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Злочин без казне

Ве штом ди пло мат ском и ме диј ском кам па њом агре 
си ја НА ТОа на та да шњу СРЈ 1999. го ди не би ла је ма 
ски ра на као ,,ху ма ни тар на ин тер вен ци ја’’, ра ди спре 

ча ва ња на вод не ху ма ни тар не ка та стро фе и за у ста вља ња
ра та на Ко сову и Ме то хи ји. У по за ди ни су, ме ђу тим, би ли
мно го озбиљ ни ји и ду го роч ни ји ци ље ви. Ра зор но бом бар 
до ва ње је пр вен стве но би ло у функ ци ји ре а ли за ци је аме 
рич ких ге о по ли тич ких ин те ре са и де фи ни са ња но вог
стра тешког кон цеп та Али јан се. Био је то кла си чан рат за
те ри то ри ју – Ко со во и Ме то хи ју – ко ја је од по себ ног зна 
чаја за аме рич ку по ли ти ку на Бал ка ну и ши ре на евро а зиј 
ском про сто ру. На пад на СРЈ је имао ре ги о нал ни (бал кан 
ски) и гло бал ни зна чај. Ана ли зом та два кључ на аспек та
мо же се до ћи до пре ци зног од го во ра на пи та ње за што су
нас САД и НА ТО бом бар до ва ли 1999. го ди не.

Ју го и сток Евро пе (Бал кан) је за ин те ре се САД и НА ТОа
про стор ко ји омо гу ћа ва ду бин ски про дор у цр но мор ски и
ка спиј ски ба сен и стра те шку кон тро лу свих ко ри до ра, пре
све га енер гет ских. Ср би ја, ко ја за у зи ма цен трал но ме сто
на Бал ка ну и одва ја Хр ват ску и Ал ба ни ју од Бу гар ске и Ру 
му ни је, пред ста вља ве ли ку ру пу у аме рич кој контро ли
Бал ка на и ка ри ку ко ја не до ста је у лан цу ко јим САД ве зу ју
бал кан ске др жа ве и без ко је се не мо же има ти пот пу на и
ефи ка сна кон тро ла над овим ре ги о ном, ко ји Аме ри ка пре 
тва ра у ја ку осно ви цу за пут на ис ток – у Евро а зи ју. Ср би ја
је, по ре чи ма бив шег аме рич ког др жав ног се кре та ра Ко 
ли на Па у е ла, ,,кључ Бал ка на’’. Аме рич ки пот пред сед ник
Џо зеф Бај ден је то ком про шло го ди шње по се те Бе о гра ду
без уви ја ња ре као да је Ср би ја нај зна чај ни ја зе мља на ју го 
и сто ку Евро пе без ко је се на том под руч ју не мо же ни шта
ра ди ти. Ко со во и Ме то хи ја је у гео по ли тич ком зна че њу
нај ва жни ји део Ср би је – то је тзв. ме ки сто мак Бал ка на без
чи јег се вој ног за по се да ња не мо же оства ри ти ка па ци тет 
на кон тро ла Бал ка на. За по се да ње Ко со ва и Ме то хи је је по 
че так и нео п хо дан услов за упра вља ње Ср би јом и Бал ка 
ном. За то је не по сре дан рат ни циљ САД и Али јан се 1999.
био ин ста ли ра ње соп стве не вој не ин фра струк ту ре и по 
тен ци ја ла у ју жној срп ској по кра ји ни и ње но ста вља ње
под упра ву НА ТОа, од но сно ње но пре тва ра ње у нај ве ћу
НА ТО ба зу. Тај не по сре дан (ре ги о нал ни) рат ни циљ Али 
јан се де фи ни сан је то ком ,,пре го во ра’’ у Рам бу јеу фе бру а ра
1999. го ди не у до ку мен ту од 81 стра ни це, у ко ме је би ло 56
стра ни ца но вог тек ста о ко ме се то ком прет ход них 18 да 
на ,,пре го во ра’’ уоп ште ни је раз го ва ра ло, ни ти га је одо 
бри ла Кон тактгру па. Ра ди ло се за пра во о аме рич кој под 
ва ли с ци љем да СРЈ не при хва ти текст и да бу де окри вље 
на за не у спех раз го во ра. Тај но ви аме рич ки текст ни је био
до сту пан ни не ким чла но ви ма Кон тактгру пе, ко ја је по 
сре до ва ла у разго во ри ма. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су,
у окви ру тог тек ста, под мет ну ле и вој ни део (Ста тус сна га
за им пле мен та ци ју), ко ји је зна чио кла сич ну вој ну оку па 
ци ју це ле СРЈ. Од тог тек ста су се огра ди ле и по је ди не чла 
ни це Кон тактгру пе, ко је су ја сно по ру чи ле да не же ле да
са у че ству ју у аме рич кој под ва ли. Тај до ку мент је по ну ђен
де ле га ци ји СРЈ на пот пис без мо гућ но сти да о ње му рас 
пра вља и пред ло жи евен ту ал не из ме не не ких ње го вих де
ло ва.

У том до ку мен ту су би ли еле мен ти ко ји ма би се прак 
тич но оза ко ни ла се це си ја Ко со ва и Ме то хи је, уз исто вре 
ме но ма сов но вој но при су ство НА ТО сна га на це лој те ри 
то ри ји СРЈ. Анекс Б тог до ку мен та је пред ви ђао да сна ге на

Ко со ву и Ме то хи ји бу ду са ста вље не ис кљу чи во од НА ТО
тру па, ко је ће има ти пра во да се не сме та но кре ћу по це лој
те ри то ри ји СРЈ. Спо ра зу мом је од Бе о гра да тра же но да
при ста не на Устав Ко со ва у чи јем ства ра њу ни је уче ство 
вао и на ко ји ни на кнад но не би имао пра во да ути че, а по
ко ме је Ко со во и Ме то хи ја тре ба ло да има не са мо соп стве 
ну вла ду, скуп шти ну и управ не ор га не, већ и соп стве ни
устав и за ко не, пред сед ни ка, устав ни и вр хов ни суд, суд 
ство, ту жи ла штво и соп стве ну по ли ци ју, реч ју, да по ста не
др жа ва. Кључ на од ред ба је из ри чи то утвр ђи вала да ће се
пред ви ђе на ре ше ња при ме њи ва ти три го ди не, да би се на 
кон то га на ме ђу на род ном ску пу до не ла од лу ка о ко нач 
ном ста ту су Ко со ва и то, пре све га, „на осно ву во ље на ро 
да“. Та квим ре ше њем отво ре на је мо гућ ност да се на кон
три го ди не ре фе рен ду мом ал бан ског ста нов ни штва ле га 
ли зу је от це пље ње Ко со ва.

Вој ни део спо ра зу ма ко ји су САД под мет ну ле као по се 
бан до да так Б (Ста тус мул ти на ци о нал них сна га за им пле 
мен та ци ју), био је та ко сро чен да чи тав до ку мент не бу де
при хва тљив за СРЈ, јер је пред ви ђао кла сич ну вој ну оку па
ци ју у зе мљи. Тим до дат ком Б би ло је де фи ни са но да се
ком плет не вој не и по ли циј ске сна ге СРЈ и Ср би је по ву ку са
Ко со ва и Ме то хи је, а да на њи хо во ме сто до ђу НА ТО сна ге,
те да при пад ни ци НА ТОа има ју пу ну сло бо ду нео ме та ног
и нео гра ни че ног кре та ња сво јим во зи ли ма, бро до ви ма и
ави о ни ма у Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји (да кле, на це 
лој те ри то ри ји СРЈ а не са мо на Ко сме ту), укљу чу ју ћи пра 
во на по ста вља ње ло го ра, одр жа ва ње ма не ва ра и пра во на
упо тре бу чи та вих ре ги о на или ин ста ла ци ја за по тре бе
снаб де ва ња, ве жби или опе ра ци ја.

Од СРЈ се, да кле, тра жи ло да се фак тич ки од рек не свог
су ве ре ни те та на де лу соп стве не те ри то ри је (Ко со во и Ме 
то хи ја) и омо гу ћи ства ра ње на том под руч ју но ве др жа ве,
а да исто вре ме но при хва ти стра ну вој ну оку па ци ју це ле
сво је те ри то ри је, тј. да при зна пот пу ну вој ну ка пи ту ла ци 
ју. Из тог спо ра зу ма, чи ји су аутор би ле САД, ја сно се уоча 
ва ју не по сред ни рат ни ци ље ви на па да на на шу зе мљу: вој 
но за по се да ње Ко со ва и Ме то хи је и ње гова се це си ја.

Се вер но а тлант ски са вез је про кла мо вао сле де ће по чет 
не ци ље ве агре си је: 1. При мо ра ва ње ју го сло вен ског руко 
вод ства да при хва ти Спо ра зум о Ко сме ту и до во ђе ње сна 
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га НА ТОа у по кра ји ну; 2. Спре ча ва ње ху ма ни тар не ка та 
стро фе не у тра ли са њем вој не мо ћи СРЈ; 3. Очу ва ње кре ди 
би ли те та САД и НА ТОа. Ствар ни ци ље ви агре си је НА ТОа
на СРЈ би ли су: ства ра ње усло ва за ду го роч но вој но за по се 
да ње и при су ство на Ко со ву и Ме то хи ји, ја ча ње ју жног
кри ла са ве за, пре ба ци ва ње вој них ефек ти ва из Не мач ке
на ју го и сток Евро пе, кон тро ла ко му ни ка ци ја и ши ре ње
НА ТОа, сме на ак ту ел ног ру ко вод ства и фор ми ра ње ма ри 
о нет ског ре жи ма у СРЈ. Ци ље ве САД и НА ТОа сли ко ви то је
об ја снио и во де ћи аме рич ки ге о по ли ти чар Збиг њев Бже 
жин ски, ко ји је 1997. го ди не на пи сао: ,,Бал кан је по тен ци 
јал но ге о по ли тич ка на гра да у бор би за европ ску су пре ма 
ци ју“.

Вој но за по се да ње Ко со ва и Ме то хи је и ње го ва се це си ја
је нео п хо дан услов за оства ри ва ње пу не вој не кон троле
САД над Бал ка ном. Аме ри ка сво ју вој ну ин фра струк ту ру
на ју го и сто ку Евро пе те ме љи на ба зи ра њу у ју жној срп ској
по кра ји ни. Аме рич ки без бед но сни струч ња ци не скри ва ју
да је Ва шинг то ну од це ле те ри то ри је бив ше СФРЈ нај зна 
чај ни ји ,,Бонд стил’’, од но сно Ко со во и Ме то хи ја. Вој не ин 
ста ла ци је и при су ство САД у БиХ, Ма ке до нији, Бу гар ској и
Ру му ни ји не мо гу да оства ре пун ка па ци тет без при су ства
на Ко со ву и Ме то хи ји. Дру гим ре чи ма, без вој ног при су 
ства на Ко со ву и Ме то хи ји САД не би има ле ста бил ну осно 
ви цу за да љи про дор на ис ток.

Исто вре ме но, по др шком ве ли ко ал бан ској иде ји пре ко
се це си је (јед но стра но про гла ше ње не за ви сно сти) Ко со ва
и Ме то хи је, Ва шинг тон оства ру је ду го роч ну мо гућ ност за
евен ту ал ну де ста би ли за ци ју ре ги о на у слу ча ју да то бу де
нео п ход но ра ди ди сци пли но ва ња Европ ске уни је и за др 
жа ва ња ли дер ске по зи ци је у НА ТОу.

Бом бар до ва ње СРЈ 1999. је има ло и гло бал не ци ље ве,
од но сно зна чај. Ва шинг то ну је Ко со во и Ме то хи ја нео п 
ходно за по ве зи ва ње и ус по ста вља ње кон тро ле над ге о по 
ли тич ком осо ви ном: Ја дран ско мо ре – Бал кан – Цр но мо ре
– Кав каз – Ка спиј ско мо ре – цен трал на Ази ја. Вој ним за по 
се да њем Ко со ва и Ме то хи је, и ин ста ли ра њем ин фра струк 
ту ре у оста лим бал кан ским зе мља ма био је отво рен пут
САД у стра те шку ду би ну Евро а зи је. Ју жна срп ска по кра ји 
на је, с дру ге стра не, ва жан чи ни лац у аме рич кору ском ге 
о по ли тич ком су че ља ва њу. На и ме, Ва шинг тон Ср би ју тре 
ти ра као ру ског са ве зни ка на Бал ка ну пре ко ко га Мо сква
мо же да се вра ти и об но ви сво ју моћ на ју го и сто ку Евро пе.
Сла бље њем Ср би је, из ме ђу оста лог, ње ном де ста би ли за 
ци јом и откидањем де ла те ри то ри је (Ко со во и Ме то хи ја)
Аме ри ка ума њу је ка па ци тет Ру си је да оства ри ве ћи ути цај
на Бал ка ну. Се це си јом Ко со ва и Ме то хи је, Аме ри ка, за пра 
во, по сред но на па да Ру си ју на Бал ка ну сла бе ћи ње ног про 
јек то ва ног са ве зни ка Ср би ју. О то ме је го во рио и Френк
Ви знер, ко ји је био спе ци јал ни иза сла ник бив шег аме рич 
ког пред сед ни ка Џор џа Бу ша за Бал кан. Он је упо зо рио Ру 
си ју да је Ко со во и Ме то хи ја аме рич ко и европ ско дво ри 
ште и да Мо сква не сме да упа да у ње га. Ју жна срп ска по 
кра ји на је па ра лел но и та лац аме рич коевроп ских од но са.
Ва шинг тон је пре ко Ко со ва и Ме то хи је по твр дио ли де р ску
по зи ци ју у евро а тлант ском бло ку, по ка зао европ ским са 
ве зни ци ма да су у пу ној ме ри за ви сни од аме рич ке вој не
мо ћи и пре дао им те жак про блем да на ње го во ре ше ње
тро ше зна чај не ре сур се. Дру гим ре чи ма, САД су пла ни ра но
ство ри ле ,,врућ кром пир’’ на ју у го и сто ку Евро пе ко јим ће
ду го роч но огра ни ча ва ти по тен ци јал ЕУ да успе шно ре а 
ли зу је свој но ви кон цепт спољ не и без бед но сне по ли ти ке
и да из ра сте у је дан од са мо стал них по ло ва мо ћи но вог
мул ти по лар ног све та.

По себ но ва жан аме рич ки циљ агре си је на СРЈ 1999. го 
ди не био је про мо ци ја но вог стра те шког кон цеп та Али јан 
се. На и ме, апри ла 1999, ка да је бом бар до ва ње уве ли ко би 
ло у то ку, у Ва шинг то ну је одр жан ,,исто риј ски’’ са мит НА 

ТОа на ко ме је про мо ви сан кон цепт ин тер вен ци је без
одо бре ња Са ве та без бед но сти УН. На пад на СРЈ је био пр ва
вој на ин тер вен ци ја Али јан се ми мо УН. Ва шинг тон је по вео
НА ТО у на пад на СРЈ без одо бре ња Са ве та без бед но сти ко 
ји је је ди ни био овла шћен да на ре ди упо тре бу си ле про тив
не ке др жа ве. Аме ри кан ци су на по ме ну том са ми ту док 
три ну пре то чи ли у прак су – на пад на СРЈ. Ти ме је био отво 
рен пут за но ве ин тер вен ци је Али јан се без одо бре ња СБ,
што је ка сни је при ме ње но у Ира ку. Бом бар до ва ње СРЈ је за
САД би ло ве ли ки ко рак у по ку ша ју оства ри ва ња глобал не
хе ге мо ни је и да ва ња но ве уло ге НА ТОу. Због мо гућ но сти
Ру си је и Ки не да ве том у Са ве ту без бед но сти оме та ју аме 
рич ке вој не ин тер вен ци је у све ту, био је нео п хо дан пре се 
дан ко ји би дао ка кавта кав ле ги ти ми тет НА ТОу да ин 
тер ве ни ше та мо где то зах те ва ју ин те ре си САД и њи хо вих
нај бли жих са ве зни ка у Али јан си. Агре сија на СРЈ је би ла тај
то ли ко по тре бан пре се дан. 

На па дом на на шу зе мљу из осно ве је про ме њен кон 
цепт НА ТОа у скла ду с аме рич ком по ли ти ком гло бал не
до ми на ци је. Од од брам бе не, НА ТО је по стао офан зив на ор 
га ни за ци ја ко ја је пре у зе ла над ле жно сти СБ УН и иза шла
из ван сво је зо не од го вор но сти. НА ТО је упра во 1999. по чео
да се гло ба ли зу је. Јед но стра ним про гла ше њем не за ви сно 
сти Ко со ва и Ме то хи је, САД и НА ТО су пр ви пут у прак си
при ме ни ли кон цепт огра ни че ног су ве ре ни те та. Упра во
тај кон цепт је јед но од нај ва жни јих ре ше ња ко је пе то ри ца
бив ших ко ман да на та НА ТОа ну де у до ку мен ту ,,Ка ве ли 
кој стра те ги ји у про мен љи вом све ту’’ као фор му лу но ве
уло ге и ме ста Али јан се. Они сма тра ју да у слу ча ју ка да јед 
на вла да кр ши људ ска пра ва не кој ет нич кој за јед ни ци на
де лу сво је те ри то ри је, НА ТО мо же ту те ри то ри ју да ста ви
под сво ју вој ну кон тро лу и на њој огра ни чи су ве ре ни тет
вла де те зе мље. Гло ба ли за ци ја НА ТОа, пре ра ста ње из
кла сич не вој не у по ли тич ку ор га ни за ци ју са ја ким вој ним
по тен ци ја лом, ,,ху ма ни тар не’’, ми ров не и дру ге ин тер вен 
ци је без одо бре ња СБ УН су нај ва жни ји еле мен ти но вог
стра те шког кон цеп та ко јим тре ба да се де фи ни шу ци ље 
ви, ме сто и уло га НА ТОа, а ко ји тре ба да бу де усво јен 2010.
Упра во су ти но се ћи сту бо ви ,,но вог‘’ НА ТОа пр ви пут про 
мо ви са ни и на мет ну ти као прак са бом бар до ва њем СРЈ
1999. го ди не.

У за кључ ку се мо же ре ћи да су раз ло зи за бом бар до ва 
ње СРЈ 1999. мно го озбиљ ни ји, сло же ни ји и зна чај ни ји но
што се то ми сли и го во ри у на шој јав но сти. Је дан, услов но
ре че но, ло кал ни су коб на и око Ко со ва и Ме то хи је, има
гло бал ни зна чај чи је по сле ди це уве ли ко ути чу на нај ва 
жни је про це се у ме ђу на род ној за јед ни ци. Слу чај Ко сово и
Ме то хи ја ће, без ика кве сум ње, пре ло ми ти бу дућ ност ме 
ђу на род не за јед ни це.
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На Западу ништа ново

Да је Ср би ја зе мља чу да ви де ло се не дав но
ка да се пред јав но шћу по ста ви ло пи та ње
да ли на ша др жа ва тре ба да бу де бли жа

НА ТО пак ту или Ру си ји.
Не где у то вре ме, Кфор је (12. мар та 2010. го ди не) по

на ре ђе њу Ко ман де здру же них сна га НА ТО пак та у На пу 
љу, за по чео вој ну ве жбу раз ме шта ња тру па на Ко со ву и
Ме то хи ји, ко ја ће тра ја ти до 8. но вем бра и чи ји је циљ
,,одр жава ње ви со ког сте пе на го то во сти”. 

Кфор је на вео да, по пут ве жби из ве де них у про те клих
не ко ли ко го ди на, и ова ,,ша ље ја сну по ру ку да НА ТО оста 
је по све ћен ми ру и ста бил но сти у ре ги о ну Бал ка на”. То 
ком на ред них не де ља, не мач коаустриј ски ба та љон опе 
ра тив них ре зер вних сна га (ОРФ) из са ста ва НА ТОа, ко ји
има ви ше од 600 вој ни ка, на ла зи се у фа зи ве жбе. Ба та 
љон је из вео и тре нинг де сант из хе ли коп те ра у Но вом се 
лу код Ву чи тр на, на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је. Да ли вам
ово зву чи по зна то? 

Ба та љон ОРФ чи не не мач ки вој ни ци из ,,пе ша диј ског
ба та љо на 292”, а по ја чан је аустриј ским 13. ме ха ни зо ва 
ним пе ша диј ским ба та љо ном. Ба та љон ОРФ има 500 вој 
ни ка из Не мач ке, 150 из Аустри је и не ко ли ко вој ни ка из
Фран цу ске. 

Ка ко је ра ни је са оп ште но из Кфо ра, че та из са ста ва
Мул ти на ци о нал них так тич ких сна га „Ис ток“ ко ја се на ла 
зи ла на за дат ку у кам пу ,,Но тинг Хил”, код Ле по са ви ћа, за 
ме ње на је јед ном че том из са ста ва не мач коаустриј ског
ба та љо на. Ко ји је циљ ове вој не ве жбе?

По сле об ја вљи ва ња пла на тзв. ме ђу на род не ци вил не
кан це ла ри је и Пи те ра Феј та да ал бан ске вла сти за вла да ју
и се ве ром по кра ји не, ко ман дант ју жног кри ла НА ТОа
Марк Фиц џе ралд ре као је да Али јан са по др жа ва тај план,
те да су „па ра лел не струк ту ре ко је по др жа ва Бе о град
прет ња за без бед ност и мир но окру же ње“. Он је ре као да
ће Кфор пра ти ти раз вој си ту а ци је и би ти спре ман да ре а 
гу је.

На рав но, по шту ју ћи исто ри ју као учи те љи цу жи во та,
НА ТО се опре де лио да ан га жу је не мач ки ба та љон јер су
упра во Нем ци за вре ме Дру гог свет ског ра та чи ни ли нај 
те же зло чи не у Ср би ји. Да кле, но ва НА ТО опе ра ци ја у ју 
жној срп ској по кра ји ни има за циљ да при мо ра Ср бе на се 
ве ру Ко со ва и Ме то хи је да при хва те ма ри о нет ску вла ду
Шип та ра ко ји су са те лит Се вер но а тлант ског са ве за. Ин 
те ре сант но, али Нем ци и НА ТО су слич ну „ин те гра ци ју“
севе ра Ко со ва и Ме то хи је по ку ша ли и пре 6 го ди на – 17.
мар та 2004. го ди не.

Ов де је ва жно под се ти ти и да је но ви ко ман дант Кфо 
ра, ге не рал Мар кус Бен тлер, ра ни је ко ман до вао Де се том
пан цер ди ви зи јом немач ке вој ске ко ја је у про шло сти би 
ла удар ни део на ци стич ке вој не ма ши не ри је од 1939. до
1945. го ди не. Она је упо тре бље на и на Ис точ ном фрон ту.

У но ви јој исто ри ји, Де се та пан цер ди ви зи ја је пр ва не 
мач ка вој на фор ма ција ко ја је уче ство ва ла у вој ним опе ра 
ци ја ма на кон Дру гог свет ског ра та, пр во у Со ма ли ји, а за 
тим у Бо сни и Хер це го ви ни, где је ан га жо ва на про тив Ср 
ба.

Они су пре ко Бо сне и Хер це го ви не сти гли до Ко со ва и
Ме то хи је, а у мар ту 2004. го ди не, упра во из не мач ког сек 
то ра, у ју жној срп ској по кра ји ни за по чео је но ви по гром
срп ских ци ви ла од стра не ал бан ских те ро ри ста.

Из све га ово га ја сно се за кљу чу је да је НА ТО био и
остао не при ја тељ Ср ба. Овај са вез, ко ји је (за)оста так
„хлад ног ра та“, по ни жа ва срп ски на род оти ма ју ћи му Ко 
со во и Ме то хи ју. Исто чи ни и упо тре бом је ди ни ца ко је су
у прошло сти чи ни ле зло чи не над Ср би ма.

Ме ђу тим, не за о би ла зни ми ни стар Дра ган Шу та но вац,
број не не вла ди не ор га ни за ци је и про за пад ни ме ди ји по
че ли су да обра зла жу „пред ност“ при сту па ња Се вер но а 
тлант ском са ве зу. То је учи ни ла и ам ба са дор ка САД Ме ри
Вор лик у ин тер вјуу за но вин ску аген ци ју Бе та. Она је том
при ли ком ис та кла да су „Ср би ји отво ре на вра та за НА ТО“.
Иако је аме рич ка ам ба са дор ка по ку ша ва ла да зву чи су 
здр жа но, ја сан став Ва шинг то на у ве зи с при сту па њем Ср 
би је НА ТОу из нет је сре ди ном 2009. го ди не. Де бо ра Ме 
ну ти, шеф по ли тич ког оде ље ња Ам ба са де Сје ди ње них
Др жа ва, на ску пу у ор га ни за ци ји СПОа и Ме ђу на род ног
ин сти ту та за без бед ност, одр жа ном у Но вом Са ду 30. ју на
про шле го ди не, ја сно је обра зло жила ци ље ве ре фор ми
срп ских ору жа них сна га: „Са ра ђу ју ћи са НА ТОом Ср би ја
је спро ве ла успе шну ре фор му. Вој ска Ср би је је све де на на
30 хи ља да вој ни ка.“ Она је том при ли ком ис та кла ја сну
же љу САД да пре ко Се вер но а тлан ског са ве за у пот пу но 
сти за го спо да ри те ри то ри јом Ср би је. „Од лу ка о при сту па 
њу НА ТОу ни је ла ка ни за јед ну зе мљу ко ја тре ба да је до 
не се. Зна мо да, ка да је реч о Ср би ји, са мо по ста вља ње тог
пи та ња иза зи ва ин тен зив не не га тив не емо ци је ко је су за
мно ге исто то ли ко сна жне као што су би ле то ком ин тер 
вен ци је НА ТОа 1999. го ди не. Ове сна жне емо ци је ве за не
за ту ин тер вен ци ју су сва ка ко ра зу мљи ве. Ми не тра жи мо
од Ср ба да за бо ра ве 1999. го ди ну, али ја сма трам да је на 
ци о нал ни ин те рес Ср би је у овом тре нут ку ње ног раз во ја
да учи ни тај рас кид – да не до зво ли да пре о ста ла љут ња
за ма гли пи та ње ко је се на ме ће – да ли би Ср би ји ви ше ко 
ри сти ло да оста не изван НА ТОа или да му се при кљу чи“,
ис та кла је Ме ну ти. За тим је без трун ке сти да по ру чи ла да
„зе мља ко ја се при кљу чи НА ТОу за др жа ва свој су ве ре ни 
тет.“ На рав но, Ва шинг тон јав но по ру чу је да Ко со во и Ме 
то хи ја ви ше ни је са став ни део на ше др жа ве. На по ме ну тој
ма ни фе ста ци ји, СПО и Ме ђу на род ни ин сти тут за без бед 
ност Ор ха на Драга ша су пред ста ви ли но ви грб Ср би је, ко 
ји уме сто кр ста са че ти ри оци ла има „зве зду“ НА ТО пак та!

НА ТО про тив Ср би је и Ру си је
Пи ше: Бо рис Алек сић
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Сим бо лич но, при сту па ње НА ТО пак ту под ра зу ме ва од 
ри ца ње од срп ске сло бо дар ске тра ди ци је, све то са вља и
на ци о нал ног иден ти те та.

Уко ли ко це лу ствар по сма тра мо из угла ло ги ке, до ћи
ће мо до за кључ ка да при бли жа ва ње Бе о гра да НАТОу не 
ма ни ка квог сми сла. У тре ну ци ма ја ча ња срп ског исто риј 
ског са ве зни ка – Ру си је, и сла бље ња аме рич ке хе ге мо ни 
је, члан ство Ср би је у овом вој ном са ве зу не ма ни ка кве ло 
ги ке. Ру си ја сво јим по врат ком на ме ђу на род ну сце ну по 
ста вља те ме ље но вог мул ти по лар ног све та ко ји над ја ча 
ва ста ри уни по лар ни по ре дак под аме рич ком до ми на ци 
јом. 

НАТО по чи нио зло чин про тив ми ра
Се вер но а тлант ски са вез је по чи нио нај те жи зло чин по

ме ђу на род ном пра ву – зло чин про тив ми ра из ко јег су
про и за шли сви дру ги зло чи ни у бив шој СФРЈ, укљу чу ју ћи
и ге но цид. Пот пред сед ник скуп шти не ОЕБСа, Ви ли Ви 
мер, је 2. ма ја 2000. го ди не упу тио пи смо кан це ла ру Гер 
хар ду Шре де ру у ко јем га је упо зо рио да је „рат про тив СРЈ
во ђен да би се ис пра ви ла по гре шна од лу ка ге не ра ла Ај 
зен ха у е ра из до ба Дру гог свет ског ра та. Из стра те шких
раз ло га та мо мо ра ју да бу ду ста ци о ни ра не аме рич ке тру 
пе ка ко би се на док на дио про пуст из 1945. го ди не.“

По ред то га, НА ТО пакт је уче ство вао у агре си ји на Ре 
пу бли ку Срп ску Кра ји ну, Ре пу бли ку Срп ску, и на кра ју на
саму Ср би ју. Без ма ло три ме се ца то ком 1999. го ди не, НА 
ТО је, кр ше ћи ко гент не нор ме ме ђу на род ног пра ва (ius
co gens), оку пи рао Ко со во и Ме то хи ју. Под цр ном чи змом

Се вер но а тлант ског са ве за спро ве ден је ге но цид над срп 
ским на ро дом, као и нај ве ће ет нич ко чи шће ње у Евро пи
на кон Дру гог светског ра та. Са те ри то ри је на ко ју је по бо 
де на без бо жна за ста ва тог вој ног са ве за срп ски на род је
бе жао. Од јуна 1999. го ди не до ма ја 2001. го ди не на Ко со 
ву и Ме то хи ји, под НА ТО пак том, уни ште но је 107 цр ка ва
и ма на сти ра. 17. мар та 2004. го ди не у ју жној срп ској по 
кра ји ни, оку пи ра ној од стра не НА ТОа, де сио се још је дан
ве ли ки погром Ср ба, а том при ли ком је уни ште но 26 цр 
ка ва и ма на сти ра, ме ђу ко ји ма су и сред ње ве ков ни сим бо 
ли европ ске ци ви ли за ци је. Па га ни стич ки пен та гра ми и
озна ке је ди ни ца НА ТОа, слич ни на ци стич ким „сиг“ и
„одал“ ру на ма по ла ко ис ти ску ју хри шћан ске сим бо ле на
Ко со ву и Ме то хи ји. 

