Момир Марковић
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