Зло гла сна при ват на вој на ком па ни ја MPRI, ко ја је об у 
ча ва ла хр ват ске па ра вој не фор ма ци је пред агре си ју на
РСК, тре нут но де лу је и на Ко со ву и Ме то хи ји, где има уго 
вор са „Бонд сти лом“. Они су 1995. го ди не по ма га ли ис тре 
бље ње Ср ба у Кра ји ни, а да нас то чи не у ју жној срп ској по 
кра ји ни.

Под НА ТО пак том, на Ко со ву и Ме то хи ји и на се ве ру
Ал ба ни је ра ди ла је „жу та ку ћа“ у ко јој су од стра њи ва ни
орга ни кид на по ва них Ср ба, да би за тим би ли про да ва ни
бо га та ши ма на За па ду.

На рав но, све што је чи нио НА ТО де ве де се тих го ди на
про шлог ве ка, али и оно што да нас чи ни, пред ста вља ло је
и пред ста вља ру ше ње Ује ди ње них на ци ја и по рет ка на 
ста лог по сле Дру гог свет ског ра та. На тај на чин овај са вез
чи ни упра во оно што је Хи тлер чи нио пред ве ли ки свет 
ски рат про тив Дру штва на ро да. 

Ово је са мо де лић зло чи нач ког ли ца НА ТОа, али чи ни
се до во љан да по ка же од нос тог вој ног са ве за пре ма срп 
ском на ро ду. Ко из Ср би је на кон овог мо же да заго ва ра
ула зак у Се вер но а тлант ски са вез? Ге не рал Ни но слав Кр 
стић, по знат по на дим ку „ге не рал ка пи ту ла ци ја“, и ми ни 
стар Дра ган Шу та но вац ко ји је за вр шио курс ЕфБиАја.
Шу та но вац је чак, у ци љу при бли жа ва ња Вој ске Ср би је
Се вер но а тлант ском са ве зу, укло нио дво гла вог бе лог ор 
ла са срп ских вој них уни фор ми. Сим бо лич но, не ма шта!

Да нас на че лу „Гру пе му дрих лич но сти“ ко ја је, ве ро ва 
ли или не, зва нич но те ло НА ТОа, на ла зи се Ме длин Ол 
брајт ко ја је по зна та под на дим ком „бом бар дер ка“ из Рам 
бу јеа, где је учи ни ла све што је мо гла да до ђе до агре си је
на СРЈ! По зна ти струч ни ча со пис Са ве та за спољ не од но се
„Fo re ign Af fa irs“ је у бро ју за сеп тем бар и ок то бар 1999. го 
ди не пре нео ана ли зу Мај кла Ман дел ба у ма ко ји је ис та као
ка ко је Ме длин Ол брајт за го ва ра ла рат про тив Ср ба. Би
БиСи је 13. мар та 2000. го ди не, у спе ци јал ној еми си ји,
пре нео вест да је НА ТО агре си ја би ла „лич ни рат не ких за 
пад них по ли ти ча ра про тив Ср би је“. Ме ђу њи ма је по мр 
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жњи пред ња чи ла Ол брај то ва. Она да нас пред во ди „мудре
лич но сти“ НА ТО пак та, што је ја сан по ка за тељ по ли ти ке
ко ју во ди Се вер но а тлант ски са вез.

„Не мо же мо би ти ве ћи Ср би од Ср ба“
Због све га овог су ја сне и из ја ве ру ских зва нич ни ка у

ве зи с при бли жа ва њем Ср би је НА ТОу. Пред сед ник Ко ми 
те та за ме ђу на род не од но се ру ске Ду ме, Кон стан тин Ко 
са чов, из ја вио је да не ве ру је да срп ски на род же ли у НА 
ТО. Он је упо зо рио да би при бли жа ва ње Бе о гра да Се вер 
но а тлант ском са ве зу по ква ри ло од но се Ср би је са Ру си јом.
Исту по ру ку је по слао и Дми триј Ро го зин, стал ни пред 
став ник Ру си је при НА ТОу. „Ако Ср би ја ис тра је на же љи
да уђе у НА ТО, мо ра ће да се од рек не Ко со ва, на кон че га ће
и Ру си ја би ти при мо ра на да пре и спи та свој став пре ма Ко 
со ву, јер не мо же мо би ти ве ћи Ср би од Ср ба“, ис та као је
Ро го зин у из ја ви за „Блиц“.

По чет ком фе бру а ра, пред сед ник Ру ске Фе де ра ци је,
Дми триј Ме две дев, одо брио је но ву вој ну док три ну. У њој
се као нај ве ћа опа сност по Мо скву на во ди ши ре ње НА ТО
пак та. 

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, си сте мом вој них ба за,
оп ко ља ва ју Ру си ју. На тај на чин Аме ри кан ци пре ко НА ТО
а при пре ма ју те рен за но ве ра то ве и ко нач ни об ра чун са
сво јим нај ве ћим кон ку рен том – Ру си јом. 

Ср би ни кад ни су ра то ва ли про тив Ру са. Чак ни у Дру 
гом свет ском ра ту под на ци стич ком чи змом, ка да је Ми 
лан Не дић од био да по ша ље вој ни ке на Ис точ ни фронт,
док су па три јарх Га ври ло (До жић) и вла ди ка Ни ко лај (Ве 
ли ми ро вић), и по ред при ти са ка Не ма ца и Ди ми три ја Љо 
ти ћа, од би ли да осу де пред став ни ке Ру ске пра во слав не
цр кве ко ји су у сво јим мо ли тва ма и на ли тур ги ји по ми ња 
ли „Цр ве ну ар ми ју“. Да кле, ни у тим нај те жим тре ну ци ма
Ср би ни су ди гли ру ку на сво ју ру ску бра ћу. 

Но ва ру ска вој на док три на је ја сан од го вор на но ви
план Ба ра ка Оба ме, пред сед ни ка САД, о раз ме шта њу еле 
ме на та ан ти ба ли стич ког шти та у Евро пи. Пр ви по да ци о
но вом аме рич ком пла ну су се по ја ви ли 17. сеп тем бра
2009. го ди не. У од но су на про је кат од ко јег је од у стао
Џорџ Буш, Оба ми но ре ше ње је мно го опа сни је и агре сив 
ни је. Нај пре, но ви „штит“ ће об у хва ти ти ве ћу те ри то ри ју,
а у ње гов рад ће би ти укљу че но свих 28 др жа ва чла ни ца
НА ТОа, а не са мо три ка ко је то ра ни је би ло пред ви ђе но.
Он не укљу чу је са мо је дан еле мент ан ти ба ли стич ке за 
шти те (зе маљ ски про ти вра кет ни си стем, нпр. „па три от“),
већ пет еле ме на та. Но ви аме рич ки си стем ће би ти те сно
по ве зан са ан ти ба ли стич ким шти том НАТОа, али и са
вој ним ка па ци те ти ма у све ми ру. Оба мин „штит“ ће има ти
ве зу и са стра те шким на о ру жа њем, а у ње го вој функ ци ји
ће би ти и так тич ко ну кле ар но оруж је сме ште но на те ри 

то ри ји пет европ ских др жа ва, и у Тур ској. Да кле, у ње гов
рад ће би ти укљу че но и офан зив но оруж је – упе ре но про 
тив Ру са. Ру му ни су при хва ти ли аме рич ко оруж је 4. фе 
бру а ра 2010. го ди не.

Исто риј ске окол но сти ко је су по сто ја ле пред Дру ги
свет ски рат да нас се по на вља ју. Исте оне на ци је ко је су на
Бал ка ну по др жа ва ле на ци стич ку Не мач ку са да по ма жу
САД у но вом „по хо ду на Ис ток“.

Не по сто ји ни је дан је ди ни раз лог због ко јег би тре ба 
ло да се Ср би ја при дру жи НА ТО пак ту и ње го вим са тели 
ти ма. Тај вој ни са вез је агре си ван и он нас во ди у си гу ран
су коб са брат ском Ру си јом. 

Шта, он да, Ср би ја тре ба да ура ди?

Но ви си стем без бед но сти
На ша др жа ва би мо ра ла, у што кра ћем ро ку, да при сту 

пи но вом уго во ру о европ ској без бед но сти ко ји је пред ло 
жи ла Мо сква. Пре ма на цр ту овог спо ра зу ма, у ње го вој
пре ам бу ли се ис ти че при вр же ност По ве љи УН, Хел син 
шком за вр шном ак ту, Де кла ра ци ји о мир ном ре ша ва њу
ме ђу на род них спо ро ва, итд. Ово су прин ци пи ко ји чу ва ју
те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је. У чла ну 1. На цр та спо 
ра зу ма ис ти че се да је без бед ност не де љи ва и јед на ка за
све. Ин си сти ра се на јед на ком трет ма ну и рав но прав но 
сти др жа ва. У чла ну 2. на по ми ње се оба ве за др жа ва ко је
при сту пе но вом уго во ру да по шту ју прин ци пе УН. У чла 
ну 7. се ис ти че да сва ка др жа ва има пра во да сма тра на пад
на не ку чла ни цу као на пад на се бе. Овим се афир ми ше
кон цепт ко лек тив не без бед но сти и пре ва зи ла зе се бло 
ков ске по де ле, чи ји је за о ста так да нас упра во НА ТО пакт.

Ар гу мен ти за при сту па ње Ср би је овом спо ра зу му су ја 
ки и ја сни. Срп ски на род је стра дао и гу био је сво је те ри 
то ри је јер су САД пре ко НА ТОа и сво јих са те ли та то та ко
же ле ле. На пад на Ср бе је у ства ри био увод у на па де на Ру 
си ју, чи ју зе мљу и при род не ре сур се За пад же ли за се бе.
Као што се под аме рич ком хе ге мо ни јом срп ски жи вот ни
про стор сма њи вао, тако у са рад њи са Ру си јом он мо же да
бу де об но вљен и про ши рен. Ср би ја мо же да по вра ти сво 
је Ко со во и Ме то хи ју, али и да за шти ти ста нов ни штво и
на дру гим те ри то ри ја ма.

Све ово зна чи да пи та ње да ли смо за то да се при кло 
ни мо НА ТОу или Ру си ји не мо же да се по ста ви. Јер ко би
мо гао да се при кло ни не при ја те љу ко ји га већ две де це 
ни је уни шта ва? Оно што мо же мо и што је при род но да
ура ди мо је сте да са ра ђу је мо са на шим исто риј ским са ве 
зни ком – брат ском Ру си јом, и дру гим сло бод ним зе мља ма.
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Во ји слав Ше шељ је још је дан акорд у на шој хим ни
,,Бо же прав де”. Ако би се под не ки сло ган це ла ње го 
ва бор ба у три бу на лу мо гла под ве сти, он да је то ,,Бо 

же прав де”. Ка да се та кав све док, са тим ис ку стви ма и уви 
ди ма, вра ти у отаџ би ну, осим за при ја те ље, по ро ди цу и за
у стран ци му ода не љу де и сим па ти зе ре, би ће он вр ло не 
при ја тан све док за мно ге. Али ће за на род би ти са свим си 
гур но ве ли ка ра дост. И ја ми слим да је аку сти ка за ње го во
све до че ње, за ње го во го во ре ње, вр ло ши ро ка и отво ре на,
и да је на род же дан да чу је ње го ву реч на кон све га – ка же
у ин тер вјуу за Ве ли ку Ср би ју пе сник Рај ко Пе тров Но го.
•  Шта ви ми сли те о по ступ ку ко ји се во ди про тив др

Во ји сла ва Ше ше ља?
– Во ји слав Ше шељ је спрем но оти шао и пре по знао је ту

ин кви зи ци ју са свим ње ним за кра бу ље но сти ма, то га ма,
као не што што је знао из ли те ра ту ре. И те љу де ко ји су га
та мо му чи ли, ис пи ти ва ли као слу жбе ни ци ве ли ког ин кви 
зи то ра, ка ко би то ре као До сто јев ски. Ка ко је вре ме да ље
про ла зи ло, све се ви ше ви де ло да су они Ли ли пу тан ци и да
је Во ји слав Ше шељ за њих Гу ли вер. Љу ди из Ср би је ко ји су
пра ти ли су ђе ње мо гли су да ли ку ју и да бу ду по но сни, за 
то што је Ше шељ уз из ван ред на, лу цид на, прав нич ка сво 
ја зна ња, био до те ме ре су пер и о ран, а кат ка да у тој су пер 
и ор но сти и сви реп, да су слу жбе ни ци тог ве ли ког ин кви 
зи то ра по ла ко по че ли да га сну.
•   Ка ко вам је де ло вао Во ји слав Ше шељ у Ха шком три 

бу на лу окру жен „ин кви зи то ри ма“?
– Во ји слав Ше шељ је ти пи чан пред став ник оно га што

би се мо гло зва ти сло вен ски пра во слав ни ју нак. Кад ово
ка жем, ми слим на раз де о бу ко ју је на пра вио Ни ки та Ми 
хал ков, чу ве ни ру ски ре жи сер, и то је фун да мен тал но фи 
ло зоф ско пи та ње раз ли ке из ме ђу две кул ту ре, ка да је, да 
кле, ре као, ка ко они та мо има ју основ но пи та ње ка ко, а то
зна чи ка ко што бо ље жи ве ти, ком фор ни је, у оном сми слу
ка ко то они за ми шља ју, док се ми пра во слав ни, ка же Ми 
хал ков, пи та мо – за што жи ве ти? Е, то за што жи ве ти, то је
Во ји слав Ше шељ мо ду ли рао у ра зним прав ци ма на ма те 
ри ја лу нај но ви је га рата и те сме шне оп ту жни це ко ја је за
њега по диг ну та за вер бал ни де ликт. 
•   Да ли сте за до вољ ни на чи ном на ко ји се Во ји слав

Ше шељ бра ни?
– Ње го ва прав нич ка су пер и ор ност ни је се ис по ља ва ла

са мо као прав нич ка. Го то во у свим прав ци ма у ко ји ма се
кре тао, ви дело се да је то чо век ван ред не еру ди ци је, из 
ван ред не кон цен тра ци је, ско ро ске ни ра ног пам ће ња, пра 
ви ју нак Гу тен бер го ве га лак си је. Јер раз у ме се, чим ни је
при стао на ту елек трон ску ма ши не ри ју, чим их је ста вио у
оквир да мо ра ју да му до ста вља ју до ку мен та на срп ском је 
зи ку, на ћи ри ли ци, он их је при си лио да по шту ју јед ну кул 
ту ру и јед ну ци ви ли за ци ју ко ја је знат но ста ри ја и ду бља
не го што су они по ми шља ли, а да су они ко ји за сту па ју ту
кул ту ру и ци ви ли за ци ју би ли пот це ње ни и ни су ни зна ле
те су ди је с чи ме ће се су о чи ти. Се ћам се ка ко је у јед ном

тре нут ку при звао Пје ра Без у хо ва, лич ност из ро ма на Ла ва
Тол сто ја, и ка зао – као Пјер Без у хов: ,,Ја вам ов де го во рим.
Ви хо ће те да уни шти те мо ју веч ну ду шу, ха, ха, ха. Ви мо ју
веч ну ду шу уни шти ти не ће те”. Хо ћу, та ко ђе, да ка жем да је
Во ји слав Ше шељ као лик из ве ли ких ру ских ро ма на, сво 
дио ра чу не са сво јим иде ја ма, за ла жу ћи чи тав свој жи вот,
сво ју гла ву, за те иде је.

То је рет кост. Ја не знам још јед но га та кво га. И по то ме
би се мо гло ре ћи да је то ана хро ни зам кра ја XX и по чет ка
XXI ве ка. То смо слу ша ли у исто ри ји ра ни јој или чи та ли у
ли те ра ту ри. Спрем ност да се у це ли ни и до кра ја жр твује,
да ла му је та спрем ност енер ги ју жр тве, и очи глед но та
енер ги ја пле ни. Пле ни мо жда нас још ви ше ко ји има мо за
ње га сим па ти је, али не мо же оста ви ти хлад ним ни оне ко 
ји су били про тив ње га. Ка ко је про цес да ље од ми цао, све
сам ви ше љу ди сре тао ка ко ми го во ре, па ми ни смо има ли
пред ставу о том чо ве ку. Ми смо са свим друк чи је ми сли ли,
па он је из ван ред но обра зо ван, прав нич ки сви ре по ло ги 
чан, он је чо век ко ји је раз лу пао тај три бу нал као кан ту.
•   Шта ми сли те о бор би Во ји сла ва Ше ше ља за исти ну о

срп ском на ро ду?
– Во ји слав Ше шељ ни је оти шао у три бу нал за то да бра 

ни се бе од њих. Он је оти шао та мо да бра ни на шу це ло куп 
ну исто ри ју и сло бо ду, сло бо ду срп ског на ро да од се дам на 
е сто гла веосам на е сто гла ве ажда је ко ја је на ср ну ла на нас.
Ни смо ми ишли, ми Ср би, да осва ја мо њи хо ве те ри то ри је,
не го су кроз два ве ли ка ве ка пре ово га ра та упра во они до 
ла зи ли да осва ја ју на ше те ри то ри је. И они нам о то ме не 
ма ју шта ре ћи. За ди вљу ју ћа је ње го ва бор ба, пре све га за
исти ну, и на ро чи то за исти ну о срп ском на ро ду. И мно го
оно га што је ов де зву ча ло као не ки пате ти чан сло ган по 
ка за ло се у Ха шком три бу на лу, са ар гу мен та ци јом Во ји 
сла ва Ше ше ља, као су шта исти на, ег закт на. Во ји слав Ше 
шељ је из ван ред но обра зо ван чо век. Он вла да ин тер ди 
сци пли нар но ства ри ма у на шој исто ри ји, на шем мен та ли 
те ту, кул ту ри. 
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Мно ги стра ху ју од 
Ше ше ље вог по врат ка

Ин тер вју: пе сник Рај ко Пе тров Но го

• Љу ди из Ср би је ко ји су пра ти ли су ђе ње мо гли су да ли ку ју и да бу ду по но сни, за то што је Ше -
шељ уз из ван ред на, лу цид на, прав нич ка сво ја зна ња, био до те ме ре су пер и о ран, а кат ка да
у тој су пер и ор но сти и сви реп, да су слу жбе ни ци тог ве ли ког ин кви зи то ра по ла ко по че ли
да га сну



•   Да ли је Во ји слав Ше шељ по ра зио Ха шки три бу нал и
на ко ји на чин?

– Он је за за це ло већ са да, за сва ко га, чак и за оне ко ји
ап со лут но ни су на ње го вој стра ни, мо рал ни по бед ник. То
је са свим си гур но, то је еви дент но. Али то је ма ло. Он би за 
пра во, за ко ји ме сецдва, по не ким про це на ма тре ба ло да
иза ђе оту да. Мо жда ће му да ти оно ли ко ко ли ко је та мо ча 
мио. Али са Ха шким три бу на лом се ни шта ни кад не зна.
Ако они мо гу да осло бо де На се ра Ори ћа и Ха ра ди на ја, и ра 
зно ра зне дру ге уби це, он да мо гу да осу де и не ду жног Ше 
ше ља. Та мо је на пра вље на пла не тар на ин вер зи ја, са јед не
стра не жр тве су крв ни ци, а крв ни ци су жр тве, и због то га
би мо гао да се са свим ја сно ка же сло ган ,,Ни ка да нам не ће
опро сти ти зло чи не ко је су над на ма по чи ни ли“. Ова вр ста
ин вер зи је у пот пу но сти об ја шња ва ту вр сту пси хо ло ги је.
Сва ко ја ки ис хо ди су мо гу ћи. 

По што ми зна мо да је он одав де, из ове та ко зва не де мо 
кра ту ре от пра вљен са сло га ном ,,Во ди те га и не вра ћај те
нам га”, у тој спре зи ових одав де и оних та мо, у тој ин тер 
фе рен ци ји ко ја тра је, ко зна шта ће се до го ди ти. Страх је
три бу на ла да из гу би. Страх је ових ов де, сме мо ре ћи услов 
но ,,жу тих”, да се вра ти.

Оно што ми мо же мо да по ми сли мо и ка же мо је сте да у
не до стат ку сва ко ја ких до ка за мо ра до ћи и крај овом рас 
те за њу и ку по ва њу вре ме на, и да би смо мо гли уско ро да га
оче ку је мо у зе мљи. 
•   Мно ги сма тра ју да је при мар ни циљ ово га про це са

ко ји се у Ха гу во ди про тив Во ји сла ва Ше ше ља био да
се он скло ни са по ли тич ке сце не у Ср би ји.

– На кра ју кра је ва, за што то не ка за ти, то си гур но је сте
био циљ. Зо ран Ђин ђић је ре као Кар ли дел Пон те ,,Во ди те
га и не вра ћај те га”. Ђин ђић је про це њи вао ко је ту опа сан
и ко је ту, да ка жем, ре дак звер, и опа сност ве ли ка за це ло 

куп ну ту пре ва ру ко ја се ина че до го ди ла од 5. ок то бра па
на о ва мо. Да кле, где је рас то че на др жа ва, где је рас про да но
све што је рас про да но, где су уни ште не ин сти ту ци је, где је
за рад те ман тре ула ска у Евро пу жр тво вано и по ни ште но
мно го то га из на ци о нал не и кул ту ре и ча сти иден ти те та,
еко но ми је и че га све не. 

Ме ђу тим, Ше шељ је оти шао ви те шки. Он је чо век ко ји
је ја сно про це нио да је тре ну так да оде и оти шао је до бро 
вољ но.
•   Да ли је пуч у Срп ској ра ди кал ној стран ци имао од ре 

ђе ни циљ и ко ји?
– Ја сам чо век ко ји пи ше по е зи ју, ба ви се књи жев но шћу.

Ни сам стра нач ки чо век, зна чи, не ко ко је уда љен и ко гле
да са стра не. Ех, не мо гу ме ри тор но о то ме су ди ти. Ме ђу 
тим, не ма ни ка кве сум ње, и то је оп ште ме сто, да су нај 
моћ ни ју и нај сна жни ју стран ку, па уз то још и опо зи ци о ну,
раз би ле сва ко ја ке аген ту ре, и стра не, у са рад њи са ови ма
ов де. Ни ко ме ни је би ло, ко је др жао до из ве сне ста бил но 
сти, при јат но, да се та, та ква и то ли ка стран ка рас це пи. Ка 
ко ће се ди на мич ни, по ли тич ки, пар ла мен тар ни, из бор ни
и сва ки дру ги жи вот Ср би је од ви ја ти да ље, ја за и ста не мо 
гу да пред ви дим, али ми слим да би Ше ше љев по вра так
што шта у све му то ме про ме нио. Биће не при јат но за оне
ко ји су га, док је био на ро би ји, оста ви ли, би ће не при јат но
за оне ко ји су му оста ли ода ни а ни су би ли оно ли ко ак тив 
ни или оно ли ко до стој ни ње го вих ула га ња или оче ки ва 
ња. Би ће то ком пли ко ва на ствар и за стран ку и за оне ко ји
су се од ње одво ји ли, и уоп ште за по ли тич ки и пар ла мен 
тар ни жи вот у Ср би ји. 
•   Шта би за Ср би ју зна чио по вра так Ше ше ља, за по ли 

тич ку сце ну? 
– И од ла зак Ше ше љев и по вра так Ше ше љев за мно ге ће

би ти не при ја тан. Би ће крун ски све док, а бу ду ћи да зна да
пише, има енер ги ју, не ће ни јед на од тих ства ри оста ти са 
кри ве на. На чи та ће мо се ми још сва ко ја ких ства ри одав де
за ко је ни смо зна ли. Сам чин по врат ка ње го вог ов де би ће
кру пан до га ђај, са свим си гур но ме диј ски ве о ма про пра ћен
и мно ге од ства ри ко је је от па тио, он мо же, са па ме ћу ко ју
има, са ис ку ством ко је има, и стра нач ки ка пи та ли зо ва ти.
То сва ко ко се ана ли тич ки ба ви овим по слом мо же да зна.
Не ће би ти мно ги ма при ја тан ње гов по вра так, али би ће
при ја тан по вра так ње го вим при ја те љи ма, пре све га ње го 
вој по ро ди ци. А на кра ју кра је ва, овај на род је знао да има
са пат ње и раз у ме ва ња за жр тве, по го тово оне ко је су чи 
ње не ис кљу чи во за од бра ну ње го вих ин те ре са и ње го ве
ча сти.

(Раз го вор је во ђен по во дом сни ма ња еми си је ,,Ср би ја оче кује
повратак победника’’ у ја ну а ру 2010. го ди не)

Р. В. С.
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Штр бац и Син ђе лић
Ка ко ви дите Ше ше ље ву бор бу за сво ја про це сна и људ ска пра ва пред Ха шким три бу на лом? 
Он се као ис ку сни ро би јаш, онај ко ји је до пао петшест го ди на у КП до му Зе ни ца, „тај пра ви ха џи 

ја“ ка ко се то пе ва, до бро из бо рио. Ше шељ је кре нуо у штрајк гла ђу и тај штрајк гла ђу је ап со лут но
пре тио да се је дан Да вид, го ро ста сни Да вид Штр бац, на ко га је, на и ме, ли чио та да у три бу на лу Во ји 
слав Ше шељ, обр не у Сте ва на Син ђе ли ћа. И као што је Сте ван Син ђе лић пу цао у ба ру та ну и ди гао све
у ва здух, и се бе и сво је бор це, али и Тур ке, да та ко сво јом смр ћу, од но сно бит ком за сво ја пра ва до кра 
ја жи во та, по диг не и тај, као Сте ван Син ђе лић, тај три бу нал у ва здух. И они су, раз у ме се, са та квом
ње го вом ис трај но шћу, и са та квим ње го вим по жр тво ва њем, и са та квом ње го вом кон ди ци јом, и са
ап со лут ном уве ре но шћу да ће он то и ура ди ти, мо ра ли од у ста ти.

На кра ју кра је ва, огром на ги ган то гра фи ја свих тих сто и не знам ко ли ко књи га, ко је је Ше шељ ус 
пео да из за тво ра пре ко моћ не стран ке уко ри чи и пу бли ку је, то ће би ти исто ри ја беш ча шћа Ха шко 
га три бу на ла ста вље на у ко ри це за по том ство. Не са мо на ше, не го и оно та мо. Увек ће се на ћи мла дих
и по ште них љу ди, да чи та ју и ви де и раз ви де о че му се ту за пра во ра ди ло. На кра ју кра је ва, кад сам
по ме нуо Гу тен бер го ву га лак си ју и ње га ко ји ве ру је у њу, се ћам се, ре ци мо, да је Ла ву Тол сто ју се љак
ко га је он описме нио, ура дио је дан кип у др ве ту и до ле, тим не ве штим сво јим тек на у че ним сло ви ма
ис пи сао: ,,Оно што је од штам па но ни са бља не мо же од се ћи”. То је не што у што Во ји слав Ше шељ ве 
ру је а и ми с њим.



Ко ми тет за од бра ну др Во ји сла ва Ше ше ља
ор га ни зо вао је, 24. фе бру а ра, у До му син 
ди ка та у Бе о гра ду, скуп по све ћен сед мо 

го ди шњи ци од ла ска пред сед ни ка Срп ске ра ди кал не
стран ке у Хаг. Отва ра ју ћи скуп, пред сед ник Ко ми те та Зо 
ран Кра сић је ис та као да је скуп „Се дам го ди на ха шке там 
ни це“ ор га ни зо ван, ка ко би ми ли о ни оних ко ји да ју по др 
шку Во ји сла ву Ше ше љу у ње го вој не рав но прав ној бор би у
Ха гу, за јед нич ки по де ли ли же љу и на ду да се уско ро вра ти
као по бед ник. Ме ђу мно го број ним го сти ма ко ји су при су 
ство ва ли ску пу, из ме ђу оста лих, би ли су су пру га Во ји сла ва
Ше ше ља Ја дран ка Ше шељ, проф. др Рат ко Мар ко вић, Ми 
ли ца Аре жи на, Оли ве ра Ми ле то вић, Вла ди мир Кр шља 
нин, Љи ља на Бу ла то вић и мно ги дру ги. 

– Во ји слав Ше шељ Ха шком три бу на лу сме та за то што је
Ср бин и због то га овај скуп не би ни мо гао да се за ми сли,
ни ти да се одр жи, без чла но ва Срп ске ра ди кал не стран ке
из Ре пу бли ке Срп ске, Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и Цр не
Го ре. Не би овај скуп мо гао да се одр жи без оних ко ји по 
шту ју Во ји сла ва Ше ше ља, ко ји се ње га не од ри чу и ко ји не
разми шља ју ка ко би га про да ли – ре као је у увод ном из ла 
га њу Зо ран Кра сић.

Пот пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке, Дра ган То 
до ро вић, оце нио је да је ве ли ки број при сут них гра ђа на на
ску пу нај бо ља сли ка ко ја се ша ље ши ром све та, да у Ср би 
ји још увек има љу ди ко ји же ле да се бо ре за исти ну, прав 
ду и сло бо ду срп ског на ро да, за ко је Во ји слав Ше шељ да 
нас стра да у Ха шком три бу на лу.

– Во ји слав Ше шељ, по це ну свог жи во та, ни је хтео да се
од рек не сво је иде о ло ги је и исти не о Ср би ма и срп ским
пат ња ма у про те клих 20 го ди на. Дав не 2003. го ди не је обе 
ћао: „По бе ди ћу Ха шки три бу нал”, и већ га је по бе дио. Је ди 
ни чо век ко ји је био у ста њу да то ура ди је Во ји слав Ше 
шељ. Во ји слав Ше шељ је ус пео да до ка же да је Ха шки три 
бу нал по ли тич ка ин сти ту ци ја ство ре на да уни шти срп ски
на род, да је оп ту жни ца про тив ње га пот пу но ла жна и ис 
кон стру и са на, да ту жи ла штво рас по ла же ла жним све до 
ци ма ко је је уз при ти ске и под ми ћи ва ња при во ле ло да све 
до че про тив Во ји сла ва Ше ше ља. Ни шта им ни је по мо гло.
Ус пео је и за вр шиће са Ха шким три бу на лом 2010. го ди не –
уз ви ки вао је То до ро вић, про пра ћен бур ним апла у зом.  

То до ро вић је до дао да је пред сед ник СРС Во ји слав Ше 
шељ по тре бан срп ском на ро ду због још јед не по бе де – по 
бе де у Ср би ји. 

– Зато га че ка мо да се вра ти. Да нас на по ли тич кој сце 
ни не ма мо др жав ни ке, већ ква зи по ли ти ча ре, пре ва ран те
и ма фи ја шке пла ће ни ке. За то Ср би ја све ду бље то не у бе 
ду и у про паст. Је ди ни чо век ко ји је у ста њу да по кре не
про ме не и да по ве де Ср би ју је Во ји слав Ше шељ. Жи ве ла
Ср би ја! Жи вео Во ји слав Ше шељ!

Во ји слав Ше шељ је чврст као сте на
Ака де мик Ко ста Ча во шки је под се тио да је про шло се 

дам го ди на от ка ко је др Во ји слав Ше шељ по стао су жањ ха 
шког ми но та у ра, а да му још ни је окон чан ни пр ви део пр 
во сте пе ног су ђе ња у ко јем ту жи лац из но си и обра зла же
сво ју оп ту жни цу. 
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Ср би ја че ка Ше ше љаСр би ја че ка Ше ше ља
Одр жан скуп по во дом сед мо го ди шњи це од ла ска др Ше ше ља у Хаг

Пи ше: Вла ди мир Ми шко вић



– У том по гле ду, овај про цес ће си гур но ући у свет ску
исто ри ју пра во су ђа, не са мо по ду жи ни при тво ра пре от 
по чи ња ња са мог су ђе ња, не го и по без раз ло жном и са мо 
вољ ном оду го вла че њу пр во сте пе ног су ђе ња у не до глед,
без ва ља ног раз ло га за би ло ка кву осу ду – сма тра ака де 
мик Ча во шки.

Он до да је да ће не са мо на ше из да ји це на вла сти, не го и
су ди је и ту жи о ци у тој ха шкој на ка зи од су да ду го памти 
ти др Во ји сла ва Ше ше ља, због ње го вог за вид ног по зна ва 
ња суд ског по ступ ка, не са ло ми ве упор но сти и не ве ро ват 
не сна ге во ље, ко ји ма је ха шку оп ту жни цу раз био у па рам 
пар чад. 

– Сто га су и ту жи о ци и суд по ку ша ли да др Ше ше љу
оду зму пра во да се сам бра ни, на ме та њем бра ни о ца по
вла сти том из бо ру. Ни је им ус пе ло, јер их је др Во ји слав
Ше шељ, штрај ком гла ђу, гле да ју ћи смр ти у очи, јед но став 
но за па њио. Мо же те ми сли ти ка ко су ти ма ли, бед ни љу ди
у ту жи ла штву и су ду би ли за па ње ни, да не ко због прав де,
ча сти и сла ве ри зи ку је жи вот док они је ди но оче ку ју да
сва ког ме се ца при ме пла ту и дру ге угод не при бен де – под 
сетио је Ча во шки.  

Ча во шки је оп ту жбу про тив Во ји сла ва Ше ше ља за не 
по што ва ње су да на звао јад ном сми ца ли цом, ко јој су ха 
шки зва нич ни ци при бе гли да би бар део при тво ра оправ 
да ли ка квомта квом пре су дом, јер ни ка кву кри ви цу не мо 
гу до ка за ти. Он је та ко ђе под се тио да је ини ци ја ти ва за
Ше ше ље во утам ни че ње у Ха гу по те кла из Бе о гра да. 

– По сле тра гич не смр ти Зо ра на Ђин ђи ћа јав но сам ре
као да ако по би ло че му у исто ри ји бу де за пам ћен, би ће по
то ме што је Сло бо да на Ми ло ше ви ћа из ру чио на Ви дов дан
и што га је сти гла ви дов дан ска кле тва. Са да бих до дао да
ће би ти за пам ћен и по то ме што је по ни зно, мо ле ћи Кар лу
дел Пон те, ис по сло вао оп ту жи ва ње и утам ни че ње др Во 
ји сла ва Ше ше ља. Да и не по ми ње мо не ке од Ше ше ље вих
до ју че ра шњих при ја те ља и ку мо ва, ко ји су га на пу сти ли
ка да му је би ло нај те же и ко ји га са да јав но на па да ју, уна 
пред зна ју ћи да не ће мо ћи да им од го во ри. Срам их би ло!
Упр кос све му, Ше шељ је чврст као сте на, не по ко ле бљив,
убе дљив у раз об ли ча ва њу на ка зе од су да, узор свим жр 
тва ма ха шког ми но та у ра. На дам се да је ово мој по след њи
го вор у од бра ну др Во ји сла ва Ше ше ља, а да ће већ сле де ћи
пут он са овог ме ста го во ри ти на ма – по же лео је ака де мик
Ко ста Ча во шки.

Ше шељ сто ји на пу ту раз би ја ња срп ских зе ма ља
Др Ве се лин Ђу ре тић је под се тио да је др Во ји слав Ше 

шељ са Срп ском ра ди кал ном стран ком стао на пут стра те 
ги ји рим ског па пе и Сје ди ње них Др жа ва, чи ји је основ ни

циљ раз би ја ње срп ских зе ма ља, и да су на тој ли ни ји де ло 
ва ли и лорд Ка ринг тон сре ди ном 1991. го ди не, и па па Јо 
ван Па вле Дру ги, ка да је за тра жио од Европ ске за јед ни це
да при зна Бо сну и Хер це го ви ну, Хр ват ску, Сло ве ни ју и Ма 
ке до ни ју.

– Ни смо има ли на ци о нал ни кон цепт ко ји би де фи ни сао
срп ске ци ље ве и ко ји би по звао Срп ство да се бра ни пред
изазо ви ма ко ји су до ла зи ли са свих стра на. Због то га су не 
ки на ши ве ли ка ши ту ма ра ли по бе о град ским ули ца ма у
име де мо кра ти је и за пад ња штва, док су дру ги, на че лу са
Ше ше љем, по ма га ли не срет ном на ро ду, ко јем је пре ти ло
ис тре бље ње. За пад да нас вр ши фраг мен та ци ју и овог што
је оста ло од Ср би је. Сло ми ли су јој кри ла, а са да хо ће да јој
узму и ду шу. Ви ди те шта се де ша ва са Вој во ди ном, ви ди те
шта се де ша ва са Ра шком об ла шћу – на бра јао је др Ђу ре 
тић.

Он је по звао Срп ску ра ди кал ну стран ку да сва ко днев 
ним по на вља њем сво јих ста во ва о Срп ству ак ти ви ра срп 
ско пита ње у це ли ни. 

Стоп на ка зној ха шкој ти ра ни ји
Адво кат Дра го љуб То ма шевић је каф ки јан ске про це се

ко ји се во де про тив Во ји сла ва Ше ше ља и дру гих про го ње 
них Ср ба оква ли фи ко вао као од ма зду, а Ха шки три бу нал
на звао на ка зом ко јој не ма ме ста у ме ђу на род ном пра ву.
Он је на по ме нуо да је са дашњи пред сед ник три бу на ла, Па 
трик Ро бин сон, у по ступ ку про тив Сло бо да на Ми ло ше ви 
ћа, обра ћа ју ћи се ту жи о цу Џе фри ју Нај су, ре као да су ђе ње
ко је тра је ду же од не ког вре ме на, не мо же би ти пра вич но. 

– Та ко је не ка да го во рио су ди ја Ро бин сон, а са да име ну 
је но во пре тре сно ве ће ко је тре ба да су ди Во ји сла ву Ше ше 
љу за не по што ва ње су да. Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу ни је до 
зво лио да се ле чи на сло бо ди, чи ме је пре кр шио њего во
пра во да се ле чи и угро зио ње гов жи вот, чи ме је Сло бо дан
Ми ло ше вић прак тич но уби јен. Ја сно је да не ма правич ног
су ђе ња ка да по сту пак пре ма Во ји сла ву Ше ше љу тра је пу 
них се дам го ди на, и то без ијед ног ва лид ног до ка за. Ка ко
се дам годи на по ступ ка и там но ва ња мо же би ти не ка кав
ра зу ман рок? Хаг је сто жер свих ак тив но сти. У ње му се до 
но се све ме ђу на род не и европ ске кон вен ци је. У ње му је по 
че ла кон фе рен ци ја о бив шој Ју го сла ви ји, сеп тем бра 1991.
годи не. У ње му се су ди, у ње му је там ни ца, и у ње му се уми 
ре, што је до ка за но стра да њем утам ни че них Ср ба. А ми им
по ру чу је мо, и оста вља мо као тра јан траг бор бе про тив ти 
ра ни је и на си ља: До ста је! Стоп ти ра ни ји! Сло бо да за проф.
др Во ји сла ва Ше ше ља!
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Се дам го ди на бор бе за исти ну о срп ском на ро ду
За ме ник ше фа по сла нич ке гру пе СРС у ре пу блич ком

пар ла мен ту, мр Алек сан дар Мар ти но вић, кон ста то вао је
да се Во ји слав Ше шељ бо ри се дам го ди на у Ха шком три бу 
на лу за исти ну о оно ме што се де ша ва ло и што се и да нас
де ша ва на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је. 

– Ових да на, Бо рис Та дић и ње го ви гла сно го вор ни ци
на ја вљу ју да тре ба до не ти не ка кву ре зо лу ци ју о Сре брени 
ци. А нај ве ћи зло чин ко ји се де сио на про сто ри ма бив ше
Ју го сла ви је је зло чин про тив ми ра. Они ко ји су до зво ли ли
да се у кр ви рас пад не др жа ва, ко ја је би ла ме ђу на род но
при зна та, они ко ји су зна ли да се на о ру жа ва ју па ра вој не
фор ма ци је у Сло ве ни ји, у Хр ват ској, у Бо сни и Хер це го ви 
ни и на Ко со ву и Ме то хи ји, они ко ји су ре кли да су Ми лан
Ку чан, Фра њо Туђ ман и Али ја Изет бе го вић де мо кра те ко 
ји се бо ре за европ ске вред но сти, они су од го вор ни и за
Сре бре ни цу, и за „Бље сак” и за „Олу ју”! Они су од го вор ни и
за там но ва ње Во ји сла ва Ше ше ља! Сми сао бор бе Во ји сла ва
Ше ше ља и Срп ске ра ди кал не стран ке је да до ка же мо исти 
ну о срп ском на ро ду: да ни смо ми Ср би раз би ли бив шу Ју 
го сла ви ју, не го да смо ми нај ве ће жр тве рат них ужа са на
про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је од 1991. го ди не, ко ји се и
да нас де ша ва ју над на шом бра ћом и се стра ма на Ко со ву и
Ме то хи ји – по ру чио је Мар ти но вић.

Ше шељ је на след ник Ни ко ле Па ши ћа
Члан ти ма ко ји по ма же од бра ну др Во ји сла ва Ше ше ља,

мр Де јан Ми ро вић, ис та као је да је име Во ји сла ва Ше ше ља
да нас у Ср би ји си но ним за хра брост, ин те лек ту ал ну сна гу
и истин ског наци о нал ног во ђу, али да се и у ве ли кој Ру си 
ји име Во ји сла ва Ше ше ља из го ва ра са по што ва њем. Он је
на вео по датак да је ру ско ми ни стар ство ино стра них по 
сло ва, у де цем бру 2006. го ди не, за вре ме ње го вог штрај ка
гла ђу, спа си ло жи вот Во ји сла ву Ше ше љу. Ми ро вић је до 
дао да је шеф по сла нич ког клу ба Пра вед не Ру си је у др жав 
ној Ду ми, јед не од две вла да ју ће стран ке у Ру си ји, Ни ко лај
Ле ви чев, при ли ком не дав ног пот пи си ва ња спо ра зу ма о
ме ђу пар тиј ској са рад њи из ме ђу те стран ке и Срп ске ра ди 
кал не стран ке, го во ре ћи о про фе со ру Во ји сла ву Ше ше љу,
ис та као да он по се ду је ин те лек ту ал ну сна гу и ду хов ну
чвр сти ну. 

– Ше шељ је, по Ле ви че ву, учи нио акт гра ђан ског под ви 
га, до бро вољ но се ја вив ши у ту сум њи ву уста но ву. Пот пу 
но је ја сно да Ру си ја и Ру си не по др жа ва ју проф. др Во ји сла 
ва Ше ше ља са мо због ње го ве хра бро сти и ин те лек ту ал не
сна ге, они у ње му ви де је ди ног пра вог на след ни ка Ни ко ле

Па ши ћа. У том кон тек сту, бра ћо и се стре, под се тићу вас и
да се Ни ко ла Па шић на ла зио у ду гом из гнан ству, али да се
вра тио као по бед ник у Ср би ју – за кљу чио је Ми ро вић.

Власт у Ср би ји је сер вис Ха шког три буна ла
На род ни по сла ник СРС, Ду шан Ма рић из нео је по да так

да је Ха шки три бу нал, без пре су де, убио 13 Ср ба и осу дио
их за ствар не или из ми шље не зло чи не на 976 го ди на за 
тво ра и две до жи вот не ро би је. Исто вре ме но, за 45 хи ља да
уби је них Ср ба, Ха шки три бу нал је Хр ва те, му сли ма не и
Шип та ре осу дио на укуп но 30 го ди на за тво ра. За сва ких
1500 уби је них Ср ба – по јед на го ди на за тво ра.

– Ше ше ља су осу ди ли на го ди ну и по да на за тво ра, за то
што је на вод но от крио иден ти тет два све до ка. Ра муш Ха 
ради нај је ли кви ди рао се дам све до ка и ни ком ни шта. У
Под ри њу је на нај сви ре пи ји на чин уби је но око 3200 Ср ба.
За те зло чи не оп ту жен је са мо На сер Орић и на гра ђен
осло ба ђа јућом пре су дом. За стре ља ње не ко ли ко сто ти на
Ори ће вих бан ди та, ко ји су по чи ни ли стра шне зло чи не у
Под ри њу, срп ски ко ман дан ти су ка жње ни са две сто ти не
го ди на за тво ра. За зло чин ко ји се си сте мат ски спро во ди
над срп ским на ро дом, по ло ви ну кри ви це сно се Аме ри ка и
НА ТО, а дру гу по ло ви ну кри ви це сно си власт у Бе о гра ду.
Уме сто да срп ски на род бра не од ла жних оп ту жби, све вла 
де од 5. ок то бра 2000. го ди не до да нас, по сту па ју као сер 
вис Хашког три бу на ла. Из ру чи ли су Ха шком три бу на лу
по ли тич ко ру ко вод ство, вој не и по ли циј ске ко ман дан те.
За то сто ти не хи ља да гра ђа на Ср би је, сва ке но ћи до ду бо ко
у ноћ, гле да ју пре нос из Ха шког три бу на ла и жељ но са на
дом оче ку ју по вра так Во ји сла ва Ше ше ља у Ср би ју – кон 
ста то вао је Ду шан Ма рић.

Во ји слав Ше шељ је наш по нос, пр кос и сло бо да
У за вр шном де лу свог из ла га ња Зо ран Кра сић је под се 

тио да су, у про те клих се дам го ди на, у Ха шком три бу на лу
пре кр ше на 83 по је ди нач на људ ска пра ва Во ји сла ва Ше ше 
ља, чи ме је три бу нал до ка зао да ни ти је дан ме ђу на род ни
стан дард не ва жи ка да је у пи та њу Во ји слав Ше шељ.

– Во ји сла ву Ше ше љу је ва жан суд јав но сти. Он се не оба 
зи ре ни на суд, ни ти на ту жи ла штво, ни ти на њи хо ве пре 
суде. Ње му је ва жно шта ће у Ср би ји о ње му да ка же на род,
а ми смо да нас ре кли шта ми сли мо. Већ го ди ну и по да на
на сва ком ме сту се чу је са мо јед на ре че ни ца. Тра же од љу 
ди из Ко ми те та за од бра ну Во ји сла ва Ше ше ља да од го во
ри мо са мо на јед но пи та ње, ка да до ла зи, јер љу ди же ле да
га до че ка ју на аеро дро му. За што се на ши гра ђа ни та ко ин 
те ре су ју? За то што је Во ји слав Ше шељ и наш по нос и, наш
пр кос, и на ша сло бо да. И ми да нас са овог ме ста ша ље мо
упра во ту по ру ку. Ср би ја че ка Во ји сла ва Ше ше ља, Ср би ја
зна за што нам је по тре бан Во ји слав Ше шељ.
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Ве ћи на Ср ба пр о те ра них из сво јих ку ћа на Ко со ву и
Ме то хи је у по гро му ко ји се од и грао 17, 18. и 19 мар 
та 2004. го ди не, ше сто го ди шњи цу овог зло чи на до 

че ка ла је у из бе глич ким кам по ви ма. Ни шест го ди на по сле
ет нич ког чи шће ња од стра не Ал ба на ца, Вла да Ср би је и
Ује ди ње не на ци је до са да ни су ни шта учи ни ле ка ко би
орга ни за торе мар товског по гро ма из ве ле пред ли це прав де.

Још је го ре то што су, уочи го ди шњи це по гро ма, НА ТО и
КФОР од лу чи ли да спо ме ник на Га зи ме ста ну код При шти 
не пре да ју на чу ва ње ко сов ској по ли ци ји, чи ји су при пад 
ни ци уче ство ва ли у пр о те ри ва њу срп ског на ро да и дру гих
ет нич ких гру па са Ко со ва и Ме то хи је.

Пре да ја спо ме ни ка, по диг ну тог у част срп ских ју на ка
па лих у Ко сов ској би ци 1389. го ди не шип тар ским те ро ри 
сти ма, пред ста вља те жак уда рац за срп ски на род.

Вла да Ср би је очи глед но за бо ра вља на сво ју нај ва жни ју
оба ве зу: да за шти ти срп ски на род и ње го во ду хов но и кул 
тур ноисто риј ско на сле ђе у ју жној по кра ји ни и да до кра ја
спро ве де Ре зо лу ци ју Са ве та без бед но сти УН 1244.

Пла ни ра ни зло чин
По гром над Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји пред ста вљао

је план ско ет нич ко чи шће ње срп ског на ро да са те ри то ри 
је Ко со ва.

– За са мо два да на не ви ђе ног и не чу ве ног на си ља над
ко сов ским Ср би ма, пре ма зва нич ним по да ци ма, уби је но је
19 осо ба, по вре ђе но 954, пр о те ра но око 4.500 Ср ба и Ро ма,
се дам срп ских се ла је спа ље но до те ме ља, око 800 ку ћа је
уни ште но, а 35 ма на сти ра и цр ка ва оскр на вље но и по ру 
ше но.

То ком по гро ма, за па ље ни су и ма на сти ри Св. Архан ге 
ли код При зре на, Де вич, Зо чи ште, цр ква Бо го ро ди ца Ље 
ви шка... То ком на си ља су спа ље не и не ке од цр ка ва ко је су
већ из го ре ле 1999. го ди не, по пут цр кве у ју жном де лу Ко
сов ске Ми тро ви це. Ка ко у тим хра мо ви ма ви ше ни је би ло
ни чег што би мо гло да го ри, Ал бан ци су у њих до ву кли
ста ре гу ме, јор га не и ће бад, по ли ли их бен зи ном и за па ли ли.

Та да шњи ко ман дант ју жног кри ла НА ТОа, ад ми рал
Гре го ри Џон сон, не по сред но по из би ја њу на си ља из ја вио
је да до га ђа ји на Ко со ву ,,де лу ју окре стри ра но и орга ни зо 
ва но”, док је ко ман дант ита ли јан ских сна га на за па ду Ко 

со ва, Ал бер то При ми се ри, из ја вио да су ,,Ал бан ци има ли
спре мљен план да опу сто ше Ко со во”.

НА ТО по мо гао чи шће ње
Оку па ци о не сна ге НА ТОа у ве ћи ни слу ча је ва ни су по 

ку ша ле да спре че на си ље над Ср би ма. Вој ни ци КФОРа ни 
су шти ти ли имо ви ну Ср ба већ су их са мо ева ку и са ли и та 
ко ин ди рект но по мо гли ет нич ко чи шће ње. За бе ле же ни су
бр ој ни слу ча је ви да су вој ни ци НА ТОа ба ца ли оруж је и на 
пу шта ли оклоп на во зи ла пре да ју ћи их Шип та ри ма. 

Ме диј ска ма ни пу ла ци ја
Хај ка на Ср бе 17. мар та 2004. по че ла је ме диј ском ма ни 

пу ла ци јом. Чел ник ко сов ског од бо ра за за шти ту људ ских
пра ва и сло бо да, Ха лит Ба ра ни, ла жно је оп ту жио Ср бе за
смрт тр о ји це ал бан ских де ча ка ко ји су се уда ви ли у ре ци.
Ба ра ни је овај не сре ћан слу чај опи сао као ,,на пад срп ских
бан ди та”, твр де ћи да су ал бан ска де ца, бе же ћи пред Ср би 
ма ко ји су их ју ри ли са пси ма, упа ла у ре ку и уда ви ла се.
Ова лаж, ко ју су, без пр о ве ре, пре не ли сви ал бан ски али и
стра ни ме ди ји, ис ко ри шће на је као по вод за без ум но тр о 
днев но на си ље над Ср би ма. То ком та три да на ме ди ји на
ал бан ском су на ста ви ли са по зи ви ма на линч Ср ба, пре но 
се ћи из ја ве мно гих зва нич ни ка ал бан ских по ли тич ких
стра на ка са Ко со ва ко ји су Ср бе на зи ва ли „мон стру ми ма“
или твр ди ли да је ,,уби ство де це до бро испла ни рао у Бе о 
гра ду, чи ји су га аген ти и из вр ши ли”. Ова кво из ве шта ва ње,
ома со ви ло је већ уна пред при пре мље не на па де на срп ске
ен кла ве та ко да је у ет нич ком чи шће њу 17, 18. и 19. мар та
уче ство ва ло пре ко 60.000 Шип та ра.

Орга ни за то ри из бе гли прав ду
Упр кос спек та ку лар ним из ја ва ма ме ђу на род них зва 

нич ни ка ка ко је реч о орке стри ра ној, до бро орга ни зо ва ној
и при пре мље ној ак ци ји, ухап ше но је тек око 260 ма ње или
ви ше ано ним них уче сни ка де мон стра ци ја (од 60.000 уче 
сни ка), под оп ту жба ма ко је се кре ћу од на сил нич ког по на 
ша ња, кра ђе, па све до уби ства. Ста ти сти ка Орга ни за ци је
за европ ску без бед ност и са рад њу по ка зу је да је, због мар 
тов ског на си ља, ко сов ско пра во су ђе по кре ну ло 400 слу ча 
је ва, ма хом због ма њих пре сту па. Осу ђе на су 143 ко сов ска
Ал бан ца, од ко јих 67 на ви ше го дишње ка зне за тво ра. Ме 
ђу тим, ни је дан Ал ба нац ни је осу ђен као орга ни за тор зло 
чи на, па чак ни Ха лит Ба ра ни чи ја је ла жна из ја ва по кре ну 
ла ла ви ну на си ља над Ср би ма.                                           Р. В. С.
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Дан кад су го ре ле цр кве
Ср би пр о те ра ни 17. мар та 2004. го ди не и да ље жи ве у из бе глич ким кам по ви ма
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По ла зе ћи од Ре зо лу ци је Ге не рал не скуп шти не Ује ди 
ње них на ци ја (11. 12. 1946), а по шту ју ћи Кон вен ци 
ју о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи на ге но ци да (9.

12 1948) По сла нич ка гру па Срп ске ра ди кал не стран ке у
На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је под не ла је зах тев
да се пар ла мент по хит ном по ступ ку из ја сни о Пред ло гу
ре зо лу ци је о осу ди ге но ци да над јер мен ским на ро дом по 
чи ње ног у пе ри о ду од 1915. до 1923. го ди не од стра не
ото ман ске Тур ске. Срп ска ра ди кал на стран ка под не ла је
ре зо лу ци ју има ју ћи у ви ду да је ге но цид уни вер зал ни зло 
чин и да ис тре бље ње људ ских гру па пред ста вља опа 
сност за це ло куп ну ци ви ли за ци ју и узи ма ју ћи у об зир да
тур ска вла да од би ја да осу ди ге но цид по чи њен над јер 
мен ским на ро дом. У Пред ло гу ре зо лу ци је Срп ска ра ди 
кал на стран ка по ла зи од чи ње ни це да су при зна ти на уч 
ни ци до ка за ли по сто ја ње ге но цид не на ме ре зва нич ни ка
тур ског ре жи ма усме ре не ка уни ште њу јер мен ског на ро 
да. Се ћа ју ћи се ге но ци да по чи ње ног над Ср би ма, Је вре ји 
ма и Ро ми ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској то ком Дру 
гог свет ског ра та и не про ла зно сти ње го вих по сле ди ца и
под се ћа ју ћи се ге но ци да по чи ње ног над је вреј ским на ро 
дом од стра не на ци ста у Дру гом свет ском ра ту и на ње го 
ве трај не по сле ди це, Срп ска ра ди кал на стран ка из ра жа ва
сво ју спрем ност да се до кра ја бо ри про тив зло чи на ге но 
ци да, ње го вог ре ла ти ви зо ва ња и не ги ра ња. У на став ку
тек ста об ја вљу је мо текст Пред ло га ре зо лу ци је у це ли ни:

Ре зо лу ци ја
На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је

о осу ди ге но ци да над јер мен ским
на ро дом по чи ње ног у пе ри о ду

од 1915. до 1923. го ди не од
стра не ото ман ске Тур ске

1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је осу ђу је ге но 
цид над јер мен ским на ро дом по чи њен у пе ри о ду од 1915.
до 1923. го ди не од стра не ото ман ске Тур ске, у ко јем је де 
пор то ва но ви ше од 2.000.000 Јер ме на, од ко јих је 1.600.
000 же на, де це и му шка ра ца уби је но, док је ви ше од 500.
000 пре жи ве лих про те ра но са њи хо вих ве ков них ог њи 
шта.

1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је из ра жа ва сво 
је нај ду бље са у че шће јер мен ском на ро ду и по зи ва да 24.
април бу де про гла шен за дан се ћа ња на жр тве ге но ци да
по чи ње ног над Јер ме ни ма од стра не ото мaн ске Тур ске.

1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је упу ћу је апел
пар ла мен ти ма дру гих др жа ва да уко ли ко ни су осу ди ли

ге но цид над јер мен ским наро дом то учи не до но ше њем слич 
них ака та.

Обра зло же ње
Устав ни основ за до но ше ње ре зо лу ци је 
Прав ни основ за до но ше ње Ре зо лу ци је о осу ди ге но ци 

да над јер мен ским на ро дом по чи ње ног у пе ри о ду од
1915. до 1923. го ди не од стра не ото ман ске Тур ске са др 
жан је у чла ну 99, став 1, тач ка 7, Уста ва Ре пу бли ке Ср би 
је, пре ма ко ме На род на скуп шти на до но си за ко не и дру ге
оп ште ак те. 

Раз ло зи за до но ше ње и об ја шње ње
са др жа ја ре зо лу ци је

Ге но цид по чи њен над јер мен ским на ро дом у пе ри о ду
од 1915. до 1923. го ди не од стра не ото ман ске Тур ске је
исто риј ска чи ње ни ца. Нај ве ћа звер ства над Јер ме ни ма су
по чи ње на од 1915. до 1918. го ди не, то ком Пр вог свет ског
ра та. Та да је ве ли ки број Јер ме на на сил но пре се љен и
под врг нут жи вот ним усло ви ма ко ји су до ве ли до њи хо 

РРе зо лу ци ја о ге но ци дуе зо лу ци ја о ге но ци ду
над Јер ме ни манад Јер ме ни ма

Ини ци ја ти ва Срп ске ра ди кал не стран ке

• Ге но цид по чи њен над јер мен ским на ро дом у пе ри о ду од 1915. го ди не до 1923. го ди не од
стра не ото ман ске Тур ске је исто риј ска чи ње ни ца. Нај ве ћа звер ства над Јер ме ни ма су по -
чи ње на од 1915. до 1918. го ди не, то ком Пр вог свет ског ра та. Та да је ве ли ки број Јер ме на
на сил но пре се љен и под врг нут жи вот ним усло ви ма ко ји су до ве ли до њи хо вог уни ште ња.
У Ото ман ском цар ству јер мен ска де ца, же не и му шкар ци су про га ња ни, уби ја ни и че сто
ма са кри ра ни 



вог уни ште ња. У Ото манском цар ству јер мен ска де ца, же 

не и му шкар ци су про га ња ни, уби ја ни и че сто ма са кри ра ни.

Зло чи ни су об но вље ни у пе ри о ду од 1920. до 1923. го 

ди не ка да су пре о ста ли Јер ме ни би ли про те ри ва ни и уби 

јани од стра не вла сти ото ман ске Тур ске. До кра ја 1923. го 

ди не те ри то ри ја Ма ле Ази је и за пад не Јер ме ни је оста ла је

без јер мен ског на ро да. 
По ме ђу на род ном пра ву и Кон вен ци ји о спре ча ва њу и

ка жња ва њу зло чи на ге но ци да из 1948. го ди не, на ве де ни
зло чи ни има ју ка рак тер ге но ци да. Циљ тур ских вла сти је
био да про те ри ва њем и уби ја њем же на, де це и му шка ра 
ца уни ште јер мен ски на род на те ри то ри ји на ко јој је он
ве ко ви ма жи вео. На свим те ри то ри ја ма под тур ском кон 
тролом Јер ме ни су уби ја ни, а че сто и ма са кри ра ни. При 
зна ти на уч ни ци ши ром све та су утвр ди ли по сто ја ње ге 
но цид не на ме ре код из вр ши ла ца и ор га ни за то ра ге но 
ци да.

Ге но цид над Јер ме ни ма се обе ле жа ва 24. апри ла јер су
тог да на 1915. го ди не тур ске вла сти ухап си ле, без осно ва,
око 200 ви ђе ни јих Јер ме на у Кон стан ти но по љу. Они су
пре ба че ни у за твор где су уби је ни. На тај на чин су по че ла
ма сов на уби ства.

24. ма ја 1915. го ди не Ру си ја, Ен гле ска и Фран цу ска су у
за јед нич кој из ја ви осу ди ле зло чи не над Јер ме ни ма које је
по чео да спро во ди тур ски ре жим. То је би ла ујед но пр ва
осу да зло чи на над јер мен ским на ро дом.

Ре пу бли ка Ср би ја се и са ма су о ча ва са опа сно сти ма не 
при зна ва ња ге но ци да по чи ње них над Ср би ма, Је вре ји ма
и Ро ми ма у НДХ. Иако је са мо у кон це тра ци о ном ло го ру
Ја се но вац уби је но ви ше од 760.000 срп ских же на, де це и
му шка ра ца, хр ват ски ре жим и данда нас од би ја да при зна
по сто ја ње ге но ци да над Ср би ма. Те шке по сле ди це гено 
ци да из вр ше ног над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма у НДХ се
осе ћа ју и данда нас. Има ју ћи у ви ду ту чи ње ни цу, као и
опа сност од по на вља ња зло чи на, Ре пу бли ка Ср би ја има
по се бан ин те рес али и оба ве зу да се бо ри за исти ну о ге 
но ци ду. Ова бор ба не ис кљу чу је, већ до при но си утвр ђи ва 
њу исти не о нај те жем зло чи ну по ме ђу на род ном праву –
зло чи ну про тив ми ра.

До но ше њем ре зо лу ци је о ге но ци ду над јер мен ским
на ро дом, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је да ће свој
до при нос у бор би про тив овог зло чи на. На тај на чин
исти на о ге но ци ду над Јер ме ни ма ће на ћи свој пут до свих
гра ђа на Ср би је, а тај стра вич ни зло чин не ће би ти за бо ра 
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У је ку при пре ма Европ ске уни је да ин те гри ше се вер
Косо ва и Ме то хи је у твз. не за ви сно Ко со во, власт у Ср 
би ји је по зва ла у при ја тељ ску по се ту чо ве ка под чи 

јим је над зо ром 1999. по че ла дез ин те гра ци ја на ше зе мље и
по чи њен је дан од најг ну сни јих зло чи на у исто ри ји Срп ства
– се ци ра ње жи вих љу ди и про да ја њи хо вих ор га на на за 
пад ним тр жи шти ма ,,жи ве ва ге“. 

Бер нар Ку шнер, бив ши шеф УН МИКа, а да нас шеф ди 
пло ма ти је Фран цу ске, до шао је 3. мар та у Бе о град да до дат 
но де ста би ли зу је ста ње на се ве ру По кра ји не, да ка же да је
до бро су сед ски од нос са иле гал ном др жа вом Ко со во услов
за ула зак у ЕУ и да се ли це мер но на сме је свим срп ским жр 
тва ма, за ла жу ћи се да но ва НА ТО др жа ва из гра ди ефи ка сне
су до ве (ве ро ватно оне ко ји ће ели ми ни са ти ша ку пра во 
слав ног жи вља што је до ле оп стао). 

Ње го ву по се ту ће мо, ме ђу тим, пам ти ти по не че му дру 
гом – по сво је вр сном при зна њу да је од го во ран за зло чи не
ко ји су се од ви ја ли у ал бан ској „жутој ку ћи“! То при зна ње
про ис те кло је из ин ци ден та са но ви на ром „Гла са Аме ри ке“,
ка да је ина че хла дана ди пло ма та на пао са го вор ни ка због
пи та ња о зло чи ни ма над Ср би ма.

На и ме, Ку шне ра је из ве штач Бу ди мир Ни чић пи тао ка 
ко ко мен та ри ше то да су га по ро ди це кид на по ва них и уби 
јених Ср ба оп ту жи ле да је уче ство вао у тр го ви ни људ ским
ор га ни ма на Ко со ву. Ди пло ма та је по чео су ма ну то да се
сме је, на звао но ви на ра лу да ком и пре по ру чио му да оде да
се ле чи! 

„Зна чи, Ра да и ја смо кра ли ле ше ве“
– Мо ра те да иде те да се кон тро ли ше те. Ви сте лу ди, ви

ве ру је те би ло ка квој бу да ла шти ни. Шта је то жу та ку ћа? За 
што жу та? Го спо ди не, тре ба ло би да оде те на кон тро лу код

ле ка ра. Љу ди ко ји та ко
не што при ча ју су про па 
ли це и уби це – ре као је Ку 
шнер.

Он је за тим ухва тио за
ру ку, гле чу да, Ра ду Трај 
ко вић и за пи тао:

,,...Зна чи, Ра да и ја смо
кра ли ле ше ве да би про 
да ва ли ор га не... али, ко ме?
Не мој те ве ро ва ти тим
глу по сти ма! Ни је би ло
про да је ор га на, ни је би ло
жу те ку ће, она је ле кар, а и
ја сам. Да ли ми сли те да
би смо про да ва ли ор га не?”

Под је дан, го спо дин Ку 
шнер је за бо ра вио да у
„љу де ко ји та ко не што
при ча ју“ спа да и ње го ва

европ ска дру га ри ца Кар ла дел Пон те, бив ша ту жи тељ ка
три бу на ла у ко ји се це ла ЕУ за кли ње! Упра во је она пр ва из 
не ла у јав ност тврд ње о тр го ви ни људ ским ор га ни ма у сво 
јој књи зи ,,Лов, ја и рат ни злочин ци”, ко ју је об ја ви ла по од 
ла ску са ду жно сти. Да ли је и она про па ли ца и уби ца или је
пи са ла о исти ни! На то пи та ње ни он ни ње го ви бе о град ски
при ја те љи ко ји су га ов де до ве ли ни су да ли од го вор. 

Дру го, Ку шнер је као је ди не ар гу мен те да ни је крив на 
вео то што је ле кар и то што на вод но не би имао ко ме да
про да ор га не. 

И тре ће, ка кви то бли ски од но си ве жу ње га и го спо ђу
Трај ко вић да би је звао Ра да? Та ко ђе, за што ју је уоп ште по 
ми њао ако се но ви нар ско пи та ње од но си ло са мо на ње га?
За што би не ко га про зи вао као (не)са у че сни ка ако зло чи на
ни је би ло...

Уоста лом, срп ско ту жи ла штво за рат не зло чи не по кре 
ну ло је ис тра гу о тр го ви ни људ ским ор га ни ма на Ко со ву и
Ме то хи ји, од но сно се ве ру Ал ба ни је, где се на ла зи жу та ку ћа.

Про ра ди ла не чи ста са вест
Исти на је ја сна, па је пре ма то ме, Срп ска ра ди кал на

стран ка осу ди ла по на ша ње Ку шне ра.
– Ар се нал увре да ко је је Ку шнер упу тио но ви на ру Ни чи 

ћу због пи та ња о „жу тој ку ћи“ са мо по твр ђу је да му са вест
ни је чи ста. Упра во по до ла ску Ку шне ра на че ло УН МИКа
1999. го ди не, кроз ма сов ни ег зо дус ста нов ни штва, ма са
кри ра ње и тр го ви ну ор га ни ма кид на по ва них Ср ба, за по 
чет је ре жи ра ни про цес дез ин те гра ци је на ше ју жне по кра 
ји не – на ве ли су срп ски ра ди ка ли.

СРС је осу ди ла и по тез вла де ко ја при ма у при ја тељ ску
по се ту Ку шне ра „ко ји не са мо да је је дан од нај одго вор ни 
јих за по чи ње не зло чи не над Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји,
већ се тим истим жр тва ма под сме ва, уби ја јући их та ко по
дру ги пут”.
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Ку шнер при знао 
да је крив за „жу ту ку ћу“

При ја тељ срп ске вла сти у по се ти Гра ча ни ци ис про во ци ран да ода стра шну исти ну

• Ка да је но ви нар ,,Гла са Аме ри ке’’ упи тао бив шег ше фа УН МИК-а о оп ту жба ма да је уче -
ство вао у кид на по вању Ср ба и про да ји њи хо вих ор га на, Ку шнер је, уме сто да од ба ци оп ту -
жбе, на пао из ве шта ча! Це рио се не кон тро ли са но и ре пор те ра на зи вао лу да ком ко ме тре -
ба ле че ње



Ме ђу тим, по ме ну та Трај 
ко ви ће ва, гла сно го вор 
ник бе о град ских из да ји ца
на Ко со ву и Ме то хи ји, за 
пе ни ла једа бра ни Ку шне ра.

– При ча ли смо о озбиљ 
ним по ли тич ким те ма ма
и на чи ни ма ка ко уна пре 
ди ти ко му ни ка ци ју из ме 
ђу Ср ба и Ал ба наца на Ко 
со ву, кад од јед ном, као
гром из ве дра не ба до ла зи
пи та ње о тр го ви ни ор га 
ни ма. Ку шне ро ву ре ак ци 
ју сам раз у ме ла са про фе 
си о нал не, али, мо рам да
при знам, и са по ли тич ке
стра не. За ле ка ра је за и ста
те шко да прихва ти пи та 
ње ко је у се би са др жи би 
ло ка кву оп ту жбу или сум 
њу да је уче ство вао у тр го ви ни ор га ни ма – на ве ла је она
бра не ћи свог фран цу ског при ја те ља и, шта ви ше, оп ту жи ла
је ме ди је у Ср би ји да „те же сен за ци о на ли зми ма и да су
прак тич но је два че ка ли да се не што слич но де си”.

Ме ђу тим, чак ни она ни је мо гла да жму ри на Ку шне ро 
ву тврд њу да не зна шта је „жу та ку ћа“, те је ка за ла ка ко „ве 
рује да је Ку шнер упо знат са слу ча јем ’жу те ку ће’’’, али она
„лич но ни је осе ти ла по тре бу да му на ту те му по ста вља до 
дат на пи та ња“.

Он да је сле ди ла и бе стид на опа ска да је и сам Ку шнер је 
дан од оних Је вре ја ко ји не зна ју где су гро бо ви њи хо вих
нај бли жих. Та ко је де сна ру ка вла сти у Бе о гра ду тра жи ла
од  ко сов ских Ср ба да са жа ље ва ју Ку шне ра! И, опет је зло 
чи нац ис пао жр тва... Чо век ко ји је био пр ви шеф Ми си је УН
на Ко со ву и Ме то хи ји, од ју ла 1999. до ја ну а ра 2001. 

Не бу ди те на ив ни, Ко со во или ЕУ
Под Ку шне ром је по че ло раз би ја ње Ср би је, а са да се на

по зив при ја те ља вра тио да до вр ши по сао. Да до дат но де 
ста би ли зу је и уз не ми ри на род на се ве ру и да их, за јед но са
Трај ко ви ће вом и оста лим екс по нен ти ма из дај нич ког ре 
жи ма, убе ђу је ка ко тре ба да се по ми ре са Ал бан ци ма! На 
рав но, све због ЕУ. Уоста лом, ево шта је Ку шнер ка зао Та ди 
ћу у Бе о гра ду:

– Ре ше ње пи та ња Ко со ва ни је услов за ула зак Ср би је у
ЕУ, већ по ли тич ка нео п ход ност. За ула зак не по сто ји пред
у слов, али ми сли ти, по ма ло на ив но, да те две ства ри ни су
по ве за не, да се мо же ући у ЕУ са не ре ше ним про бле мом око
гра ни це и про бле мом мо гу ћег су ко ба или не ре ше ног ста 
рог су ко ба на сво јој те ри то ри ји – ми слим да то ни је мо гу ће.

Ис та кав ши да од но си са Косо вом тре ба да бу ду ,,јед но 
став ни ји, на при ја тељ ској осно ви и ма ње за тег ну ти, што ће
олак ша ти бу дућ ност Ср би је у ЕУ”, Ку шнер је на по ме нуо и
да ме ђу 27 чла ни ца Уни је има мно го оних ко ји се не сла жу
са но вим про ши ри ва њем и под се тио на ис ку ство с по де ље 
ним Ки пром, ,,ко је не би тре ба ло да се по но ви”.

– По што смо при ја те љи, тре ба да бу де мо ис кре ни и ди 
рект ни. Не ка жем да по сто ји усло вља ва ње или пред у слов –
реши те про блем Ко со ва, а на Ко со ву ре ши те про блем са
Ср би јом, не, већ ат мос фе ра ко ја ће, јед ном ка да по ста не те
члан ЕУ, омо гу ћи ти да се све ре гу ли ше – ис та као је он и до 
дао да је Ко со во европ ски про блем, али и „пи та ње до бре во 
ље“.

„Тре ба раз у ме ти да си ту а ци ја мо ра да се по бољ ша и да
не мо же мо го во ри ти да по сто је две стру је, пот пу но одвоје 
не, јед на ко ја иде ка ЕУ, а не мо же да раз у ме је дан нов при 
ступ Ко со ву. Обе су по ве за не, не као услов или пред услов,
већ за то што ће то тра жи ти свих 27 зе ма ља. Под се ти ћу да
27 зе ма ља чла ни ца ЕУ мо ра да до не се јед но гла сну од лу ку.
До во љан је са мо је дан глас про тив да од лу ка не бу де усво 
је на”, ре као је фран цу ски ми ни стар, очи глед но пре те ћи да
је тај један глас већ оси гу ран и ре ћи ће „не“ на фран цу ском. 

Раз лог је прост и из ре као га је у При шти ни: „Ко сов ска
не за ви сност се не до во ди у пи та ње. Ни шта и ни ко не мо же
да спре чи кре та ње исто ри је и сви тре ба то да при хва те“.

За нимљи во је да је Бо рис Та дић, са мо не ко ли ко са ти пре
ове из ја ве, ста јао са Ку шне ром ко ји је уце ну да се ра ди ЕУ
од рек не мо све те зе мље на звао „при ја тељ ским и искре ним
раз го во ром“. Та дић га ни је де ман то вао. 

У ме ђу вре ме ну, представници Удру же ња по ро ди ца кид 
на по ва них и не ста лих на Ко со ву и Ме то хи ји апе ло ва ли су
на Бе о град, огор че ни „ци нич ним на сту пом ше фа фран цу 
ске ди пло ма ти је“.

– Ку шнер вре ђа срп ске жр тве и де ста би ли зу је си ту а ци 
ју на Ко сме ту. Ње го ва по се та Бе о гра ду и При шти ни има
свр ху при ти ска да се на пра ве до бро су сед ски од но си. Иако
са да не ма но вих пред у сло ва, си гур но је да је је дан од усло 
ва за ула зак Ср би је у ЕУ при зна ње не за ви сног Ко со ва, од 
носно ус по ста вља ње до бро су сед ских од но са, што су си но 
ни ми – са оп шти ли су у СНВ Се вер ног Ко со ва и Ме то хи је,
упо зо ра ва ју ћи да та кво ре ше ње не ну ди си гур ност, већ де 
ста би ли за ци ју Бал ка на.                                                           Р. В. С.
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Ку шнер: По здра ви те по ро ди це уби је них
Упи тан за ис тра гу о уби ству 14 срп ских же те ла ца у Ста ром Грац ком код Ли пља на, ко је се до го ди 

ло за вре ме ње го вог ман да та на Ко со ву, у ле то 1999. го ди не, Ку шнер је од го во рио да се код ко сов ских
вла сти рас пи ти вао око ре зулта та ис тра ге.

– Ви део сам да не ма осу ђе них љу ди… Се ћам се то га, то је за ме не би ло ве о ма те шко, то је био нај 
цр њи дан мог жи во та, ка да сам ви део тај ма са кр. По ку шао сам да раз го ва рам са по ро ди ца ма, би ло је
те шко, по ро ди це су ме гле да ле као да сам ја крив што се то де си ло, би ло је и дру гих ма са ка ра ов де, али
тај сам ја ви део. Ве о ма ми је жао. Ако ви ди те те по ро ди це, пре не си те им мо је при ја тељ ске по здра ве –
под ву као је Ку шнер.



Упо след ње вре ме на Бал ка ну је све при сут ни ја и ак тив 
ни ја Тур ска, по себ но у Ср би ји и Бо сни и Хер це го ви ни.
То је отво ри ло пи та ње да ли Тур ска има ам би ци је да

на Бал ка ну об но ви Ото ман ску им пе ри ју. За раз ре ше ње те
ди ле ме нео п ход но је ана ли зи ра ти са вре ме ну ге о по ли тич ку
по зи ци ју и стра те ги ју Тур ске, ко ја по ста је све значај ни ји чи 
ни лац у ре ги о нал ним и гло бал ним окви ри ма. Та ве ли ка и
мно го људ на зе мља са око 65 ми ли о на ста новни ка, пра ви је
мост из ме ђу Ори јен та и Бал ка на, од но сно Евро пе. Она је и
европ ска и азиј ска др жа ва. На ла зи се упро це су сна жног еко 
ном ског, по ли тич ког и без бед но сног раз во ја и ути ца ја. Иако
је у вер ском сми слу израз итo мусли ман ска др жа ва, Тур ска
је од ке ма ли стич ке ре во лу ци је се ку лар на зе мља са европ 
ским ам би ци ја ма. Већ по ла ве ка ва жан је аме рич ки ре ги о 
нал ни са ве зник и чла ни ца је НА ТОа и ње го во по у зда но ју 
жно упо ри ште. 

Тур ска је не сум њи во ва жан ре ги о нал ни ге о по ли тич ки
играч чи ји ка па ци тет, ме ђу тим, огра ни ча ва уну тра шња не 
ста бил ност. Ра ди се о стал но при сут ној ди ле ми хо ће ли Тур 
ска ус пе ти у пре о бра жа ју у се ку лар ну европ ску др жа ву упр 
кос пре до ми нант ном му сли ман ском ста нов ни штву. Ту ди 
ле му је по ја чао до ла зак на власт Пар ти је прав де и раз во ја
2002. го ди не. Вла да ју ћа пар ти ја у Тур ској, ко ју сада по др жа 
ва чак 47 од сто ста нов ни штва, има про и сла ми стич ке ко ре 
не и у су ко бу је са тур ском ар ми јом и пра во су ђем ко ји се бе
сма тра ју чу ва ри ма мо дер не се ку лар не ре пу бли ке. Је дан од
сту бо ва по ли ти ке вла да ју ће Пар ти је прав де и раз во ја је су
ве ће вер ске сло бо де ко је су Ата тур ко вом се ку лар ном ре во 
лу ци јом сво је вре ме но на гло пре се че не. За о крет ак ту ел не
вла де, у ко ме се при мат да је вер ском еле мен ту, при хва та ју
мно ги Тур ци, по себ но они у уну тра шњо сти зе мље. Стал на
тен зи ја из ме ђу про и сла ми стич ке вла де и се ку лар не ар ми је
у Тур ској ука зу је на по тен ци јал уну тра шње не ста бил но сти
и мо гућ ност да у од ре ђе ном тре нут ку пре власт до би ју исла 
ми сти и по ра зе се ку лар ну Тур ску. 

Тур ска је по ста ла кан ди дат за ула зак у Европ ску уни ју и
већ је отво ри ла при ступ не пре го во ре у 12 од укуп но 35 по
гла вља. У слу ча ју да бу де при мље на у Европ ску уни ју, Тур 
ска би би ла и јед на од нај ве ћих зе ма ља ста рог кон ти нен та.
Ме ђу тим, очи глед но је да ве ћи на Евро пља на, у стра ху од
исла ми за ци је и ра ди ка ли за ци је, ни је у овој фа зи спрем на да
при хва ти Тур ску као чла ни цу Уни је. 

Тур ска је као зна ча јан ре ги о нал ни ге о по ли тич ки играч,
од мах на кон рас па да Со вјет ског Са ве за по че ла да во ди ак 
тив ну спољ ну по ли ти ку у ре ги о ну, по себ но на пост со вјет 
ском про сто ру – у цен трал ној Ази ји, на Кав ка зу и Цр ном мо 
ру. Та по ли ти ка је усмере на на об на вља ње тур ског ути ца ја
у свим обла сти ма ко је су не кад би ле у са ста ву Ото ман ског
цар ства, укљу чу јући и Бал кан, и објек тив но се мо же ква ли 
фи ко ва ти као нео о сма ни зам чи ја је су шти на тур ска до ми 
на ци ја. Та кве аспи ра ци је Ан ка ре не скри ве но је из нео тур 
ски ми ни стар ино стра них по сло ва Ах мет Да ву то глу, ко ји је
на пре да ва њу ко је је одр жао у Са ра је ву ок то бра 2009. го ди 
не ре као: ,,Као и у 16. ве ку, на пра ви ће мо да Бал кан, Кав каз и
сред њи Ис ток, за јед но са Тур ском, по ста ну цен тар свет ске
по ли ти ке у бу дућ но сти. То је циљ тур ске спољ не по ли ти ке
и ми ће мо то по сти ћи’’. 

Та из ја ва је ука за ла да Ан ка ра има стра те шки циљ да иза 
ђе из окви ра ре ги о нал ног и да се пре ко три те мељ на сту ба:
Кав ка за, сред њег Ис то ка и Бал ка на, по зи ци о ни ра као су бре 
ги о нал ни, од но сно де ли мич но гло бал ни ге о по ли тич ки
играч. С об зи ром да ни је ус пе ла да уз по др шку Аме ри ке по 
ста не чла ни ца ЕУ, што би јој пре суд но по мо гло да ство ри
усло ве да пре ко Уни је и НА ТОа иза ђе из окви ра ре ги о нал 
не си ле, Ан ка ра је по че ла да се оса мо ста љу је и гра ди не за ви 
сну ге о по ли тич ку кон цеп ци ју. По ред ја ча ња при су ства и
ути ца ја у тур ко фон ским зе мља ма на под руч ју Кав ка за и
цен трал не Ази је, по чи ње да из гра ђу је но ву по ли ти ку стра 
те шке би ла те рал не са рад ње са два нај ве ћа ге о по ли тич ка
ри ва ла, Ру си јом и Ира ном, што је по твр дио се кре тар Са ве та
за на ци о нал ну без бед ност Тур ске, ге не рал Тун цер Ки линц,
ко ји је 2002. на Вој ној ака де ми ји у Ан ка ри отво ре но ре као да
,,Тур ска ни је осе ти ла ни нај ма њу по моћ од ЕУ’’ у свом на по 
ру да по ста не де лом Евро пе, те да би у тра же њу са ве зни ка
Тур ска мо гла по ву ћи до бар по тез ако би за по че ла ,,но ву по 
тра гу ко ја би укљу чи ва ла Иран и Ру ску Фе де ра ци ју’’. 

План да се из гра ди са ве зни штво са глав ним кон ку рен 
ти ма у ре ги о ну не сум њи во има за циљ да по диг не зна чај
Тур ске у ме ђу на род ној по ли ти ци ЕУ и САД, сво је вр сним за 
стра ши ва њем Бри се ла и Ва шинг то на парт нер ством с Мо 
сквом и Те хе ра ном. Ве ро ват на оче ки ва ња тур ских стра те га
су да ће, су о че на са збли жа ва њем Тур ске са Ру си јом и Ира
ном, Европ ска уни ја ко нач но отво ри ти вра та Ан ка ри за
члан ство јер би у су прот ном Бри сел мо гао да бу де мар ги на 
ли зо ван на под руч ју Кав ка за и цен трал не Ази је стра те 
шким парт нер ством Тур ске и Ру си је и Тур ске и Ира на. 

Тро у гао Ру си јаТур скаИран ко ји ја ча ме ђу соб не ве зе и
са рад њу је прак тич на ре а ли за ци ја тур ске по ли ти ке тра же 
ња но вих са ве зни ка о ко јој је го во рио тур ски ге не рал Ки 
линц. Са рад њу Тур ске с Ира ном, али и су сед ном Си ри јом и
Ира ком, мно ги ви де као иза зов За па ду, по себ но због чи ње 
ни це да су у то ку пре го во ри о ула ску Ан ка ре у Европ ску уни 
ју. Тур ска, ме ђу тим, не ха је за стра хо ве и ди ле ме на За па ду.
Она свој но ви са мо стал ни ге о по ли тич ки кон цепт од луч но и
ин тен зив но ре а ли зу је. Де фи ни са ном по ли ти ком ,,ну ла про 
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По вра так Тур ске на Бал кан – об но ва Ото ман ске им пе ри је



бле ма у ре ги о ну’’, упа дљи во се окре ће су се ди ма, у ко је убра 
ја и Ср би ју ма да се с њом не гра ни чи, и по ку ша ва да се на 
метне као ре ги о нал на си ла. 

По себ ност Тур ске као ре ги о нал ног ге о по ли тич ког игра 
ча је на сто ја ње Ан ка ре да на ме ђу на род ном пла ну исту па у
име му сли ман ског све та, бар оног на ко ји има ути цај на под 
руч ју Кав ка за, цен трал не Ази је и Бал ка на. По ста вља ју ћи се
као за штит ник ин те ре са тих му сли ма на,
Тур ска же ли да оја ча свој ге о по ли тич ки
по тен ци јал и што бо ље се по зи ци о ни ра у
но вом мул ти по лар ном све ту. Зна чај но
по зи ци о ни ра ње на под руч ју Цр ног мо ра,
Кав ка за и цен трал не Ази је и парт нер ство
са Ру си јом и Ира ном, Тур ској до но си оче 
ки ва ни ре зул тат јер ње на ге о по ли тич ка
уло га по ста је све зна чај ни ја, чи ме се по ве 
ћа ва при ти сак на Европ ску уни ју да је
при ми у сво је ре до ве. Тур ски зва нич ни ци
већ отво ре но по ру чу ју Бри се лу да без са 
ве зни штва и при је ма Тур ске не мо же да во ди ефи ка сну по 
лити ку на под руч ју Кав ка за и сред њег Ис то ка. Пот пред сед 
ник тур ске вла де Џе мил Чи чек је без уви ја ња упо зо рио Бри 
сел да ,,ако ЕУ же ли да по ста не стра те гиј ска си ла у ре ги о ну,
она то не мо же по ста ти без Тур ске, без чи јег је допри но са
не мо гу ће ре ши ти про бле ме на Бли ском ис то ку и у ре ги о ну
Кав ка за’’.

На мет нув ши се као не за о би ла зан чи ни лац на том под 
руч ју, Ан ка ра мо же да ко ри сти раз ли чи те по гле де Ва шинг 
то на и Бри се ла ко ји има ју озбиљ но раз ми мо и ла же ње по пи 
та њу члан ства Тур ске у Уни ји. Сје ди ње не Др жа ве тра дици 
онал но по др жа ва ју свог ва жног са ве зни ка у му сли ман ском
све ту, Тур ску, у ње ном ци љу да се ин те гри ше у Уни ју. Уни ја
би при сту па њем Тур ске у ње не ре до ве осла би ла вла сти те
по зи ци је у оса мо ста љи ва њу од Ва шинг то на јер би Аме ри ка
у том слу ча ју има ла ја ког и ути цај ног са ве зни ка уну тар ЕУ с
ко јим би мо гла да об у зда ва не мач кофранцу ско вођ ство и
те жњу ка са мо стал но сти, тим ви ше што би се он да Тур ска
по ја ви ла као за ступ ник му сли ма на у Европ ској уни ји и мо 
гла би да за сту па ин те ре се му сли ман ских др жа ва са ко ји ма
има по себ не од но се на Кав ка зу и у цен трал ној Ази ји, те на
Бал ка ну, где Ан ка ра убр за но гра ди сво је по зи ци је, по себ но
ме ђу му сли ман ским ста новни штвом бал кан ских др жа ва. 

Тур ска је, ме ђу тим, парт нер ко ји би пре ва гом по ли тич 
ких сна га ко је су иде о ло шки у окви ри ма ислам ског фун да 
мен та ли зма, мо гао да пре ра сте у озби љан про блем и чи ни 
лац ко ји би ра ди ка ли зо вао му сли ма не у Европ ској уни ји и
де ста би ли зо вао Евро пу. Та кон стант на не из ве сност и тан ка
иви ца ко јом се Тур ска одр жа ва да не пад не у на руч је ислам 

ским фун да мен та ли сти ма је оно што Уни ју те ра на ве ли ки
опрез по пи та њу прије ма те зе мље. Сар ко зи и Мер ке ло ва су,
уме сто члан ства, по ну ди ли Тур ској ал тер на ти ву – при ви ле 
го ва но партнер ство. Ан ка ра је то од би ла и по ру чи ла да ће
Тур ска би ти пу но прав на чла ни ца ЕУ или уоп ште не ће би ти
у парт нер ству са њом. Шеф тур ског пре го ва рач ког ти ма за
ула зак у ЕУ, Еге мен Ба гис, ре као је да је Тур ска, са пет ми ли 
о на ста нов ни ка ко ји жи ве на те ри то ри ји ЕУ, већ у Евро пи.

Ди пло мат ска и еко ном ска офан зи ва 
Тур ске у Ср би ји

Нај убо ји ти је тур ско оруж је за отва ра ње европ ских вра та
је по раст ње ног ути ца ја у му сли ман ским сре ди на ма на Кав 
ка зу, у сред њој Ази ји и на Бал ка ну. Ту до ла зи мо до од го во 
ра на пи та ње за што је Тур ска кре ну ла у ди пло мат ску и еко 
ном ску офан зи ву на ју го и сто ку Евро пе, по себ но у Ср би ји.
Бал кан је тре ћи стра те шки циљ тур ске спољ не по лити ке, о
че му је го во рио ми ни стар Ах мет Да ва то глу. Зва нич но, Тур 
ска же ли да на Бал ка ну бу де фак тор ми ра и стабил но сти.
Ово под руч је, ко је је не ка да би ло у са ста ву Ото ман ског цар 
ства, је ди рек тан пут Тур ској ка За па ду. У на глом и из у зет но
ин тен зив ном по врат ку на Бал кан Тур ска се кон цен три ше
на Ср би ју и БиХ, при че му су јој под руч ја од по себ ног зна ча 
ја тзв. Сан џак и Ко со во и Ме то хи ја, чи ју је јед но стра но про 
гла ше ну не за ви сност ме ђу пр ви ма при зна ла. Тур ска по ку 
ша ва да се на мет не као чи ни лац без ко га се не мо гу ре ша ва 
ти кључ ни про бле ми у БиХ, на сто је ћи да се уба ци у гру пу зе 

ма ља ко је прак тич но упра вља ју про це си 
ма у тој зе мљи. Сву па жњу у са рад њи са
Ср би јом Тур ска кон цен три ше на тзв. Сан 
џак у ко ме жи ви му сли ман ско ста нов ни 
штво. На Ко со ву и Ме то хи ји, чи јој је се це 
си ји пру жа ла го ди на ма ве ли ку по др шку
и по моћ, Тур ска има зна чај не по зи ци је,
као и у Ал ба ни ји и Ма ке до ни ји. 

Еко ном ска са рад ња ко ју Тур ска ис ту 
ра у сво јој бал кан ској по ли ти ци, по пут
ин ве сти ци ја, кре ди ти ра ња, из град ње
ауто пу та кроз ра шкопо лим ску област,

тр го ви не, има сво ју ге о по ли тич ку по за ди ну: учвр шћи ва ње
Тур ске као ре ги о нал не си ле. Ан ка ра на сто ји да пре ко му 
сли ма на на Бал ка ну ус по ста ви сво је зна чај но прису ство,
ути цај и до ми на ци ју, чи ме ће се на мет ну ти као ли дер бал 
кан ских му сли ма на и нео п хо дан парт нер САД и ЕУ у ре ша 
ва њу бал кан ских про бле ма. У том прав цу су и на сто ја ња
Тур ске да се ство ри тзв. све бо шњач ка ко а ли ци ја у БиХ, ми 
ре ње за ва ђе них тзв. бо шњач ких ли де ра у тзв. Сан џа ку и
пре ва зи ла же ње раз ли ка из ме ђу две стру је у Ислам ској за 
јед ни ци Ср би је. (Ина че су тзв. Бо шња ци ве штач ки ство ре на
на ци ја од исла ми зо ва них Ср ба ка ко би би ли зло у по тре бља 
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ва ни у по ли тич ке свр хе). Та стра те ги ја је опре зно пла си ра 
на при ли ком по се те тур ског пре мије ра Та и ба Ер до га на Са 
ра је ву 2005. го ди не. Ра ди се о пла ну да око осам ми ли о на
тур ских др жа вља на по ре клом из БиХ, Ср би је и Ма ке до ни је,
мо же, уко ли ко то же ли, да до би је двој но др жа вљан ство –
тур ско ко је већ има и оне зе мље из ко је су еми гри ра ли. Та
иде ја је за пра во по ку шај да се Тур ска на мет не као ма тич на
др жа ва тзв. бо шњач ког на ро да. По том осно ву би он да Ан 
ка ра до би ла по тре бан ле ги ти ми тет да се мно го ак тив ни је и
ја че ан га жу је као за штит ник и за ступ ник де ла свог на ро да
ко ји жи ви у тзв. Сан џа ку и БиХ. На тај на чин би Тур ска мо 
гла да се у од ре ђе ној фа зи по ја ви као за штит ник ин те ре са и
пре го ва рач у име му сли ма на из БиХ и тзв. Сан џа ка.

Да су у по за ди ни на глог по ли тич ког збли жа ва ња са Ср 
би јом и ин тен зив не ди пло ма ти је у БиХ нео о то ман ске ам би 
ци је Тур ске, не дво сми сле но по твр ђу је про шло го ди шња из 
ја ва тур ског ми ни стра ино стра них по сло ва Да ву то глуа да
,,Тур ска има ин те рес и пра во да ути че на уре ђе ње од но са на
Бал ка ну, ка ко би за шти ти ла сво је исто риј ско на сле ђе и вла 
сти ту си гур ност’’. Ре че ни цом да су ,,ото ман ски ве ко ви Бал 
ка на успе шна при ча ко ју тре ба об но ви ти’’, тур ски ми ни стар
је отво ре но по ру чио да је циљ спољ не по ли ти ке Ан ка ре об 
но ва Ото ман ске им пе ри је. Жи ва је, да кле, иде ја о Тур ској од
Ки не ског зи да до Ја дра на. То се по сти же еко ном ским и по 
ли тич ким ути ца јем у сре дина ма ко је су би ле у са ста ву Ото 
ман ског цар ства а у ко ји ма са да жи ви му сли ман ско ста нов 
ни штво.

Ја ча ње ути ца ја Тур ске на Бал ка ну
Нео о то ман ске ам би ци је Ан ка ре на Бал ка ну мо гу да по го 

ду ју Европ ској уни ји с јед не стра не јер Тур ска мо же да бу де
ка та ли за тор не за до вољ ства европ ских му сли ма на, да об у 
зда по раст ислам ског ра ди ка ли зма и екс тре ми зма на Бал 
ка ну и амор ти зу је ње гов про дор у Европ ску уни ју. С дру ге
стра не, по ве ћа но при су ство и зна чај Тур ске на Бал ка ну сна 
жи при ти сак на Европ ску уни ју да при ми у члан ство Ан ка 
ру, што за по сле ди цу мо же има ти ра ди ка лан пораст му сли 
ман ског ути ца ја уну тар Уни је. Реч ју, Тур ска сво јим не скри 
ве ним нео о то ман ским ам би ци ја ма вр ши сна жан при ти сак
на спољ ним гра ни ца ма Европ ске уни је и на ме ће се као не 
за о би ла зан чи ни лац без ко га Бри сел не може ка па ци тет но
да де лу је ни на Бал ка ну, ни на Кав ка зу, ни у цен трал ној Ази ји. 

Ка да је реч о по зи ци ји Ср би је по пи та њу ве ли ког тур ског
по врат ка на Бал кан, си ту а ци ја је дво смер на. По ли тич ка,
еко ном ска и безбед но сна са рад ња са Тур ском, ко ја је по пут
Ср би је, стра те шки за ин те ре со ва на за члан ство у Уни ји, и
ко ја је ре ги о нал на си ла са све ве ћим ути ца јем у три за Ср би 
ју по себ но ва жна под руч ја: БиХ, тзв. Сан џак и Ко со во и Ме 
то хи ја,  по треб но је и ко ри сно. Ме ђу соб ним парт нер ством,
две зе мље мо гу да од и гра ју зна чај ну уло гу у ре ша ва њу ре 

ги о нал них про бле ма и ти ме оја ча ју свој ка па ци тет за члан 
ство у Европ ској уни ји. Тур ска мо же да до при не се еко ном 
ском раз во ју тих под руч ја, сма њи ва њу по ли тич ких тен зи ја,
да обес хра бри екс тре ми сте ме ђу му сли ма ни ма, да бу де бра 
на про до ру ра ди кал не ислам ске иде о ло ги је, екс тре ми зма и
те ро ри зма, да ја ча ме ђу на род ни ка па ци тет и зна чај Ср би је
по себ но у му сли ман ском све ту. 

С дру ге стра не, Ср би ја мо ра да бу де ве о ма оба зри ва у по 
зи ци о ни ра њу Тур ске на Бал ка ну, по себ но ме ђу му сли ма ни 
ма. Из ја ве тур ских зва нич ни ка да Ан ка ра же ли да об но ви
Ото ман ску им пе ри ју иза зи ва ју ре ал ну за бри ну тост јер ука 
зу ју на мо гућ ност ре а ли за ци је оних ге о по ли тич ких ци ље ва
Тур ске на Бал ка ну ко ји ни су по ду дар ни с ин те ре си ма Ср би 
је. Ја ча ње Тур ске на Бал ка ну, не ми нов но ће во ди ти и сна же 
њу ве ли ко бо шњач ких иде ја о пре кра ја њу гра ни ца у ре ги о 
ну и ства ра њу не ка кве је дин стве не др жа ве Бо шња ка. Му 
сли ман ско ру ко вод ство у Феде ра ци ји БиХ ће, ак тив ни јом
уло гом Тур ске на Бал ка ну до дат но осна жи ти сво је ам би ци 
је да не у тра ли ше Ре пу бли ку Срп ску а тзв. Сан џак чвр сто ве 
же за Са ра је во.

Ства ра ње по себ не ре ги је тзв. Сан џа ка
и ње го во ује ди ње ње са Бо сном и Хер це го ви ном

Тур ска се за крат ко вре ме на мет ну ла Ср би ји као не из бе 
жан парт нер у про це си ма ко ји се од ви ја ју на де лу те ри то ри 
је ко ји је на ста њен му сли ман ским жи вљем – у ра шкопо 
лим ској обла сти. То у крај њем мо же Бе о град да уве де у си 
ту а ци ју ка да ће у име тзв. Бо шња ка у Ср би ји го во ри ти и пре 
го ва ра ти Тур ска, што би су штин ски огра ни чи ло су ве ре ни 
тет Ср би је у тзв. Сан џа ку и мо гућ ност да ефи ка сно упра вља
тим де лом сво је те ри то ри је. Нео о то ман ске иде је Тур ске се
на од ре ђен на чин већ ре а ли зу ју пре ко тзв. зе ле не тран свер 
за ле на ко јој до ла зи до сна жног по ти ски ва ња пра во слав ног
жи вља и исла ми за ци је ње го вог про сто ра. Еко ном ско сна 
же ње му сли ма на у тзв. Сан џа ку, по ред по зи тив ног ефек та –
при вред ног раз во ја, мо же има ти и не га тив ну по сле ди цу –
ја ча ње иде је о ства ра њу не ка кве по себ не ре ги је Сан џа ка и
ње но ује ди ње ње са Фе де ра ци јом БиХ, и ства ра ње ма те ри 
јал не осно ви це за ре а ли за ци ју тог ве ли ко бо шњач ког кон 
цеп та. Зах те ви да тзв. Сан џак бу де у јед ном ад ми ни стра тив 
ном ре ги о ну мо гу се про ту ма чи ти и као по чет на по зи ци ја за
ре а ли за ци ју кон цпе та сан џач ке ауто но ми је, у пр вој фа зи,
одно сно ује ди ње ња му сли ман ске Бо сне и Сан џа ка у дру гој
фа зи. 

Реч ју, Ср би ја мо ра да бу де ве о ма опре зна и до бро да из 
ба лан си ра по сле ди це тур ског по врат ка на Бал кан, да не до 
зво ли да бу де сред ство за при ти сак Тур ске на Европ ску уни 
ју и ко ла те рална ште та нео о то ман ских ам би ци ја Ан ка ре,
што би мо гло да ре зул ти ра ја чим ис по ља ва њем бо шњач ког
се па ра ти зма и да љим дро бље њем те ри то ри је Ре пу бли ке
Ср би је.                                                                                                  Р. В. С.
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Ак ту ел на ко а ли ци о на власт у Ср би ји не
пре ста је са про мо ви са њем и раз ра дом
пла но ва ко ји мо гу во ди ти це пању др жа ве.

Ве ли ки број на ци о нал но опре де ље них, па три от ских по ли 
тич ких ана ли ти ча ра, као и Срп ска ра ди кална стран ка, из 
ја сни ли су се на од лу чан на чин по во дом ова квих опа сних
на ја ва, упо зо ра ва ју ћи ре жим да су ова кви по сло ви вр ло
опа сни. По ред свих за те че них зна чај них др жав нопо ли 
тич ких про бле ма, по пут ак ту ел ног гу ше ња др жав но сти
Ре пу бли ке Срп ске, оку па ци је Ко со ва и Ме то хи је, не ре ша 
ва ња пи та ња РСК чи ја је др жав на те ри то ри ја под оку па ци 
јом Ре пу бли ке Хр ват ске а ста нов ни штво у из гнан ству, ак 
ту ел на власт се ба ви ре ги о на ли заци јом. Власт на тај на чин
удо во ља ва зах те ви ма мар ги нал них по ли тич ких про гра ма.
На де лу је, да кле, јед но спе ци фич но це па ње др жа ве ко је
не ки оба вља ју у ви ду за ни ма ња.

По чет ком де ве де се тих, др жа ва је би ла рас та ка на на 
сил ним пу тем, кроз не ко ли ко по ве за них и ме ђу соб но
усло вље них на сил них се це си ја по др жа ва них од стра не
спољ них по ли тич ких фак то ра. То је окон ча но агре си јом
НА ТОа на СРЈ, а да нас се на ста вља на дру га чи ји на чин, ин 
ста ли ра њем у др жав ни си стем еле ме на та ко ји ће осла би 
ти цен трал ну др жав ну власт и омо гу ћи ти пар ти ку ла ри 
зми ма да оси гу ра ју пут ка фе де ра ли за ци ји Ср би је, па чак и
до ве сти до но вих се це си ја. Исти спољ ни фак то ри са да на 
ме ћу дез ин те гра ци о не еле мен те и за кон ска ре ше ња, са
пот пу но истим по зи ци ја ма и на ме ра ма као и то ком де ве 
де се тих. При том, ак туел на ко а ли ци о на власт за не ма ру је
све при род не зах те ве ко ји се ти чу оства ре ња срп ских на 
ци о нал них ин те ре са у ствар но сти и за по ста вља  ре ша ва ње

свих го ру ћих пи та ња срп ске др жа ве и срп ског на ро да. Не 
чи ње ње власти, у ви ду не су зби ја ња ан ти др жав них де лат 
но сти не ких мар ги нал них по ли тич ких про гра ма ко ји се
на во де и спон зо ри шу спо ља, са мо охра бру је ове еле мен те
да у овим по сло ви ма ис тра ју, те до ве ду до ин тер на ци о на 
ли за ци је од ре ђе них уну тра шњих пи та ња. Та кве мар ги 
нал не по ли тич ке гру па ци је чак и пар ти ци пи ра ју у ак ту ел 
ној вла сти, а што до вољ но го во ри о ап сурд но сти бри ге за
др жа ву ко ју ак ту ел на власт са мо но ми нал но про кла му је.

Це па ње др жа ве, би ло оно ста ти стич ко, функ ци о нал но,
ад ми ни стра тив но, по кра јин ско или ре ги о нал но, по ста је
још опа сни је ка да га про кла му ју и де ли мич но спро во де не 
на дле жна те ла, ка да га, при ме ра ра ди, на стра нач ким ску 
по ви ма у свој ству стра нач ког во ђе на ја вљу је шеф др жа ве,
али и ка да та ко не што пре ју ди ци ра ју сум њи ви екс пер ти
на ко је смо се на ви кли по чев од пе то ок то бар ског пре вра 
та. Чуд но је и мон стру о зно ка да јед на по ли тичка ко а ли ци 
ја спро во ди у де ло ве штач ки и не жи во тан кон цепт дез ин 
те гри са ња др жа ве ко ју би тре ба ло да во ди и пред ста вља,
али је ти ме и од го вор ност чел ни ка ко ји га ран ту ју да о то 
ме ипак ни је реч у кон крет ном слу ча ју, та ко ђе по ја ча на.
На рав но, сва по ли тич ка ко пља ће се сла ма ти о на род ну гр 
ба чу, док ће атлан ти стич ки ше гр ти за то вре ме бро ја ти за 
ра ђе ну апа на жу. Та ко се чи та ва зби ља срп ске др жа ве мо 
же све сти на Ње го ше ву ми сао ис ка за ну у ,,Гор ском ви јен 
цу’’ кроз лик Вла ди ке Да ни ла: „Не бо јим се од вра жи је га
ко та, не ка га је ка на го ри ли ста, но се бо јим од зла до -
ма ће га.“1) и да ту као пр ви под на слов овог ра да.

Дру штве на зби ља и про ме не Уста ва
Све уста но ве у прав ној на у ци, па та ко и устав ни акт, да

би за и ста и био функ ци о на лан, мо ра би ти истин ски од раз
оп штег хте ња за јед ни це ко ју прав но уоб ли ча ва и те жи ти
ка по твр ди оно га што на род и др жа ва је су. Устав пред ста 
вља и оти сак ме ре ко ју по ли тич ка, уста во твор на власт мо 
ра по се до ва ти ка да кро ји устав не нор ме и ка да их же ли
ме ња ти. Устав је не раз дво јан од ствар но сти, па ка ко и она
са ма мо же би ти про мен љи ва та ко и ње го ва стал ност би ва
те сти ра на кроз ње го во тра ја ње и при ме ну. „Не пре ста на
про ме на вред но сти ко ји ма се про це њу ју дру штве не по ја 
ве, ка ко да на шње та ко и оне про шле, и њи хо во до во ђе ње
у кон текст са тре нут ним или бу ду ћим ин те ре си ма ко ји се
же ле оства ри ти, од ра жа ва се на ва же ће пра во у це ли ни, па
та ко и на сам устав.“2) Дру штве на зби ља је онај ква ли тет
ко ји устав на нор ма од ра жа ва и ко ји уре ђу је. Устав и ње го 
ви кон зу мен ти тра ју за јед но и по се ду ју па ра лел не то ко ве,
др жа ва тра је по устав ним нор ма ма, а устав не нор ме тра ју
док по дра жа ва ју др жав ну зби љу, од но сно док је сво јим са 
др жа јем по твр ђу ју. Жи вот уста ва је жи вот кон зу ме на та
ње го ве садр жи не, устав не ма те ри је.3) Све што смо ов де на 
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Про ме ном уста ва до
дез ин те гра ци је др жа ве

• На ци о нал ни са вет за де цен тра ли за ци ју, на чи јем че лу се на ла зи Не над Ча нак, по слу жи ће
као сред ство за оба вља ње да ље си стем ске дез ин те гра ци је Ср би је, а пре ко струч не рад не
гру пе за ду же не за из ра ду на цр та струк ту ре на ци о нал не стра те ги је де цен тра ли за ци је
ко ја ће на ја ви ти уво ђе ње но вих об ли ка са мо у пра ве, не ка кве из вр шне ор га не, гра ни це, се ди -
шта и бу џе те. Као да по сто је ћа ра сло је ност, по де ле и за те че ни про бле ми ни су до вољ ни.
Са др жи на ове стра те ги је пред ста вља ће осно ву бу ду ћих устав них про ме на ко је већ на ве -
ли ко на ја вљу је врх вла да ју ће коа ли ци је и шеф др жа ве у свој ству во ђе соп стве не пар ти је
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ве ли по во дом пи та ња од но са дру штве не зби ље и тра ја ња,
те про ме не устав ног ак та, не мо же се при ме ни ти на на шу
ак ту ел ну устав ну зби љу. Јед но став но ре че но, без об зи ра
на са др жи ну устав них нор ми, код нас је устав, очи глед но,
са мо оно што ко а ли ци о на во ља за по ве ди.

Иако Устав Ср би је из 2006. го ди не са др жи од ре ђе не
гре шке, не ло гич но сти, па са мим тим и ма не ко је уста во 
твор ци ни су ус пе ли от кло ни ти, он је ипак ре зул тат јед ног
ис ка за ног по ли тич ког кон сен зу са ко ји је био ну жан у да 
том исто риј ском тре нут ку. Он по се ду је ско ро по жељ ну ме 
ру ко ја успе ва да пре ва зи ђе пар тиј ске про гра ме ње го вих
оче ва, па је у овом тре нут ку та кав ње гов ква ли тет, упр кос
ње го вим не сум њи вим ма на ма, по стао пре пре ка ше фу др 
жа ве и ак ту ел ној ко а ли ци ји у спро во ђе њу соп стве них по 
ли тич ких про гра ма. Да по ја сни мо шта ово тре ба да зна чи:
са др жи на устав ног тек ста очи глед но не иде у при лог за 
цр та ним дез ин те гра ци о ним про це си ма, па је тре ба про ме 
ни ти у том прав цу и омо гу ћи ти си стем ску дез ин те гра ци ју
кроз нор ми ра ње ре ги о на ли за ци је као де ла устав не ма те 
ри је.

Ра ни је смо већ ви ше пу та на ве ли да је тзв. ста ти стич ка
ре ги о на ли за ци ја са мо ета па у про це су раз град ње др жа ве.
Све је то већ са др жа но у вла ди ним стра те ги ја ма, За ко ну о
ре ги о нал ном раз во ју и спро вод бе ним уред ба ма из вр шне
вла сти. Ме ђу тим, у ме ђу вре ме ну је из вр шна власт фор ми 
ра ла још јед но те ло, На ци о нал ни са вет за де цен тра ли за 
ци ју, на чи јем че лу се на ла зи Не над Ча нак, као ме шо ви то
те ло са чи ње но од не ко ли ко ми ни ста ра, народ них по сла 
ни ка и ло кал них по ли ти ча ра, са ци љем да се то боже ба ви
пи та њи ма ко ја су у ве зи са де цен тра ли заци јом. Упра во ће
ово те ло по слу жи ти као сред ство за оба вља ње да ље си 
стем ске дез ин те гра ци је Ср би је, а пре ко струч не рад не гру 
пе за ду же не за из ра ду на цр та струк ту ре на ци о нал не стра 
те ги је де цен тра ли за ци је ко ја ће на ја ви ти уво ђе ње но вих
об ли ка са мо у пра ве, не ка кве из вр шне ор га не, гра ни це, се 
ди шта и бу џе те. Као да по сто је ћа ра сло је ност, по де ле и за 
те че ни про бле ми ни су до вољ ни. Са др жи на ове стра те ги је
пред ста вља ће осно ву бу ду ћих устав них про ме на ко је већ
на ве ли ко на ја вљу је врх вла да ју ће ко а ли ци је и шеф др жа 
ве у свој ству вође соп стве не пар ти је. Об зи ром да су срп ској
јав но сти по зна ти уски, по ли ти кант ски ци ље ви Не на да
Чан ка, ко ји су не сум њи во фе де ра ли стич ке при ро де, он да
мо же мо за ми сли ти са ка квим ће ре ше њи ма на сту пи ти
овај са вет. Ако је ње го ва над ле жност је ди но у до ме ну де 
цен тра ли за ци је, а ка ко је иста већ спро ве де на у Уста ву из
2006. годи не, то ње гов рад тре ба да се огра ни чи на раз ра 
ду и по бољ ша ње ове ма те ри је, али са мо у по сто је ћим
устав ним окви ри ма. У су прот ном, овај савет би оба вљао и
по сло ве из ра де на цр та тек ста про ме не уста ва, за шта сва 
ка ко, пре ма по сто је ћим про пи си ма и ни је над ле жан. Све
што ни је у скла ду са прет ход но на ве де ним упу ћу је на за 
кљу чак да ће ово те ло из вр шне вла сти за ћи у над ле жност
скуп штин ског од бо ра за устав на пи та ња, чи ме се кр ши и
по де ла вла сти и ле ги тим ност, те ка па ци тет над ле жног ор 
га на за ове по сло ве.

Да кле, мо же мо за кљу чи ти да ће јед но по ли тич ко, не ле 
ги тим но и не ре пре зен та тив но те ло тра си ра ти са др жи ну
јед ног де ла пи та ња бу ду ће устав не ре ви зи је. Ко ли ко је све
то нео збиљ но и не струч но кон ци пи ра но, све до че да љи,
но ви ји на сту пи у јав но сти са мог ше фа др жа ве. Он чак пу 
тем ме ди ја на ја вљу је фор ми ра ње не ка кве ко ми си је за из 
ра ду из ме не Уста ва, а у ци љу ре ги о на ли за ци је, и то под
соп стве ном кон тро лом. Јед но је за са да си гур но, да ће се
овај про цес из ве сти на не ко ли ко па ра лел них ко ло се ка.
Први ко ло сек – ста ти стич ка ре ги о на ли за ци ја, Ср би ју је
већ до вео у ту нел об ма на да ли је ре ги о на ли за ци ја ста ти 
стич ка или ет нич ка. Дру ги ко ло сек – де цен тра ли за ци ја по
схва та њи ма Не на да Чан ка, Ср би ју ће на ма ла вра та до ве 
сти пред фе де ра ли за ци ју, док ће тре ћи ко ло сек, ство рен

ди ри го ва њем ше фа др жа ве, пу тем про ме на устав ног тек 
ста ле га ли зо ва ти све ове не ле ги тим не по сло ве.

Срп ска јав ност тре ба да оста не збу ње на и пре ђе пре ко
свих под ва ла до ма ћих дез ин те гра ци о ни ста. Та ко рас цеп 
ка ној Ср би ји, при пре мље ној за до бро су сед ске од но се у ре 
ги о ну, об ра до ва ће се европ ски при ја те љи на ших усрећи 
те ља. И да се ни ка ко не за бо ра ви да срп ски воз тре ба да
про ђе кроз сва три по ме ну та ко ло се ка, с тим што ће устав 
не про ме не до при не ти да се све оба ви без скрет ни ча ра, јер
је очи глед но да Устав у Ср би ји не ма свог чу ва ра. Др жав на
ка та стро фа ће та да би ти не из бе жна. Сто га, оба ве за је свих
ко ји ма је ста ло до Ср би је да спре че про паст др жа ве и на ро 
да, али се по ста вља пи та ње да ли су баш сви све сни опа 
сно сти ко ја мо же на сту пи ти услед не чи ње ња.

Ка да Устав за сме та
Ка ко је мо гу ће да шеф др жа ве у сво јим на ја ва ма устав 

них про ме на за о би ђе над ле жни од бор На род не скуп шти 
не Ре пу бли ке Ср би је – Од бор за устав на пи та ња. Ње му на 
род но пред став ни штво до са да очи глед но ни шта ни је зна 
чи ло, јер је упра во он сво јим до са да шњим ра дом је ди но
све до чио о фак тич ком је дин ству вла сти ко је је по сти зао
сталним кр ше њем Уста ва. Фак тич ко је дин ство вла сти, ко 
је мо же мо ла ко пре по зна ти, по чи ва на свим ње го вим по 
ступ ци ма ко ји ма про ши ру је сво је над ле жно сти и на по 
сло ве ко ји не спа да ју у до мен ње го вог устав ног по ло жа ја.
Та ко ђе, ра ди се и о оним по ступ ци ма у ко ји ма је те шко
опре де ли ти да ли шеф др жа ве на сту па као стра нач ки вођ
или као пред сед ник Ре пу бли ке ко ји пре ма устав ном тек 
сту из ра жа ва др жав но је дин ство. Шеф др жа ве не сме у
свом ра ду по твр ђи ва ти су коб ин те ре са, као што је у кон 
крет ном слу ча ју об зи ром на ње го ву др жав ну и пар тиј ску
функ ци ју. Да кле, кад је смет ња сам Устав и ње гов нор ма 
тив ни текст, тре ба га про ме ни ти по сва ку це ну, без об зи ра
на ње ну ви си ну и мо гу ће по сле ди це. За рад адап ти ра ња и
убла жа ва ња по сле ди ца ис хи тре не и на мен ске устав не
про ме не, тре ба ан га жо ва ти екс пер те и ме ди је, че га смо
сви би ли све до ци, а ту је већ ак ту ел на власт су ро ви про фе 
си о на лац и то јој не ће те шко па сти.

Ка ква год би ла суд би на на цр та и пред ло га устав них
про ме на, ва же ће устав не нор ме се не мо гу за о би ћи. Али
опет оста је не ја сно ка ко ће но ви кон цепт те ри то ри јал ног
уре ђе ња ути ца ти на по сто је ћи си стем устав не вла сти у
нас4) и ка кав ће би ти ње гов од нос пре ма већ из ме ње ном
устав ном ам би јен ту, об зи ром да су већ и са ми ста ти стич 
ки ре ги о ни као но во те у устав ном ам би јен ту по се би не у 
став ни, а о че му је би ло ре чи у не ко ли ко ра ни јих ра до ва.
Ов де тре ба по ме ну ти ва же ће устав не нор ме ко ји ма је уре 
ђе но пи та ње те ри то ри јал ног уре ђе ња кроз пра во гра ђана
на те ри то ри јал ну ауто но ми ју ко ја не по се ду је ни је дан еле 
ме нат др жав но сти, од но сно ауто ном ну по кра јину као
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ауто ном ну те ри то ри јал ну за јед ни цу, на ро чи то у оном де 
лу где је про пи са на мо гућ ност осни ва ња но вих ауто ном 
них по кра ји на, што је пред мет на шег не по сред ног ин те ре 
со ва ња. Уста вом је про пи са но да се мо гу осни вати но ве по 
кра ји не, те да се по сто је ће мо гу уки да ти или спа ја ти по по 
ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну Устава, као и да се пред 
лог за осни ва ње но вих, уки да ње или спа ја ње по сто је ћих,
утвр ђу је на ре фе рен ду му, у скла ду са за ко ном.5) Да кле, ка 
ко и наш нај по зна ти ји устав ни пи сац, Рат ко Мар ко вић, на 
во ди да је ства ра ње но вих по краји на у нас отво ре ни про 
цес, као и да то про из ла зи из на че ла Уста ва о те ри то ри јал 
ној ауто но ми ји као пра ву свих гра ђа на др жа ве Ср би је6),
мо же мо за кљу чи ти да ће то би ти пр ва пре пре ка за про ме 
ну устав ног тек ста ка ко су је до ма ћи дез ин те гра ци о ни сти
осми сли ли.

На и ме, ка ко на осно ву све га на ве де ног са си гур но шћу
мо же мо из не ти тврд њу да ће пре ма но вом кон цеп ту над 
ле жност ауто ном них по кра ји на би ти про ши ре на на ште ту
цен трал не др жавне вла сти, ни је ја сно ка ко ће то ути ца ти
на по сто је ћу аси ме три ју др жав не те ри то ри је Ср би је, да ли
ће је мо жда укло ни ти, као и ка ко ће то ути ца ти на раз ли 
чи те ка па ци те те по сто је ћих по кра ји на, АП Вој во ди не, ко ја
је и са ма уокви ре на на не у ста ван на чин, и АП Ко со ва и Ме 
то хи је ко ја је под оку па ци јом. Да ли ће и но во у ста но вље не
по кра ји не из ме ђу се бе има ти јед нак или не јед на ке ста ту 
се, а опет да ли ће они би ти иден тич ни ста ту су једне или
дру ге по сто је ће АП, при че му још увек ни је де фи ни сан ста 
тус Уста вом про пи са не „су штин ске“ ауто но ми је АП Ко со ва
и Ме то хи је, за раз ли ку од АП Вој во ди не у ко јој се очи глед 

но, ту ма че њем по су прот но сти, оства ру је „не су штин ска“
ауто но ми ја?7) Пре у ра ње но је по ста вља ти ова ква пи та ња и
ме ња ти Устав све док се не из вр ши по вра ћај АП Ко со ва и
Ме то хи је под пу ни др жав но прав ни су ве ре ни тет Ре пу бли 
ке Ср би је. Ме ђу тим, ни ова чи ње ни ца не пред ста вља смет 
њу за ак туел ну ко а ли ци о ну власт.

На да ље, „о фор ми ра њу но вих ауто ном них по кра ји на,
њи хо вом уки да њу или спа ја њу од лу чу је се по по ступ ку по
којем се од лу чу је о про ме ни Уста ва. И на овај слу чај при ме
њу ју се од ред бе о по ступ ку ре ви зи је Уста ва ко ји укљу чу је
са мо мо гућ ност рас пи си ва ња на кнад ног фа кул та тив ног
устав ног ре фе рен ду ма. По сту пак од лу чи ва ња о осни ва њу,
уки да њу или спа ја њу ауто ном них по кра ји на по кре ће се на
пред лог гра ђа на ко ји мо ра до би ти по др шку на ре фе рен ду 
му.“8) Да кле, на кон из ра де на цр та про ме на, пу тем устав 
них аманд ма на, о са др жи ни истих се гра ђа ни из ја шња ва ју
на рефе рен ду му ко ји је нео п хо дан услов за под но ше ње
пред ло га ко ји се упра во на ре фе рен ду му утвр ђу је. О пред 
ло гу се по том од лу чу је у На род ној скуп шти ни од го ва ра ју 
ћом ве ћи ном, ко ју опет ак ту ел на власт не по се ду је у овом
тре нут ку, па на кра ју по сто ји мо гућ ност и рас пи си ва ња
фа кул та тив ног устав ног ре фе рен ду ма о овом пи та њу. По 
сту пак, да кле, уоп ште ни је јед но ста ван и прост. О овим
усло ви ма се у јав но сти и не го во ри, па ће ве ро ват но све би 
ти оба вље но на бр зи ну, јер ак ту елној вла сти по ступ ност и
ана ли за у по слу устав не ре ви зи је не иде у ко рист. Ни је ис 
кљу че но да је у кон крет ном слу ча ју ис пла ни ра но и пре 
ска ка ње не ке фа зе устав не про це ду ре, об зи ром да је до са 
да ви ше пу та би ла при ка зи ва на гру ба са мо во ља и ма нир
не у став ног по сту па ња по мно гим пи та њи ма.

Бор ба за Устав, бор ба за др жа ву
У сва ком слу ча ју, нео збиљ не и у ствар но сти не у те ме 

ље не про ме не Уста ва, по пут ових ко је су са мо је дан део
устав не мате ри је ко ју ак ту ел на власт же ли да ме ња, мо ра 
ју јед ном на и ћи на зид ствар них на род них сна га и ве ћин 
ског хте ња у др жа ви. Ства ра ње др жа ве ни је по ду хват ни 
ти за слу га са мо јед ног чо ве ка или ма ле гру пе љу ди на вла 
сти, па за то ни про ме на Уста ва као ак та прав но по ли тич 
ког из ра за и др жа во твор не ба шти не др жа ве Ср би је, не мо 
же бити тек та ко ис про во ци ра на во љом јед ног или не ко 
ли ци не за ин те ре со ва них, а на су прот за јед нич кој, оп штој
во љи ве ћи не гра ђа на. 

Та ко је и Је ли нек био у пот пу но сти у пра ву ка да је за 
кљу чио да „пра во, је зик, оби ча ји и устав ра сту из це ли не
јед ног на ро да.“9) Сто га, спре чи мо би ло ко ју про ме ну Уста 
ва ко ја мо же во ди ти да љој дез инте гра ци ји др жа ве Ср би је
и ста ни мо у од бра ну свих др жав них вред но сти. Је ди но та 
ко ће мо по твр ди ти да ни у про шло сти, ни ти са да шњо сти
или бу дућ но сти, ни је по сто ја ла јед на ге не ра ци ја на род на
ко јој је би ло ла ко да од бра ни би ло ко ју те ко ви ну др жав ну,
али су пло до ви та кве од бра не, те бор бе за те ко ви ну го то 
во увек би ли има нент ни ње ном зна ча ју за Отаџ би ну!
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За го вор ни ци до но ше ња ре зо лу ци је о Сре 
бре ни ци, ко јом би На род на Скуп шти на Ре 
пу бли ке Ср би је оква ли фи ко ва ла до га ђа је

из ју ла ме се ца 1995. го ди не као „ге но цид“, за свој нај ва 
жни ји ар гу мент узи ма ју пре су ду Ме ђу на род ног су да прав 
де (МСП), ко јом је „утвр ђе но“ да је у Сре бре ни ци по чи њен
„ге но цид ло кал ног ка рак те ра“. Ме ђутим, то је са мо још јед 
на об ма на, по след ња у мно го број ном ни зу, свих оних ко ји
су од 1995. до да нас, ра де ћи за инте ре се не при ја те ља срп 
ско га на ро да, за сту па ли про па ган ду о Сре бре ни ци, ко ју су
кре и ра ли рат ни зло чин ци Али ја Изет бе го вић, На сер Орић,
Ме длин Ол брајт и Бил Клин тон. 

Стро го кон тро ли са ни ме ди ји пре ћут ку ју две ва жне чи 
ње ни це: пр ва је да је ме ђу на род но пра во ме ша ви на пра ва
и по ли ти ке. У до га ђа ји ма на про сто ру бив ше СФРЈ до шло
је до пот пу ног сло ма ме ђу на род ног пра ва, и оно се не мо 
же ни ка да опо ра ви ти све док се не ис пра ве не прав де на не 
те срп ском на ро ду. Та пре ва га по ли ти ке си ле ни је за о би 
шла ни МСП. До ка зе за то мо же мо на ћи у чи ње ни ци да се
суд про гла сио над ле жним за ту жбе БиХ и Хр ват ске про тив
на ше зе мље, али се про гла сио не на дле жним за ту жбу та 
да шње СРЈ про тив НА ТОа. У пр вом слу ча ју узео је да је СРЈ
би ла чла ни ца УН рат них де ве де се тих, а у дру гом да ни је
би ла члан УН! Дру ги при мер је ве зан за са ве то дав но ми
шље ње о не ле гал ној се це си ји Ко со ва и Ме то хи је. Пре ма
број ним оче ки ва њи ма (а пред сед ник ве ћа је већ да вао из 

ја ве у том сме ру), МСП не ће за шти ти ти ме ђу на род но пра 
во, већ ће по сту пи ти по по ли тич ком на ло гу, и ње го ва од 
лу ка ће би ти, нај ве ро ват ни је (и у нај бо љем слу ча ју), не у 
трал на! 

Дру га ва жна чи ње ни ца је да МСП, при ли ком оце не де 
ша ва ња у Сре бре ни ци, ни је из во дио до ка зе, ни ти сам
утвр ђи вао чи ње нич но ста ње, већ је свој став за у зео на
осно ву пре су да Ме ђу на род ног кри вич ног три бу на ла за
бив шу Ју го сла ви ју – на ма по злу по зна тог Ха шког три бу 
на ла. Упра во због то га, за го вор ни ци по ме ну те ре зо лу ци је
пре ћут ку ју тај ва жан по да так, зна ју ћи да је да нас сви ма у
Ср би ји ја сно да је Ха шки три бу нал по ли тич ко те ло ко је
спро во ди бе за ко ње, не про тив по је ди на ца, не го про тив це 
лог срп ског на ро да. 

Прав не ар гу мен те нео др жи во сти по сто ја ња „ге но ци да“
у Сре бре ни ци (и по ме ну те од лу ке МСП), да је про фе сор др
Ми лен ко Кре ћа, ad hoc су ди ја Ме ђу на род ног су да прав де, у
свом из дво је ном ми шље њу у по ме ну тој пре су ди. 

При каз из дво је ног ми шље ња ad hoc
су ди је Ми лен ка Кре ће

До га ђа ји у Сре бре ни ци из ју ла 1995. го ди не, пред мет су
две пре су де Ме ђу на род ног кри вич ног три бу на ла за бив 
шу Ју го сла ви ју (у да љем тек сту МКТЈ) у пред ме ти ма Кр 
стић и Бла го је вић. При ли ком прав ног од ре ђе ња до га ђа ја у
Сре бре ни ци, Ме ђу на род ни суд прав де (МСП) се осла ња
под јед на ко на обе пре су де, иако се на дру гу мо же уло жи ти
жал ба. 

Нео др жи вост те зе 
о ге но ци ду у Сре бре ни ци

При каз из дво је ног ми шље ња ad hoc су ди је Ми лен ка Кре ће
у пре су ди Ме ђу на род ног су да прав де

Пи ше: Ср ђан Но го



Ге но цид на на ме ра
Као пр во, про фе сор Ми лен ко Кре ћа утвр дио је да у

пред ме ти ма Кр стић и Бла го је вић не по сто ји ге но цид на
на ме ра. 

Кон струк ци ја ге но ци да у од но су на до га ђа је у Сре бре 
ни ци, ко ју је са чи нио МКТЈ у овим слу ча је ви ма, ба зи ра се
на по гре шном ре зо но ва њу. У слу ча ју Сре бре ни це ни је до 
ка за но да је по сто јао ге но цид ни план, би ло на ло кал ном
би ло на ре ги о нал ном ни воу, за ко ји би се сма тра ло да је
оства рен ак тив но шћу сна га бо сан ских Ср ба. Сто га је пре 
тре сно ве ће на сто ја ло да на ђе на вод ну ге но цид ну на ме ру
у об ли ку соп стве ног за кљу чи ва ња из пре до че них чи ње 
ни ца. Ме ђу тим, про це ду ра за кљу чи ва ња ни је при ме њи ва 
на по за ко ну.1)

Су штин ска од ли ка ко ја раз ли ку је ге но цид од дру гих
де ла је по сто ја ње на ме ре да се уни шти, пот пу но или
де ли мич но, за шти ће на гру па2). Та ге но цид на на ме ра
под ра зу ме ва да учи ни лац све сно же ли да про у зро ку је
по сле ди цу, и да је то циљ због ко јег пред у зи ма рад ње
из вр ше ња де ла. За по сто ја ње ге но ци да се зах те ва ква ли 
фи ко ва на на ме ра – do lus spe ci a lis, и не ма ге но ци да ако по 
ред објек тив ног еле мен та – рад ње из вр ше ња – ни је при су 
тан и су бјек тив ни еле ме нат – по себ на на ме ра. 

Ни ти јед на од ком по не на та ко је се мо гу уочи ти у ге но 
цид ној на ме ри ни је за до во ље на пре су да ма Кр сти ћу и Бла 
го је ви ћу.

Та ко је суд пре су дио да су сна ге бо сан ских Ср ба зна ле
да ће ком би на ци ја уби ста ва вој но спо соб них му шка ра ца
са при нуд ним пре се ље њем ци ви ла до ве сти до фи зич ког
не ста ја ња му сли ман ског ста нов ни штва у Сре бре ни ци3),
од но сно да су би ли све сни ових по сле ди ца4). 

У пред ме ту Бла го је вић, пре тре сно ве ће је у су шти ни
раз дво ји ло по себ ну (ге но цид ну) на ме ру од ге но цид 
них дела ко ја пред ста вља ју рад њу из вр ше ња, и та ко

на ру ши ло је дин ство из ме ђу су бјек тив ног и објек тив 
ног еле мен та ге но ци да. Пре ма тој пре су ди, док по бро ја 
на де ла ко ја чи не рад њу из вр ше ња мо ра ју да по сто је, то
ни је по треб но за на меру.5)

Ме ђу тим, ове од ред бе ни су у скла ду са Кон вен ци јом
о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи на ге но ци да и Ста ту 
том МКТЈ. „Зна ње“ или „свест“ пред ста вља ју обич ну на 
ме ру, ко ја зна чи да учи ни лац „има на ме ру да про у зро ку је“
из ве сне по сле ди це или је све стан да ће оне на сту пи ти6),
док по себ на на ме ра зах те ва да по чи ни лац ја сно на ме ра ва
да по стиг не тај ре зул тат, или по чи ни де ло за ко је је оп ту 
жен. Пре ма то ме, у овим слу ча је ви ма не по сто ји ге но 
цид на на ме ра, а са мим тим ни ге но цид. 

Пре тре сно ве ће је из ву кло за кљу чак о ге но цид ној на 
ме ри из три раз ли чи та из во ра.

Пр во, „ма са кр свих вој но спо соб них му шка ра ца из те за 
јед ни це од стра не ВРС“7), што је од ре ђе но као „се лек тив ни
ге но цид“.8)

Одво је но од пи та ња осно ве за за кљу чак пре ма ко ме су
„сви вој но спо соб ни му шкар ци“ би ли по би је ни,9) да би се
ана ли зи рао кон кре тан аспект на ме ре уни ште ња, пи та ње
да ли су вој но спо соб ни му шкар ци би ли по би је ни ис кљу
чи во на на ци о нал ној, ет нич кој или вер ској осно ви од од 
лу чу ју ћег је зна ча ја.10)

Од го вор на ово пи та ње дат је у са мој Пре су ди ко ја се
по зи ва на „за кљу чак да ис тре бље ње ових љу ди ни је би ло
мо ти ви са но ис кљу чи во вој ним раз ло зи ма“.11)

Чи ни се да је пре тре сно ве ће ели ми ни са ло ис кљу чи во
вој не раз ло ге као мо ти ва ци ју за уби ство на осно ву две
окол но сти:

(а) да ни је пра вље на ни ка ква раз ли ка из ме ђу му шка 
ра ца ко ји су би ли вој на ли ца и ци ви ла; и

(б) да је ме ђу уби је ним би ло и оних ко ји ни су би ли вој 
но спо соб ни.

Има, ме ђу тим, ар гу ме на та ко ји ове окол но сти мо гу да
ста ве под сум њу. Што се ти че пра вље ња раз ли ке из ме ђу
вој них ли ца и ци ви ла, из ве штај о Сре бре ни ци по ми ње да
су при пад ни ци хо ланд ског ба та љо на ука за ли на „кон 
фликт где је раз ли ка из ме ђу ци ви ла и вој ни ка би ла че 
сто не ја сна“.12) Та ква си ту а ци ја се мо же раз у ме ти ако се
има на уму спе ци фи чан кон цепт од бра не у СФРЈ – та ко 
зва на оп ште на род на од бра на. Што се ти че мла ди ћа
(жал бе но ве ће, тач ка 27), то ве ро ват но озна ча ва ста ри је
ма ло лет ни ке, на су прот „де ци“ ко ја су би ла ра се ље на. Ме 
ђу тим, прак са у мно гим зе мља ма их укљу чу је у ре гру 
те, на при мер, у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма са
16 го ди на. Пре тре сно ве ће се у од ба ци ва њу вој них раз ло 
га осла ња ло и на до каз да су „не ке жр тве би ле озбиљ но
хен ди ке пи ра не и да због то га ни је би ло ве ро ват но да су
би ли бор ци“.13) Ме ђу тим, по ме нут је са мо је дан та кав
слу чај (исто).
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Дру го, им пли ка ци је уби ја ња му шка ра ца у му сли ман 
ској за јед ни ци Сре бре ни це за ра ђа ње де це (о то ме ће би 
ти ре чи у сле де ћем по гла вљу).

Тре ће, пре ба ци ва ње же на, де це и ста рих ли ца под кон 
тро лом бо сан ских Ср ба у дру ге кра је ве Бо сне ко је кон тро 
ли шу му сли ма ни, иако „при нуд но пре се ља ва ње не пред 
ста вља са мо по се би ге но цид ни чин“.14) Ово пре ме шта ње
је по слу жи ло пре тре сном ве ћу као по моћ ни из вор за из во 
ђе ње за кључ ка о по сто ја њу ге но цид не на ме ре, због чи ње 
ни це да „уби ја ње“ као при мар ни из вор за кљу чи ва ња ни је
би ло до во љан и ве ро до сто јан из вор у том по гле ду. На и ме,
из гле да да и обим и циљ уби ја ња омо гу ћа ва ју са мо ту ма 
че ње из ра же но у пред ме ту Кр стић, да се до го дио „се лек 
тив ни ге но цид“, по јам ко ји, има ју ћи у ви ду за кључ ке из
чла на 2 Кон вен ци је, пред ста вља су прот ност пој му ге но 
ци да. 

При лаз пре тре сног ве ћа из во ђе њу за кључ ка у пред 
ме ту Кр стић, у рас ко ра ку је са прак сом три бу на ла у
пред ме ту Је ли сић (Пре су да, тач ке 107–108) и пред ме 
ту Бр ђа нин.

Уни ште ње за шти ће не гру пе
Уни ште ње, ка ко га је схва тио МКТЈ у овим слу ча је ви ма,

пре је уни ште ње у дру штве ном, не го у фи зич ком сми 
слу. У пред ме ту Кр стић пре тре сно ве ће на шло је да би
уни ште ње знат ног бро ја вој но спо соб них му шка ра ца „не 
из бе жно до ве ло до фи зич ког не стан ка бо сан ског му сли 
ман ског ста нов ни штва у Сре бре ни ци!“15) бу ду ћи да „њи 
хо ве су пру ге не мо гу по но во да сту пе у брак, па пре ма
то ме ни да има ју но ву де цу“.16)

Али да би се по сле ди це не ког де ла мо гле при пи са ти
учи ни о цу, по треб но је да по сто ји објек тив на и не по сред на
ве за. У овом слу ча ју, по сле ди це за ра ђа ње, чак и под прет 
по став ком да су уби ја ња вој но спо соб них му шка ра ца извр 
ше на са тим ци љем, не би у то ме мо гле има ти не по сре дан
узрок, већ би оне на сту пи ле због не мо гућ но сти њи хо вих
су пру га „да се по но во уда ју и ... има ју но ву де цу“ због „па 
три јар хал ног ка рак те ра дру штва бо сан ских му сли ма на у
Сре бре ни ци“.17) Ова ква кон струк ци ја не мо же да про из 
ве де објек тив ну ве зу из ме ђу по чи ни ла ца и по сле ди це,
јер под ра зу ме ва на мер но упли та ње жр тве и ње ног
сло бод ног од лу чи ва ња у узроч ни ток, у овом слу ча ју из 
бо ра за по нов но сту па ње у брак и за сни ва ње по ро ди це.18)

У пред ме ту Бла го је вић, пре тре сно ве ће је при ме ни ло
„јед но ши ре по и ма ње“ из ра за „уни шти ти“, об у хва та ју ћи и
„де ла ко ја не мо ра ју ну жно про у зро ко ва ти смрт“ (тач ка
662), што је ту ма че ње ко је се не укла па у схва та ње уни
ште ња пре ма Кон вен ци ји о ге но ци ду.19)

Циљ на гру па
Ге но цид је кри вич но де ло ко је се из вр ша ва са на ме ром

да се уни шти, пот пу но или де ли мич но, на ци о нал на, ра 
сна, ет нич ка или вер ска гру па. 20)

У пред ме ту Кр стић ве ће је сма тра ло да „бо сан ски му 
сли ма ни из Сре бре ни це или бо сан ски му сли ма ни из ис 
точ не Бо сне пред ста вља ју део за шти ће не гру пе на осно ву
чла на 4 (Ста ту та ко ји до слов но ре про ду ку је члан 2 Кон 
вен ци је о ге но ци ду).21) Тре ба кон ста то ва ти да је ве ће
исто та ко на шло да:

„Ни је мо гу ће на осно ву на ци о нал ног, ет нич ког, ра сног
или вер ског обе леж ја пра ви ти раз ли ку из ме ђу бо сан ских
му сли ма на ко ји су жи ве ли у Сре бре ни ци у вре ме офан зи 
ве 1995. го ди не и дру гих бо сан ских му сли ма на. Је ди но ја 
сан кри те ри јум би би ла њи хо ва ге о граф ска ло ка ци ја, а не
кри те ри јум ко ји је Кон вен ци ја има ла у ви ду“.22)

Ов де са мо ве ће кон ста ту је да сво јом од лу ком на пу 
шта окви ре Кон вен ци је о ге но ци ду. Циљ на гру па је ја 
сно про пи са на, и не мо же се од ре ђи ва ти на осно ву ге о 

граф ске ло ка ци је. За шти ће на гру па мо гу би ти са мо сви
бо сан ски му сли ма ни, а ни ка ко од ре ђе ни део пре ма оп 
шти ни у ко јој жи ви. 

Уни ште ње гру пе
Ка да се ра ди о уни ште њу де ла за шти ће не гру пе23),

„реч ‘део’ не зна чи би ло ко ји део за шти ће не гру пе, не го
ква ли фи ко ва ни део.“24)

Иако је му сли ман ско ста нов ни штво у Сре бре ни ци би 
ло број ча но знат но по ве ћа но, оно је по бро ју би ло да ле ко
од ста нов ни штва ис точ не Бо сне ко је је бро ја ло 170.000.
Тре ба има ти на уму да је му сли ман ска за јед ни ца у бо сан 
ској за јед ни ци у Бо сни и Хер це го ви ни, на осно ву по да та ка
из по след њег по пи са ста нов ни штва у Бо сни и Хер це го ви 
ни 1991. го ди не, бро ја ла пре ко 1.900.00025) ли ца.

У по гле ду ква ли та тив ног кри те ри ју ма, у Пре су ди се не
на во де ни ка ква по себ на обе леж ја ру ко вод ства ко је је по 
би је но. Ни је ја сно ка кво је ру ко вод ство у пи та њу – по 
ли тич ко, вој но или ин те лек ту ал но.

Из из ре ке пре тре сног ве ћа про из ла зи да се то ру ко вод 
ство са сто ји од вој но спо соб них му шка ра ца, јер је и вој но
ру ко вод ство, на че лу са ко ман дан том ди ви зи је На се ром
Ори ћем, као што је до бро по зна то, на пу сти ло град не ко ли 
ко да на пре ње го вог па да.26)

У Сре бре ни ци је у да том пе ри о ду би ло око 40.000 бо 
сан ских му сли ма на, укљу чу ју ћи и при пад ни ке Ар ми је
БиХ. С об зи ром на кван ти та тив не кри те ри ју ме за од ре ђе 
ње зна чај ног де ла за шти ће не гру пе, чи ни се очи глед ним
да, у по ре ђе њу са укуп ним бро јем му сли ма на у БиХ, бо 
сан ски му сли ма ни из Сре бре ни це ни су мо гли да са чи 
ња ва ју њи хов зна ча јан део. Исти за кљу чак се та ко ђе на 
ме ће кад је реч о при ме ни ал тер на тив ног, ква ли та тив ног
кри те ри ју ма, јер се по ли тич ка и ин те лек ту ал на ели та
бо сан ских му сли ма на на ла зи ла у Са ра је ву.27)

Број уби је них вој но спо соб них му шка ра ца у Сре бре 
ни ци ни ка да ни је тач но утвр ђен. Шта ви ше, тај број би
мо гао би ти знат но ма њи од бро ја ко ји је ко ри стио три бу 
нал у пред ме ту Кр стић.

На и ме, три бу нал је из јед на чио не ста ле и уби је не вој но
спо соб не му шкар це у Сре бре ни ци. Та кво из јед на ча ва ње
чи ни се спор ним не са мо са прав ног ста но ви шта усво је ног
у ју ри спру ден ци ји три бу на ла, већ и у све тлу не ких ин ди 
ци ја ко је ни је раз ма трао ни МКТЈ ни Ме ђу на род ни суд
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прав де. Ако се упо ре ди ко нач ни спи сак би ра ча за сре бре 
нич ку оп шти ну, ко ји је из ра ди ла Ор га ни за ци ја за без бед 
ност и са рад њу у Евро пи (ОЕБС) и спи сак иден ти фи ко ва 
них те ла љу ди са хра ње них у ме мо ри јал ном ком плек су
„Сре бре ни ца  По то ча ре“ (The „Sre bre ni ca, Po to ca re and Me 
za je“, Сре бре ни ца, сеп тем бар 2003); на лог за са хра не на ло 
ка ци ји ЈКП „Град ска гро бља“, Ви со ко,28) про из ла зи да се
ви ше од тре ћи не име на на ла зи у оба до ку мен та29).

Осим то га, од ре ђен број вој ни ка Ар ми је Бо сне и Хер це 
го ви не са хра ње них у Ме мо ри јал ном ком плек су „Сре бре 
ни цаПо то ча ре“ по ги нуо је, пре ма до ку мен та ци ји Ар ми је
БиХ, у бит ка ма пре до га ђа ја у Сре бре ни ци. На при мер,
пред лог и обра зло же ње Ко ман де 28. ди ви зи је Ар ми је Бо 
сне и Хер це го ви не.30)

Ста во ви ко је је усва ја ло суд ско ве ће МКТЈ у пред ме ти ма
Кр стић и Бла го је вић, су прот ни су од прак се су да у пред ме 
ти ма Бр ђа нин, Је ли си је вић и Ста кић.

Ствар но прав но зна че ње пре су да МКТЈа 
у пред ме ти ма Бла го је вић и Кр стић

Ге не рал Кр стић је осу ђен за са у че сни штво у ге но ци ду.
Јед на ко и пу ков ник Бла го је вић. 

По са мој сво јој при ро ди, са у че сни штво у ге но ци ду је
спо ред но кри вич но де ло. Са у че сни штво као та кво ни је
узрок по сле ди ца, као ни де ла по чи ње них по сле њих, не го
са мо услов или је дан од усло ва за њих.31)

Кон вен ци ја о ге но ци ду пра ви ја сну раз ли ку из ме ђу
ге но ци да и са у че сни штва у ге но ци ду.32)

Ме ђу на род ни зло чин под ра зу ме ва скуп не ко ли ко ком 
по не на та, од ко јих јед ну пред ста вља по чи ни лац зло чи на.
Као што је МКТЈ у ви ше на вра та кон ста то вао:

„Да би се утвр ди ла ин ди ви ду ал на кри вич на од го вор 
ност за пла ни ра ње, под стре ка ва ње, на ре ђи ва ње, као и по 
мага ње и под сти ца ње у пла ни ра њу и при пре ми зло чи на
из чла но ва 2 до 5 Ста ту та на дру ге на чи не, по тре бан је до 
каз да је глав ни пре кр ши лац, од но сно да су глав ни
пре кр ши о ци ства р но по чи ни ли зло чин.“33)

Без по чи ни о ца као ли ца чи ји је ум крив за уни ште ње
ет нич ке, на ци о нал не, вер ске или ра сне гру пе, прав но је
не мо гу ће го во ри ти о ге но ци ду као о по чи ње ном зло чи ну.

Кри ви ца је су бјек тив ни еле мент без ко јег не ма зло чи на
у прав ном сми слу.

Са мо де ло ни је са мо по се би до вољ но да пред ста вља
зло чин; оно је са мо ја ка ин ди ци ја ње го вог по сто ја ња. 

Ка ко кри вич но де ло не по сто ји без по чи ни о ца, та ко ни
кри ви ца, као нео п хо дан еле мент зло чи на, не по сто ји у
прав ном сми слу као ап стракт на, не ин ди ви ду а ли зо ва на
кри ви ца. То је су шти на пој ма ин ди ви ду ал не кри вич не од 
го вор но сти. По пра ви лу, фи зич ка рад ња, ко јом се кр ше
нор ме кри вич ног пра ва, пре ла зи у зло чин ка да се ис пу ни
тај су бјек тив ни услов, тј. кри ви ца из вр ши о ца. Ге не рал Кр 
стић је осу ђен као део „удру же ног зло чи нач ког по ду хвата“.

У од су ству ге но цид ног пла на све до да на ко ји су не по 
сред но прет хо ди ли уби ја њу, као што је пре тре сно ве ће
МКТЈ на шло, ге не рал Кр стић је „мо гао са мо да прет по ста 
ви да се пр во бит ни циљ ет нич ког чи шће ња при нуд ним
пре се ље њем претво рио у уби лач ки план за уни ште ње му 
шког ста нов ни штва Сре бре ни це.”34)

По што се по јам „удру же ни зло чи нач ког по ду хва та“ за 
сни ва на при род ним и пред ви дљи вим по сле ди ца ма кон 
крет ног де ла, по сво јој при ро ди спа да у кри вич но де ло не 
ха та ко је се те шко мо же по и сто ве ти ти са нај те жим зло чи 
нима, а на ро чи то са ге но ци дом ко ји у су шти ни ка рак те ри 
ше по себ на на ме ра. Као та кав, удру же ни зло чи нач ки по
ду хват је „об лик ан ти дру штве ног по на ша ња ко је се оце 
њу је дру га чи јим ар ши ном не го они ко ји по чи не зло чи не
зло на мер но и с пред у ми шља јем“.35)

По јам „удру же ног зло чи нач ког по ду хва та“ очи 
глед но не спа да у пра во ге но ци да уста но вље но Кон 
вен ци јом. Ка жњи ва де ла ко ја су по ред ге но ци да ис црп но
по бро ја на у чла ну 3 Кон вен ци је о ге но ци ду не об у хва та ју
„удру же ни зло чи нач ки по ду хват“.

На су прот то ме, „удру же ни зло чи нач ки по ду хват“ пре
под ра зу ме ва објек тив ни стан дард ко ји ви ше од го ва ра ви 
кар ној гра ђан ској од го вор но сти не го кри вич ној од го вор 
но сти. 

Као што је ис та кло пре тре сно ве ће (су ди је Меј, Бе ну на
и Ро бинс) у пре су ди Кор ди ћу:

„Ако се пој мо ви ин ди ви ду ал ног mens rea су ви ше раз ву 
ку, то мо же до ве сти до то га да се кри вич на од го вор ност
на мет не по је дин ци ма за оно што је у ства ри кри ви ца асо 
ци ја ци јом, а што је ре зул тат ко ји се не сла же с по кре тач 
ким прин ци пи ма ко ји су до ве ли до ства ра ња овог ме ђу на 
род ног три бу на ла.”36)

Опа сно сти од „кри ви це асо ци ја ци јом“ три бу нал је кон 
ста то вао у свом пр вом го ди шњем из ве шта ју. Три бу нал је
сма трао да то мо же да до ве де до „ко лек тив не од го вор но 
сти“ као при ми тив ног и ар ха ич ног кон цеп та ко ји зна чи да
ће се „це ла гру па сма тра ти кри вом за ма са кре, му че ње, си 
ло ва ње, ет нич ко чи шће ње, нео б у зда но уни шта ва ње гра 
до ва и се ла“. Ме ђу тим, исто ри ја по ка зу је да се ,,чвр сто др 
жа ње за осе ћа ња ’ко лек тив не од го вор но сти’ ла ко из ро ди
у зло пам ће ње, мр жњу и фру стра ци ју и не из бе жно во ди у
да ље на си ље и но ве зло чи не“.37)
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Шта ви ше, „удру же ни зло чи нач ки по ду хват“ ни је
на бро јан као об лик уче шћа у чла ну 7 (1) Ста ту та МКТЈ
а по што је, у ства ри, тво ре ви на су ди ја МКТЈа38) ко ји се
мо жда ни су оба зи ра ли на прин цип nul lum cri men nul la po 
e na si ne le ge39) (ни ко не мо же би ти ка жњен за не ко по на 
ша ње, ако оно пре то га ни је би ло за ко ном про пи са но као
кри вич но де ло, и ако за ње га ни је би ла про пи са на ка зна). 

Ре зо лу ци ја о Сре бре ни ци не сме про ћи
Из на ве де ног при ка за про фе со ра Кре ће ја сно је да ни је

тач на прав на ква ли фи ка ци ја до га ђа ја у Сре бре ни ци као
ге но ци да. Та ко ђе, ја сно се ука зу је да чи ње нич но ста ње ни 
је у пот пу но сти утвр ђе но, и да је у ве ли кој ме ри за сно ва но
на не тач ним по да ци ма. Са мо прав нич ко ре зо но ва ње ве ћа
Ха шког три бу на ла (а са мим тим и Ме ђу на род ног су да

прав де ко ји га усва ја), као што се мо же ви де ти, је про тив 
реч но и у су прот но сти са ме ђу на род ним пра вом. Сто га,
уме сто да се у Скуп шти ни Ср би је усва ја ла жна ре зо лу ци ја
ко ја би ана те ми са ла це ли срп ски на род, и пред ста вља ла
основ за на ста вак по ли тич ке агре си је, усме рен пре све га
на уки да ње Ре пу бли ке Срп ске, тре ба ло би да На род на
Скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је обра зу је по себ ну ко ми си ју,
ко ја би има ла за да так да ра све тли све дога ђа је на те ри то 
ри ји оп шти не Сре бре ни ца то ком ра та у Бо сни и Хер це го 
ви ни. 

На тај на чин би се ко нач но са зна ла це ло куп на исти на о
тим де ша ва њи ма, и ко нач но ста ви ла тач ка на тај слу чај.
Ова ко, оста је са мо лаж ко ју су о Сре бре ни ци из ре кли Али 
ја Изет бе го вић и На сер Орић, а ко ју не ки же ле да про гу ра 
ју ре зо лу ци јом у Скуп шти ни Ср би је.
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По во дом на ја ве да ће На род на Скуп шти на Ре пу бли ке
Ср би је усво ји ти ре зо лу ци ју о Сре бре ни ци, док тор
исто ријских на у ка Је ле на Гу ско ва, ру ко во ди лац

Цен тра за из у ча ва ње са вре ме не бал кан ске кри зе Ин сти ту 
та Сла вја но ве де ни ја РАН у Мо скви, упу ти ла је 5. мар та
отво ре но пи смо по сла ни ци ма ре пу блич ког пар ла мен та у
ко ме их упо зо ра ва да не тре ба жу ри ти са при зна њем кри 
ви це док све окол но сти ве за не за до га ђа је у Сре бре ни ци
не бу ду раз ја шње не. У про тив ном ће то, по ње ним ре чи ма,
би ти те жак те рет и оп ту жба ко ју ће на пле ћи ма но сти цео
срп ски на род.

Ре дак ци ја Ве ли ке Ср би је об ја вљу је са др жај пи сма у це 
ли ни.

По што ва ни по сла ни ци 
Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је!

Цен тар за из у ча ва ње са вре ме не бал кан ске кри зе Ин 
сти ту та за сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка обра ћа вам
се у ве зи са пи та њем осу де зло чи на у Сре бре ни ци. 

Да нас је про блем Сре бре ни це по стао пред мет по ли тич 
ке спе ку ла ци је, у ко ју увла че Ср бе, иако се по ја вљу је све
ви ше по да та ка да је Сре бре ни ца ис пла ни ра на и до бро из 
ве де на опе ра ци ја за пад них спе ци јал них слу жби. Лаж о
Сре бре ни ци се ши ри по све ту огром ном бр зи ном и бо ри 
ти се са њом по ста је све те же. Му сли ман ску вер зи ју жр та 
ва ни ко и не по ку ша ва да про ве ри, сви је при хва та ју као
ак си ом. Ипак, по да ци о бро ју жр та ва ни су по твр ђе ни чи
ње ни ца ма, сли ка до га ђа ја у ју лу 1995. го ди не оста је не ја 
сна, по да ци про тив реч ни, а мно ге оп ту жбе – из ми шље не. 

Ми смо у Ин сти ту ту ор га ни зова ли ме ђу на род ну кон фе 
рен ци ју по све ће ну Сре бре ни ци. У ра ду кон фе рен ци је је
уче ство ва ло ви ше од 30 на учни ка из ра зних зе ма ља. Пр ви
пут су прав ни ци, исто ри ча ри, па то ло го а на ли ти ча ри, де 
мо гра фи и ис тра жи ва чи из дру гих обла сти ана ли зи ра ли
мно ге по дат ке, про на шли мно ге про тив реч но сти у зва 
нич ној вер зи ји, при ка за ли но ву ме то ди ку ис тра жи ва ња
бро ја жр та ва. Сви до га ђа ји су ста вље ни у исто риј ски кон 
текст, отво ре ни су но ви аспек ти до га ђа ја ко ји ме ња ју оп 

шту сли ку де ша ва ња. То је да ло мо гућ ност да се дру га чи је
гле да на про блем Сре бре ни це и да се поч не са пре и спи ти 
ва њем зва нич не вер зи је. 

По на ма, жу ри ти са при зна њем сво је кри ви це и са из ви 
ње њем не тре ба све до та да док све окол но сти ве за не за
до га ђа је у Сре бре ни ци не бу ду раз ја шње не и не по ста ну
оп ште до бро јав но сти. Ина че ће то би ти те жак те рет и оп 
тужба на пле ћи ма це лог срп ског на ро да, по ста ће по твр да
вер зи је на то ва ца о кри ви ци Ср ба за све што се до га ђа ло на
Бал ка ну де ве де се тих го ди на, и оправ да ње за бом бар до ва 
ње 1999. го ди не. 

На ма се чи ни да је са да глав ни за да так да се ис пи та тај
сло же ни пе ри од из ра та у Бо сни и Хер це го ви ни, про ве ре
све чи ње ни це, пре да ју но ви по да ци, да се на у ци, ме ди ци 
ни и прав ној екс пер ти зи да ју об ја вље не чи ње ни це, да се
спро ве де ана ли за до ку ме на та, обе ло да ни узроч нопо сле 
дич на ве за са прет ход ним до га ђа ји ма ве за ним за уни шта 
ва ње срп ског жи вља и да се све ту по ну ди пра вед на сли ка
до га ђа ја у Сре бре ни ци. Још су жи ви све до ци, уче сни ци тих
до га ђа ја, про го во ри ли су хо ланд ски ми ро твор ци, на уч ни 
ци об ја вљу ју сво ја ис тра жи ва ња, из ме ђу оста лог и на За па 
ду. Не тре ба срп ски на род да сно си од го вор ност за оно што
ни је ура дио. Не тре ба ру ко вод ство бес ко нач но да се из ви 
ња ва, по ни жа ва, под ри ва ју ћи та ко са мо по што ва ње на ро 
да. По сле то га, су тра ни ко не ће по ћи да бра ни Отаџ би ну,
не ће шти ти ти сво ју зе мљу и бо ри ти се за ње ну не за ви 
сност. 

Цен тар за из у ча ва ње са вре ме не бал кан ске кри зе Ин 
сти ту та Сла вја но ве де ни ја РАН је спре ман да ује ди ни сна ге
са срп ским на уч ни ци ма и на уч ни ци ма из дру гих зе ма ља
да се про у чи слу чај „Сре бре ни ца“. 

Је ле на Гу ско ва, док тор исто риј ских на у ка, руководи
лац Цен тра за из у ча ва ње са вре ме не бал кан ске кри зе  Ин 
сти ту та Сла вја но ве де ни ја РАН

Мо сква, 5. март 2010.
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Не тре ба ру ко вод ство 
бес ко нач но да се из ви ња ва

Отво ре но пи смо Је ле не Гу ско ве по сла ни ци ма Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је



Ве ћи на Ср ба же ли да суд у Лон до ну, Еју па
Га ни ћа, бив шег чла на Пред сед ни штва
БиХ, за ко јим је Ср би ја рас писа ла по тер ни 

цу због рат них зло чи на, из ру чи Бе о гра ду, али за Ср бе би
мо жда би ло бо ље да се то не до го ди.

Ка кви су срп ска ту жи ла штва и су до ви ко ји се ба ве рат 
ним зло чи ни ма вр ло ла ко би се мо гло до го ди ти да Га ни ћа
осло бо де од го вор но сти за не спор на не де ла ко ја је по чи 
нио.

Ср би ја да нас ни је до бро ме сто за су ђе ња за зло чи не
по чи ње не над Ср би ма.

У Бе о гра ду се су ди за стре ља ње 200 хр ват ских вој ни 
ка на Ов ча ри, али се не су ди за ма са кр ско ро 300 срп ских
ци ви ла и за ро бље них вој ни ка ко ји су хр ват ски вој ни ци
по чи ни ли у Мр ко њић Гра ду. 

У Ср би ји се су ди за уби ство три де се так Хр ва та у Ло ва 
су, али се не су ди за уби ство 150 Ср ба у Го спи ћу. Или за
смрт не ко ли ко сто ти на Ср ба ко ји су спа ље ни у Же ле за ри
Си сак. 

У Бе о гра ду се во ди ви ше суд ских по сту па ка за уби ство
не ко ли ко де се ти на му сли ма на у Звор ни ку, али се не во ди
ни је дан суд ски по сту пак за уби ство ви ше сто ти на срп ских
ци ви ла ко је су му сли ма ни уби ли у том истом Звор ни ку и
ње го вој око ли ни.

Над ле жни др жав ни ор га ни Ср би је су ухап си ли и у Хаг
по сла ли ви ше од 20 Ср ба, ме ђу њи ма и пет срп ских пред 
сед ни ка, али за то ни су учи ни ли ско ро ни шта да се пред Ха 
шким три бу на лом или срп ским пра во су ђем на ђу Хр ва ти,
му сли ма ни и Шип та ри ко ји су на ре ди ли те шке зло чи не
над срп ским ста нов ни штвом.

Зло чин ци На сер Орић и Се фер Ха ли ло вић ше та ју се
Бо сном као хе ро ји, Ха шим Та чи и Агим Че ку су нај у ва же 
ни ји гра ђа ни Ко со ва, а Ср би ји је нај ва жни ји за да так да
уби је срп ску рат ну ле ген ду Рат ка Мла ди ћа.

И за то је бо ље да се Еју пу Га ни ћу не су ди у Ср би ји.

Кр ва ва „игран ка“ у До му ЈНА
Оп ту жница про тив му сли ман ског по ли ти ча ра, по диг 

ну та у Бе о гра ду, је до ста фа лич на, јер је огра ни че на са мо
на је дан дан и је дан зло чин. Онај ко ји су му сли ман ски те 
ри то ри јал ци по чи ни ли 3. ма ја 1992. го ди не над вој ни ци 
ма ЈНА у До бро во љач кој ули ци у Са ра је ву. А ду гач ка ли ста
му сли ман ских зло чи на ко ји су по чи ње ни уз Га ни ћев бла 
го слов про те же се и пре и по сле тог да ту ма. 

На при мер, са мо дан пре До бро во љач ке, над вој ни ци ма
ЈНА у Са ра је ву по чи ње ни су број ни зло чи ни, за ко је нај ве
ћу од го вор ност сно си упра во Ејуп Га нић.

Не де љу да на пре са ра јев ског кр во про ли ћа, 26. апри ла,
у Ско пљу, Али ја Изет бе го вић и Бран ко Ко стић, пред сед 
ник Пред сед ни штва СФРЈ, по сти гли су спо ра зум ко јим је
пред сед ник Пред сед ни штва БиХ при знао да ЈНА на тери 
то ри ји БиХ ни је агре сор, већ ре гу лар на ар ми ја до та да шње
за јед нич ке др жа ве, ко ја на кон ме ђу на род ног при зна ња
БиХ има пра во на ра зу ман рок за несме та но по вла че ње са
ње не те ри то ри је. Спо ра зу мом је пред ви ђе но да тај рок бу 
де 16. мај. Изет бе го вић се у име вла де у Са ра је ву оба ве зао
да до ис те ка тог ро ка сна ге под ње го вом ко ман дом не ће
на па да ти вој не објек те и вој не ко ло не.

Ме ђу тим, Изет бе го ви ћу и ње го вим са рад ни ци ма скоп 
ски до го вор био је са мо јед на у ни зу уна пред сми шље них
пре ва ра, ко ји ма је до ма ће јав но мње ње и ме ђу на род ну јав 
ност тре ба ло убе ђи ва ти у соп стве ну при врже ност мир ном
ре ше њу су ко ба у БиХ, срп ску вој ску што ви ше оба ве зи ва 
ти и успа вљи ва ти, а у сва кој по год ној прили ци, ка да то
омо гу ћа ва од нос сна га, на но си ти јој што те же удар це.

Ов де ће би ти ре чи са мо о на па ди ма на ЈНА ко ји су из вр 
ше ни 2. и 3. ма ја 1992. го ди не, ка да се Али ја Изет бе го вић
на ла зио на пре го во ри ма у Ли са бо ну, а во ђе ње Пред сед ни 
штва БИХ и ко ман до ва ње му сли ман ским па ра вој ним фор 
ма ци ја ма пре нео на Еју па Га ни ћа.
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Српски судови спремни
да суде само за српске злочине

Рат ни зло чи ни и хап ше ње Еју па Га ни ћа у Лон до ну

Пи ше: Ду шан Ма рић

• Су до ви за рат не зло чи не у Ср би ји др же се ха шке под ва ле да су Ср би кри ви за све, па би се мо -
гло до го ди ти да суд у Бе о гра ду утвр ди да Га нић ни је крив за то што је на ре дио ма са кр срп -
ских вој ни ка у Са ра је ву

Ср би осу ђу ју са мо Ср бе
У Ср би ји се су ди за уби ство не ко ли ко шип тар ских ци ви ла у По ду је ву, али су до сов ске вла сти у Бе 

о гра ду бра ћу Ма зре ку, зло чин це ко ји су си ло ва ли и спа љи ва ли срп ске де вој чи це у кре ча ни у Клеч ки,
и још око 1600 шип тар ских те ро ри ста, ко ји су Ко со во и Ср би ју у цр но за ви ли, пу сти ле на сло бо ду и пре 
ба ци ле на Ко со во и Ме то хи ју. Да та мо, уби ја њем још не ко ли ко сто ти на Ср ба, на ста ве бор бу за не за ви 
сно Ко со во.



Вој ска је 2. ма ја на ста ви ла ева ку а ци ју из До ма ЈНА у Са 
ра је ву. Док су вој ни ци, њих де се так, уно си ли ства ри у ка 
ми о не, обје кат су оп ко ли ли при пад ни ци му сли ман ских
па ра вој ски, под ко ман дом Ха ми да Бах та, ко ман дан та
Оп штин ског шта ба ТО Ста ри град. Сто ти не при пад ни ка
„зе ле них бе рет ки“, „Па три от ске ли ге“ и спе ци јал них је ди 
ни ца МУПа, под ко ман дом Зо ра на Че га ра, Ју ке Пра зи не,
Еми на Швра ки ћа, Ну сре та Смај ло ви ћа зва ног Ли бе, и
Еса да То ки ћа, за по се ло је окол не згра де. 

Пре ма све до че њу ге не ра ла Се фе ра Ха ли ло ви ћа, ко ман 
дан та „Па три от ске ли ге“, ко је је об ја вље но у са ра јев ском
„Осло бо ђе њу“ 27. апри ла 1997. го ди не, Бах то га је по звао
те ле фо ном и пи тао шта да ра ди.

– Ако си ја чи, де ри – од го во рио је, пре ма соп стве ном
при зна њу, Ха ли ло вић. – И та ко је по че ла она „игран ка“ око
До ма ар ми је.

То што Ха ли ло вић на зи ва игран ком би ло је ни чим
иза зва но кр во про ли ће, ко је је зна чи ло по че так ра та у Са 
ра јеву.

Вој ни ци спа ље ни стру јом
Кад је оба ве штен о на па ду на Дом, ге не рал Ми лу тин

Ку ка њац, ко ман дант Дру ге вој не обла сти, упу тио је из
Ко ман де на Би стри ку пу ков ни ка Ми ла на Шу пу та, са два
оклопна во зи ла, три пу ха и око 40 вој них по ли ца ја ца, да
од бло ки ра оп ко ље не вој ни ке.

На пу ту до До ма ЈНА ко ло на је упа ла у за се ду. Је дан
тран спор тер је уни штен, не ко ли ко вој ни ка уби је но и ра 
ње но. 

Кре нуо је оп шти на пад на Ко ман ду вој не обла сти, ко ји
ће тра ја ти до ка сно у ноћ. По ред пу ша ка и снај пе ра, му сли 
ма ни су ко ри сти ли бес тр зај не то по ве, тром бло не, ми но ба 
ца че и – су за вац, али је по са да Ко ман де, пред во ђе на сми ре 
ним ге не ра лом Кукањ цем, ју нач ки од би ја ла све на па де.

Исто вре ме но, бло ки ра не су и на пад ну те и ка сар не
„Мар шал Ти то“, „Вик тор Бу бањ“ и „Ју суф Џон лић“.

По ред ка сар ни, број не па ра вој не гру пе, у ко ји ма је оку 
пље на сва Изет бе го ви ће ва и Га ни ће ва са ра јев ска ала ша,
од по ли циј ских спе ци ја ла ца до нај ве ћих кри ми на ла ца, на 
па ле су и срп ске че твр ти Вра це, Рај ло вац и Лу ка ви цу.

Све ове на па де, из цен тра у згра ди Пред сед ни штва БиХ,
ко ор ди ни ра ју Се фер Ха ли ло вић, ко ман дант Шта ба ТО БиХ
Ха сан Ефен дић, ње гов за ме ник За им Бац ко вић За ги,
ге не ра ли Јо ван Ди вјак и Стје пан Ши бер, а над гле да ју
Ејуп Га нић и Стје пан Кљу јић.

Да би по мо гао по са ди До ма ЈНА и пу ков ни ку Шу пу ту,
ко ји је са сво јим вој ни ци ма бло ки ран у про сто ри ја ма Рад 
нич ког уни вер зи те та „Ђу ро Ђа ко вић“, Ку ка њац на ре ђу 
је да из Лу ка ви це кре не ма ња је ди ни ца оклоп них тран 
спор те ра и пин цга у е ра, са 30 ди вер за на та, под ко ман дом
ка пе тана Мар ка Ла бу до ви ћа.

Код трам вај ске ста ни це на Скен де ри ји му сли ман ске те 
ро ри стич ке гру пе, јед на под ко ман дом Ке ри ма Лу ча ре 
ви ћа и Му ха ме да Ши ши ћа Де де, а дру га под командом
Му ста фе Хај ру ла хо ви ћа Та ли ја на, на па да ју и ову ко ло 
ну. На оклоп на во зи ла ба че не су по ки да не трам вај ске жи 
це кроз ко је је пу ште на стру ја. Поје ди ни вој ни ци су уби је 
ни, дру ги су жи ви спа ље ни. Ка пе тан Ла бу до вић је ра њен, а
на кон за ро бља ва ња уби јен.

Пу шча на и ар тиље риј ска ва тра отва ра се по са ра јев 
ским че твр ти ма у ко ји ма жи ви срп ско ста нов ни штво. У
ми но ба цач ком на па ду на Мо рав ску ули цу, у на се љу Вра це,
сру ше но је пет и оште ће но још два де се так срп ских ку ћа.

Изет бе го вић у ру ка ма ЈНА
Уби је но је пе то ро а ра ње но ше сна е сто ро Ср ба. Уби 

је ни су Ми ле Пан ду ро вић, Вла до Пе тро вић, Бла го та
До дер, Ми лан До бри је вић и Ста на Кр стић Ла ло вић.

У ве чер њим ча со ви ма, на аеро дром у Бут ми ру сле ће
ави он ко јим са ми ров них пре го во ра у Ли са бо ну сти жу
Али ја Изет бе го вић, ње го ва
кћер ка Са би на и са рад ни 
ци. Ме ђу њи ма и ми ни стар
спољ них по сло ва Злат ко
Ла гум џи ја. 

На кон кон сул та ци ја са
ге не ра лом Бла го јем Аџи 
ћем у Бе о гра ду, Ку ка њац
до но си од лу ку да Изет бе 
го ви ћа за др жи у ка сар ни у
Лу ка ви ци. На вест да им је
во ђа за робљен, му сли ман 
ска ала ша пре ста је са на па 
ди ма на вој не објек те и
срп ске де ло ве гра да.

У сво ју пр ву рат ну ноћ
глав ни град БиХ уто нуо је
са спа ље ним вој ним во зи 
ли ма и те ли ма уби је них
вој ни ка на сво јим ули ца ма.
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Уби је ни 2. ма ја
У бор ба ма око До ма ЈНА и на Скен де ри ји уби је ни су ка пе тан Мар ко (Ми лу ти на) Ла бу до вић (39)

из Ива њи це, по руч ни ци Об рад (Ми лу ти на) Гво зде но вић из Хан Пи је ска, Ни хад (Иља за) Ка стра ти
(29) из По жа рев ца и Иви ца (Дра гог) Цвет ко вић из Кња жев ца, вој ни ци Кру но Бе шлић, Не бој ша Бо ја 
нић из Кра ље ва, Алек сан дар Бла го је вић, Ср ђан Ни ко лић, Сло бо дан Је лић, Пре драг Це ро вић, Срећ ко
Јо ва но вић, Дра ган Вит ко вић, Го ран Ди во вић, Мла ден Ни ко лић, Ра дош Па јо вић, Жељ ко Ра кић, Ми ло 
мир Мој си ло вић, Бран ко По по вић и пор тир у До му ЈНА чи је име је би ло Џе вад.

Нај ма ње осам офи ци ра и вој ни ка те шко је ра ње но.

Жр тве из До бро во љач ке ули це
Зву чи не ве ро ват но, али ни 18 го ди на по сле зло чи на, са си гур но шћу ни је утвр ђен та чан иден ти тет

свих не срећ ни ка уби је них 3. ма ја 1992. го ди не у Са ра је ву. Ме ђу жр тва ма се на ла зе на чел ник са ни тет 
ске слу жбе Дру ге ар миј ске обла сти, пу ков ник при ма ри јус др Бу ди мир (Са ве) Ра ду ло вић, на чел ник
без бед но сти, пу ков ник Бо шко (Пе тра) Ми хај ло вић, на чел ник фи нан сиј ске слу жбе, пу ков ник Мир ко
(Са ве) Со кић, пу ков ник Гра ди мир (Па не) Пе тро вић, пот пу ков ник Бо шко (Јо ве) Јо ва но вић, ста ри ји
вод ник Ра ден ко (Ми ла на) Ма га зин и вод ник Ко за фер Ро тић.

За тим вој ни ци Зве здан Ар сић, Алек сан дар Глу хо вић, Зо ран Га јић, Ми о драг Ђу кић, Ми ло мир Ја 
њић, Не бој ша Јо ва новић, Ро берт Ко чиш, Пе ри ца Но вић, Ви то мир Пе тро вић, Вла сти мир Пе тро вић,
Жељ ко Ра кић, Сте во Ри тан, Здрав ко То мо вић, Иви ца Си мић, Нор ме ла Шу ко и гра ђан ско ли це на слу 
жби у ЈНА по име ну Ве сна.



На пре го во ри ма ко ји су те но ћи во ђе ни из ме ђу ге не ра 
ла Ку кањ ца, Изет бе го ви ћа, Га ни ћа и пред став ни ка Ује ди 
ње них на ци ја, ко ман данта УН ПРО ФОРа, ка над ског ге не 
ра ла Лу и са Ме кен зи ја и европ ског пре го ва ра ча Кол ма
Дој ла, по стиг нут је до го вор да му сли ма ни у то ку су тра 
шњег да на омо гу ће без бед ну ева ку а ци ју вој ске и сред ста 
ва из Ко ман де на Би стри ку и дру гих вој них обје ка та. По сле
ева ку а ци је, Изет бе го ви ћу ће би ти до зво ље но да се вра ти у
згра ду Пред сед ни штва. Као га ран ци ја да ће до го во ре но
би ти ис по што ва но, до го во ре но је да у вој ној ко ло ни, у пр 
вом тран спорте ру бу де Ме кен зи и ви со ки функ ци о нер му 
сли ман ске по ли ци је Ју суф Пу ши на, у дру гом Ку ка њац и
Изет бе го вић, а на за че љу ко ло не тран спор те ри УН ПРО 
ФОРа.

У име Пред сед ни штва БиХ, по што ва ње спо ра зу ма га 
ран то ва ли су Га нић и Кљу јић.

Док су у Ко ман ди Дру ге вој не обла сти вој ни ци при пре 
ма ли ко ло ну за по крет а Изет бе го вић, Ку ка њац и Ме кен зи
пили ка фу, Ејуп Га нић и ње го ви нај бли жи са рад ни ци од 
лу чи ли су да на кон из ла ска Изет бе го ви ћа на пад ну и уни 
ште ко ло ну ЈНА. 

За то су ра зним под ва ла ма оду го вла чи ли по че так ева 
ку а ци је и та ко обез бе ђи ва ли вре ме за гру пи са ње сво јих је 
ди ни ца на до го во ре ном прав цу кре та ња ко ло не ЈНА, ко ја
је уме сто у до го во рених 15, са Би стри ка кре ну ла тек око
18 ча со ва. По ред Изет бе го ви ћа и Ку кањ ца, у њој су се на ла 
зи ли ге не рал Ме кен зи, број ни пред став ни ци УН ПРО ФОР
а, но ви на ри, ка мер ма ни...

Ка да је вој на ко ло на кре ну ла, пре ко За и ма Бац ко ви ћа
За ги ја, по моћ ни ка ко ман дан та ТО, Ејуп Га нић и Ха сан
Ефен дић су је ди ни ца ма на те ре ну из да ли сле де ће на ре ђе 
ње: „Сва по крет на во зи ла не при ја те ља уни шти ти. При пре 
ми ти за па љи ве смје се и све па ли ти. Бло ки рати је ди ни цу и
од мах по њи ма. Оба рај те ста бла да се не мо гу ни ми ли ме 
тра мак ну ти. Не ма при ла за УН ПРО ФОРовим во зи ли ма
док пред сед ник не бу де у Пред сед ни штву. Од мах, од мах,
за ро би ти све. Не ка све је ди ни це ко је су бли зу До бро во 
љач кој ули ци деј ству ју по вој сци.“

Кла ни ца у До бро во љач кој ули ци

Ге не рал Ку ка њац је упо зо рио Изет бе го ви ћа да ће га у
слу ча ју на па да на ко ло ну од мах уби ти и све вре ме је у јед
ној ру ци др жао пи штољ.

Ко ли ко год је Ку ка њац до та да имао до бру про це ну да
Изет бе го ви ћу не тре ба ве ро ва ти и др жао си ту а ци ју под
кон тро лом, то ли ко је по до ла ску ко ло не до До бро во љач ке
ули це ис пао нео про сти во на и ван и нео пре зан. Иако је ве
ћи део ко лоне био иза њих, пу стио је Изет бе го ви ћа да иза 

ђе из тран спор те ра и пре ђе у пут нич ко во зи ло, ко је га је
од ве зло у прав цу Пред сед ни штва.

Кад је во зи ло са Изет бе го ви ћем пре шло мост на Ми 
љац ки, вој на ко ло на је пр во на ви ше места пре ки ну та, а за 
тим за су та за сед ном ва тром из ви ше сто ти на пу ша ка, ми 
тра ље за, руч ним бом ба ма, тром блон ским ми на ма и мо ло 
то вље вим кок те ли ма. На пад ну ти ни су има ли ни ка кву
шан су да се бра не. Вој ни ци и офи ци ри моћ не ар ми је уби 
ја ни су на ули ци као гли не ни го лу бо ви. 

Из цен тра из ко јег се ко ман до ва ло опе ра ци јом, је ди ни 
це на те ре ну до би ја ле су но ва на ре ђе ња.

„Не ди ра ти ко ла УН ПРО ФОРа. Во зи ли ма ЈНА не до зво 
ли ти про лаз и уништи ти “.

Цен тар го во ри... Ни ко не сми је про ћи... са мо во зи ла УН 
ПРО ФОРа “.

„Ни ко не сми је про ћи... са мо во зи ла УН ПРО ФОРа....
Свим је ди ни ца ма, из вр шна ко ман да: Ју риш!“

У јед ном тре нут ку му сли ман ски ге не рал Јо ван Ди вјак
по пео се на је дан тран спор тер и ви као да се пре ки не са
уби ја њем: „Не пу цај, вој ска се пре да је.“ 

Ме ђу тим, пре ки да га гру би глас Еју па Га ни ћа: „Ра ди те
оно што сам вам ре као... са мо ро кај!“

У при су ству пред став ни ка УН и те ле ви зиј ских ка ме ра,
му сли ман ски ја ли ја ши лин чо ва ли су те шко ра ње не вој ни
ке, спа љи ва ли их за јед но с њи хо вим во зи ли ма. 

Ка да је кр ва ви пир за вр шен, на ули ци су оста ла не по 
мич на те ла ви ше од два де сет офи ци ра (ме ђу њи ма че 
тво ри це пу ков ни ка) и вој ни ка. Нај ма ње 149 вој ни ка,
ме ђу ко ји ма и 16 те шко ра ње них, од ве де ни су у већ при 
пре мље не ло го ре, где су на ред них не де ља под врг ну ти
стра хо ви том му че њу. Нај ви ше не срећ ни ка од ве де но је у
Цен трал ни за твор, у ко јем је го спо дар жи во та и смр ти био
крв ник Исмет Бај ра мо вић Ће ло.

Дан ка да су Ср би још јед ном сво јим жи во ти ма пла ти ли
це ну сво је до бро ду шно сти, а ње го ви ја ли ја ши, са не ко ли
ко ко ра ка уда ље но сти, ра фа ли ма ки да ли те ла не моћ них
вој ни ка, Изет бе го вић је у сво јим ме мо а ри ма опи сао као
„дан ка да смо ко нач но по бе ди ли страх од чет ни ка“.

Ха шки три бу нал је по ди гао оп ту жни цу про тив Га ни ћа,
али се по ка за ло да је и та, као и оста ле ха шке оп ту жни це
по диг ну те за зло чи не над Ср би ма, обич на фар са. Ба ца ње
пра ши не у очи срп ској и ме ђу на род ној јав но сти. 

Ла жни суд је и у слу ча ју Га ни ћа, по ко зна ко ји пут, пре 
су дио да рат ни зло чи ни по чиње ни над Ср би ма – ни су зло 
чин.

За Ха шки три бу нал, је ди ни крив ци и је ди ни зло чин ци
су Ср би.

Прак са по ка зу је да слич но раз ми шља ју и су ди је у Бе о 
гра ду.
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Злочин без казне

Ко ман дан ти кр ва ве „игран ке“
У при пре ма ма и спро во ђе њу зло чи на ко ји су по чи ње ни 2. и 3. ма ја ис пред Окру жног шта ба ТО уче 

ство ва ли су ко ман дант Му ста фа Хај ру ла хо вић Та ли јан, ње гов за ме ник Осман Џа ма ли ја и на чел ник
шта ба Ра сим Ду пљак.

Кри зни штаб му сли ман ског МУПа „пред ста вља ли“ су Ју суф Пу ши на, Ав до Хе биб, Ен вер Хал ва џи 
ја, Ба кир Али спа хић, Асим Да ут ба шић, Дра ган Ви кић, Ке мал Аде мо вић и Зо ран Че гар.

Изет бе го ви ће ви ја ха чи смр ти
Му сли ман ским гру па ма ко је су 2. и 3. ма ја на па ле вој не објек те и срп ска на се ља у Са ра је ву ко ман 

до ва ли су Дра ган Ви кић, Ен вер Ше хо вић, Ке рим Лу ча ре вић, Емин Швра кић, Исмет Бај ра мо вић Ће 
ло, Џе вад То пић, Адем Јеж, Енис Ср на, Ну срет Ши шић Де до, Ју суф Пра зи на, Ен вер Зор нић, Му ха мед
Уша но вић, Хај риз Бе ћи ро вић, Ха рис Зем ба, Ра миз Сал чин, Са фет Зај ка, Сма ил Ши ка ло, Ре уф Ге гић и
Бе хи дин Кра ко.

Ве ћи на њих ће се већ по сле не ко ли ко ме се ци ра то ва ња „про сла ви ти“ ма сов ним зло чи ни ма над
срп ским ци ви ли ма у Са ра је ву.



Не бро ја но пу та до са да, Срп ска ра ди кал на
стран ка је упо зо ра ва ла јав ност и гра ђа не
Ср би је, да ре жим Бо ри са Та ди ћа и ми ни 

стри ко ји пер со ни фи ку ју тај ре жим, „кро је“ др жав не (ма те 
ри јал не и про це сне), прав не про пи се по „же љи и ме ри“ од 
ре ђе них тај ку на. Да та ква упо зо ре ња ни су за сно ва на на па 
у шал ним оце на ма и прет по став ка ма, по ка за ло се на кон
сед ни це Вла де Ср би је, ко ја је одр жа на 21. ја ну а ра 2010. го 
ди не. Мо же се ре ћи да су тог да на, тај ку ни у Ср би ји, с ве ли 
ким за до вољ ством „тр ља ли ру ке“, јер им је, још јед ном сво 
јом од лу ком, Та ди ћев ре жим омо гу ћио ла ко, бр зо и јеф ти 
но бо га ће ње, пока зу ју ћи ти ме да ра ди за њих и ми сли на
њих. Ду гим ре чи ма, вла да је тог да на усво ји ла Уред бу о
кри те ри ју ми ма и по ступ ку за утвр ђи ва ње ви си не на -
кна де по осно ву кон вер зи је пра ва за ли ца ко ја имају
пра во на кон вер зи ју уз на кна ду („Сл. гла сник РС“, бр.
4/10, од 29. 1. 2010. го ди не). Упра во јед ним ова квим под за 
кон ским ак том, оп шти ин те рес дру штва и др жа ве је под ре 
ђен про фи та бил ним ин те реси ма тај ку на, ко ји еко ном ски
опу сто ши ше Ср би ју. О че му је реч?!  

Уред бом де ро ги ран за кон
У Ср би ји је 2009. го ди не до нет но ви за кон о пла ни ра њу

и из град њи, ко ји пре ма уве ра ва њу Оли ве ра Ду ли ћа (ДС)
пред ста вља не ка кво „ре во лу ци о нар но чу до“, ко је ће ис ко 
ре ни ти ха ос и уве сти ред у сфе ру ур ба ни зма и гра ђеви нар 
ства. Та ко је овим за ко ном омо гу ће на кон вер зи ја град ског
гра ђе вин ског зе мљи шта (уз на кна ду или без на кна де), и то
из пра ва ко ри шће ња у пра во сво ји не. У том сми слу, про пи 
са но је да се пра во ко ри шће ња град ског гра ђе вин ског зе 
мљи шта, чи ји су но си о ци при вред на дру штва и дру га прав 
на ли ца (а до ког се до шло пу тем при ме не про пи са о при ва -
ти за ци ји, сте ча ју и из вр шном по ступ ку), мо же кон вер то ва 
ти у пра во сво ји не. До ду ше, ова кон вер зи ја се мо же из вр 
ши ти ис кљу чи во уз пла ћа ње на кна де тр жи шне вред но -
сти спор ног зе мљи шта, и то у мо мен ту кон вер зи је пра ва. 

То прак тич но зна чи да ће куп ци при ва ти зо ва них пред 
у зе ћа, ко ји су ку пи ли про па ле фир ме, не због об но ве про це
са про из вод ње, већ ис кљу чи во због атрак тив них ло ка ци ја,
мо ћи да „озва ни че“ свој но ви, гра ђе вин ски би знис. Обзи 
ром да је сво ји на над зе мљи штем услов за из да ва ње ло ка 
циј ске и гра ђе вин ске до зво ле, но во пе че ни вла сни ци пред 

у зе ћа би ће у оба ве зи да, пре из град ње по слов ностам бе них
обје ка та, пла те на кна ду за кон вер зи ју. Пре ма то ме, на ме ће
се пи та ње шта је он да спор но, ако се има у ви ду да ће бу џет
др жа ве оства ри ти зна тан при лив по осно ву пла ћа ња на 
кна де тр жи шне вред но сти зе мљи шта ко је је пред мет
кон вер зи је?!

Упра во је спор но то што За кон о пла ни ра њу и из град -
њи про пи су је је дан на чин, а уред ба вла де са свим дру ги на 
чин де фи ни са ња ви си не на кна де ко ја се пла ћа при ли ком
кон вер то ва ња пра ва ко ри шће ња у пра во сво ји не. Ка ко?!

Пер фид на тај ку ни за ци ја
За кон о пла ни ра њу и из град њи про пи су је да се на кна -

да за кон вер зи ју утвр ђу је та ко што се тр жи шна вред ност
гра ђе вин ског зе мљи шта, у мо мен ту кон вер зи је пра ва ко -
ри шће ња у пра во сво ји не, ума њу је за тро шко ве при ба вља 
ња пра ва ко ри шће ња гра ђе вин ског зе мљи шта (чл. 103,
став 1). А то прак тич но зна чи да се при ва ти за ци о ном вла 
сни ку, у пот пу но сти при зна је до та да шње ула га ње у зе 
мљи ште ко је ко ри сти (на ко ме се при ва ти зо ва ни обје кат
на ла зи), уз оба ве зу да са мо до пла ти пре о ста ли из нос до
тр жи шне раз ли ке це не зе мљи шта. На кон то га, сти че се
вла сни штво над зе мљи штем и на ње му мо гу сло бод но да
се гра де по слов ностам бе ни објек ти. Ово пра во из За ко на,
про пи са но је и чла ном 3. спор не уред бе Вла де Ср би је.

Ме ђу тим, чла ном 4. вла ди не уредбе, не про пи су је се
бли жи на чин за утвр ђи ва ње „тро шко ва при ба вља ња
пра ва ко ри шће ња зе мљи шта“, већ се као тро шак при ба 
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Мешетарење

Уред ба по ме ри тај ку на
Ре жим ами но вао тај ку ни за ци ју гра ђе вин ског зе мљи шта

• Су шти на не за ко ни те уред бе о кон вер зи ји пра ва ко ри шће ња зе мљи шта у пра во сво ји не је
та ква да, ако је зе мљиште јеф ти ни је од ку пље ног пред у зе ћа, тај кун гра тис до би ја зе -
мљи ште на ко ме се пред у зе ће на ла зи. Уко ли ко је пак зе мљи ште ску пље од пред у зе ћа, он -
да се ку пу је без јав не ли ци та ци је, за тим се це на ума њу је за из нос пла ће ног пред у зе ћа, те
се на тај на чин пред у зе ће до би ја гра тис

Пи ше: Иван Нинић

Пи сци Уред бе се кри ју иза ин сти ту ци ја!
У јав но сти се не мо же чу ти ко је све уче ство вао у пи са њу спор не уред бе о кон вер зи ји пра ва ко ри -

шће ња у пра во сво ји не, али се зна да је на сед ни ци Вла де Ср би је, фор мал ни пред ла гач овог ак та, би ло
Ду ли ће во Ми ни стар ство еко ло ги је и про стор ног пла ни ра ња. Пре ма пи са њу ли ста „Блиц“ (7. 3. 2010),
Уредбу је осми сли ла и са ста ви ла ме ђу ре сор на гру па ко ју су чи ни ли ка дро ви из Ду ли ће вог ми ни стар 
ства, Ми ни старства еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, ка би не та пре ми је ра Цвет ко ви ћа, Аген ци је за
стра на ула га ња (СИ Е ПА) и из дру гих ин сти ту ци ја. Ме ђу тим, име на, пре зи ме на и функ ци је оних ко ји су
во љу тај ку на, а на ште ту др жав ног бу џе та, пре то чи ли у под за кон ски акт, ни ко не са оп шта ва!



вља ња при зна је ре ва ло ри зо ва на це на ка пи та ла. Шта то
зна чи? То зна чи да је овим под за кон ским ак том, Вла да Ср 
би је по и сто ве ти ла тро шак ку по ви не пред у зе ћа, са тро 
шком при ба вља ња пра ва на ко ри шће ње зе мљи шта на ко 
ме се пред у зе ће на ла зи. Та ко не што За кон о пла ни ра њу и
из град њи не про пи су је и не до пу шта, из че га се на ме ће за 
кљу чак да вла да не са мо да је де ро ги ра ла за кон, већ је зло 
у по тре би ла сво је пра во да јед но ком плек сно пи та ње уре ди
на за ко нит на чин. Дру гим ре чи ма, вла да је спор ном уред -
бом ста ви ла знак јед на ко сти из ме ђу трошко ва при ба -
вља ња зе мљи шта и пла ће не це не ка пи та ла (згра де и
обје ка та) пред у зе ћа. Ти ме је „ле га ли зо ван“ фи нал ни чин
тај ку ни за ци је при ва ти зо ва них пред у зе ћа у Ср би ји.

Или објек ти или зе мљи ште гра тис
Шта спор на уред ба прак тич но зна чи за бу џет Ср би је,

нај бо ље се мо же илу стро ва ти кроз при мер ко ју су да ли љу 
ди из др жав ног Са ве та за бор бу про тив ко руп ци је. На и ме, у
овом те лу ка жу да „ако је не ко пред у зе ће (X) у по ступ ку
при ва ти за ци је пла ће но 10 ми ли о на евра, а вла сник је сте 
као пра во ко ри шће ња гра ђе вин ског зе мљи шта чи ја је тр 
жи шна вред ност са да 2 ми ли о на евра, он ће до би ти зе 
мљи ште бес плат но, по што му се у тро шко ве при ба вља ња
пра ва ко ри шће ња при зна је свих 10 ми ли о на евра, ко је је
пла тио за пред у зе ће у це ли ни“. 

Дру гим ре чи ма, при ме ном ове уред бе, вла сник из кон 
крет ног при ме ра не би имао оба ве зу да ишта до пла ти др 
жа ви, већ би до био гра тис зе мљи ште и мо гућ ност да гра ди
по слов ностам бе не објек те. Ку пље ну фа бри ку ће прет ход 
но по ру ши ти или при ла го ди ти сво јим по треба ма, за тим ће
об у ста ви ти про цес про из вод ње и от пу сти ти рад ни ке, а на
кра ју ће но во и згра ђе не објек те про да ти по ви ше стру ко ве 
ћим це на ма и ти ме за ра ди ти ми ли о не евра чи стог про фи та.

Уко ли ко се спор на уред ба при ме ни са мо на слу чај Лу ке
„Бе о град“, у Са ве ту за бор бу про тив ко руп ци је упо зо ра ва ју
да ће но ви вла сни ци, на кра ју, гра тис до би ти имо ви ну
овог пред у зе ћа. „Вла сни ци има ју мо гућ ност да из вр ше кон 
вер зи ју пра ва ко ри шће ња у пра во сво ји не над око 120 хек -
та ра град ског гра ђе вин ског зе мљи шта, уз пла ћа ње из ве 
сне на док на де за ових 120 хекта ра, али ће им це ло куп на
имо ви на Лу ке „Бе о град“ оста ти бес плат но, јер је са да шња
тр жи шна вред ност овог зе мљи шта ве ћа од укуп не це не ка 
пи та ла ко ја је пла ће на за Лу ку „Бе о град“ об ја шња ва ју у Са -
ве ту. 

По ме ри Ми шко вића и Бе ка
Ина че, но ви вла сни ци Лу ке „Бе о град“ су тај ку ни Ми ро -

слав Ми шко вић и Ми лан Бе ко, ко ји су пред у зе ће ку пи ли
за око 50 ми ли о на евра. Тим нов цем пла ћен је ка пи тал
пред у зе ћа (згра де и објек ти), али не и 120 хек та ра зе мљи 
шта на ко ме се Лу ка про сти ре, а ко је је пред мет суд ског спо 
ра. Спор ном уред бом Ми шко вић и Бе ко ће мо ћи да из вр ше
кон вер зи ју зе мљи шта из пра ва ко ри шће ња у пра во сво ји -
не, што ће по др жа ву има ти дво стру ке по сле ди це. Пр во, од
тр жи шне це не зе мљи шта од у зе ће се из нос од око 50 ми ли -
о на евра ко ји су пла ти ли за ка пи тал пред у зе ћа, па ће та ко
пред у зе ће до би ти гра тис. Дру го, ве ли ка је ениг ма ко ли ко

ће из но си ти тр жи шна вред ност спор ног зе мљи шта, тј. да
ли ће она би ти ма ња од вред но сти ко ја би се по сти гла да је
Град Бе о град зе мљи ште дао на јав ну ли ци та ци ју. 

– Би ће ра ђе не по нов не про це не тр жи шне вред но сти јер
је у ме ђу вре ме ну Лу ка „Бе о град“ по ста ла ин тере сант на као
гра ђе вин ско зе мљи ште. Имам осе ћај да ће Лу ка „Бе о град“
вре де ти не ко ли ко сто ти на ми ли о на евра, да ће од то га би 
ти од у зе то оно што је уло же но у Лу ку, ка же ми ни стар Оли -
вер Ду лић („Прес“, 9. 3. 2010). 

Да кле, Дулић ова квом из ја вом ди рект но по твр ђу је да
ће, кроз при ме ну спор не уред бе, Ми шко вић и Бе ко пла ти 
ти кон вер зи ју зе мљи шта, уз ума ње ње из но са за ко ји су ку 
пи ли Лу ку. Ду лић го во ри да зе мљи ште Лу ке тр жишно вре 
ди „не ко ли ко сто ти на ми ли о на евра“, а у слу ча ју ли ци та ци 
је (пре ма ана ло ги ји про да је су сед ног зе мљи шта), спор но зе 
мљи ште би вре де ло нај ма ње 1,2 ми ли јар де евра! Пре ма
то ме, спор но је то што, ка да се го во ри о тр жи шној це ни, та 
ква про дај на це на углав ном би ва ма ња од це не ко ја би се
по сти гла на јав ној ли ци та ци ји. А вла ди на уред ба да је ту
мо гућ ност да се, на лак и јеф тин на чин, до ђе до атрак тив 
ног гра ђе вин ског зе мљи шта на ко јем се про сти ре ве ћи на
од 2.300 при ва ти зо ва них пред у зе ћа у Ср би ји. То је су 
шти на це ло куп не пре ва ре ко ју је, у ко ор ди на ци ји са тај ку 
ни ма, „ле га ли зо ва ла“ Вла да Срби је.   

Уред ба оста је на сна зи?!
Да је је дан ова кав акт нео др жив, не за ко нит и ште то чин 

ски, без у спе шно је, над ле жним ин сти ту ци ја ма, ука за ла и
Ве ри ца Ба раћ, пред сед ни ца др жав ног Са ве та за бор бу
про тив ко руп ци је. Она је 24. фе бру а ра, пре ми је ру Цвет ко -
ви ћу, ми ни стру Ду ли ћу и ми ни стар ки Драгу ти но вић упу 
ти ла струч ну ана ли зу Уред бе са пред ло гом да се иста, у
што кра ћем ро ку, ста ви ван сна ге. У свом до пи су, Са вет
сма тра да је „при зна ва ње це не ка пи та ла ко је је прав но ли 
це пла ти ло у по ступ ку при ва ти за ци је за пред у зе ће у це ли 
ни, у тро шко ве при ба вља ња пра ва ко ри шће ња гра ђе вин 
ског зе мљи шта, еко ном ски не до пу сти во“ и зна чи „по кла 
ња ње ве ли ке вред но сти вла сни ци ма при ва ти зо ва них
пред у зе ћа ко ји за гра ђе вин ско зе мљи ште у др жав ној сво ји 
ни ни су ни шта пла ти ли“. Та ко ђе, Са вет пред ла же да Вла да
до не се но ву уред бу ко ја ће би ти за сно ва на на Уста ву и За -
ко ну, јер по сто је ћи акт „на ру ша ва оп шти ин те рес“ и „омо гу 
ћа ва пре ра спо де лу огром 
ног држав ног бо гат ства
на ра чун при ви ле го ва них
по је ди на ца“. 

Из Вла де Ср би је за са 
да не ма сиг на ла да ће
Уред ба би ти ста вље на
ван сна ге, од но сно про ме 
ње на, јер да је ре жим Бо 
ри са Та ди ћа же лео дру га 
чи је да уре ди кри те ри ју 
ме кон вер зи је гра ђе вин 
ског зе мљи шта, он да овај
акт у по сто је ћем об ли ку не
би ни био до нет. 
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Ца не то вим нов цем ку пље на Лу ка „Бе о град“?
Краљ „дуван ске ма фи је“ Стан ко Су бо тић Ца не , у ди рект ној те ле фон ској из ја ви за ТВ „Б92“ (16. 3.

2010) от крио је да су Лу ка „Бе о град“ и ком па ни ја „Ве чер ње но во сти“, ку пље не ње го вим нов цем. Он је,
на и ме, оп ту жио Ми ро сла ва Ми шкови ћа и Ми ла на Бе ка, да му још увек ни су вра ти ли дуг од 50 ми ли -
о на евра, ко ли ко им је „по зај мио“ за при ва ти за ци ју ова два пред у зе ћа. „Они су ме пре ва ри ли за 50 ми 
ли о на евра, до би ли су од ме не па ре да ку пе Лу ку „Бе о град“ и „Ве чер ње но во сти“, а ка да је до шло вре 
ме да вра те но вац, по че ли су да пра ве хај ку, па им сад тре ба да не ко ра ту је уме сто њих“, по ру чио је Су 
бо тић, ка ко ка же, „из Же не ве“. Ру ко вод ства Лу ке „Бе о град“, „Ве чер њих но во сти“ и „Дел те хол дин га“, у
по је ди нач ним са оп ште њи ма, оштро су де манто ва ла би ло ка кву фи нан сиј ску по ве за ност са Стан ком
Су бо ти ћем. На ре ду је ту жи ла штво да ис пи та по ме ну те на во де.



Про шле годи не струч ња ци су у 2010. го ди 
ни на ја ви ли пад жи вот ног стан дар да, ко 
ји ће пра ти ти штрај ко ви и про те сти. Те

цр не прог но зе су се оства ри ле, јер је већ у ја ну а ру ове го 
ди не про сеч на не то за ра да у Ср би ји би ла 29.929 ди на ра,
што је за 19,1 од сто ма ње не го у прет ход ном ме се цу. Иако
су за ра де у од но су на по че так 2009. го ди не ве ће за 3,6 од 
сто, стан дард гра ђа на је у про те клих го ди ну да на ре ал но
опао за 1,2 од сто. Тренд је по ра жа ва ју ћи: У но вем бру 2009.
го ди не про сеч на пла та у Ср би ји би ла је 328 евра, у де цем 
бру је би ла не што ве ћа, 375 евра, док је у ја ну а ру па ла на
са мо 300 евра! 

По ста вља се пи та ње шта мо же да се ку пи за тих бед них
300 евра, по себ но ако се узме у об зир да че тво ро чла ну по 
ро ди цу у Ср би ји углав ном из др жа ва са мо једнa јединa
платa. До вољ но је да се упо ре ди са це на ма нај ва жни јих
жи вот них на мир ни ца. На при мер, ли тар ду го трај ног мле 
ка у про се ку ко шта 69,32 ди на ра, кило грам це лог пи ле та
182,95 ди на ра, ки ло грам по мо ран џи 63,11 ди на ра, ки ло 
грам хле ба од пше нич ног бра шна 55,67 ди на ра, ки ло грам
ма ка ро на од бе лог бра шна са ја ји ма 107,22 ди на ра, ки ло 
грам до ма ћег бе лог ме ког си ра 255,58 ди на ра, ки ло грам
кром пи ра 30,54 ди на ра, ки ло грам па су ља 201,68 ди на ра,
ки ло грам кон зер ви са ног кра став ца 194,98 ди на ра, ки ло 
грам са ла ме мор та де ла 430,71 ди нар, ки ло грам све же ри 
бе ша ран 306,04 ди на ра.... На рав но, то је са мо хра на, а где је
кућ на хе ми ја: са пун, шам пон за ко су, па ста за зу бе, де тер 
џент за пра ње ру бља, он да оде ћа и обу ћа, ко му нал не услу 
ге, елек трич на енер ги ја, по штан ске и те ле ко му ни ка ци о не
услу ге... Све за јед но, ме сеч ни тро шко ви че тво ро чла не по 
ро ди це, од но сно „по тро шач ка кор па” за про те кли ме сец,
из но се (нај ма ње) 36451,97 ди на ра. То је за 6522 ди на ра
ви ше не го из нос про сеч не ме сеч не пла те, па ве ћи на срп 

ских по ро ди ца и у 2010. го ди ни не ће има ти нов ца ни за
нај о снов ни је жи вот не по тре бе. Дру гим ре чи ма, жи ве ће у
пот пу ној бе ди и си ро ма штву. 

Про те клих го ди на, гра ђа ни су ми нус на ра чу ну по ку ша 
ва ли да „за кр пе” по тро шач ким кре ди ти ма, ко ји су кла у зу 
лом би ли ве за ни за евро или не ку дру гу стра ну ва лу ту.
Због то га су се, по сле вр то гла вог па да вред но сти ди на ра
од чак 23 од сто у 2009. го ди ни (од ди на ра је у Евро пи ви 
ше осла би ла са мо укра јин ска грив ња), сви гра ђани ко ји су
узе ли кре ди те на шли у ду жнич ком роп ству, јер су при ну 
ђе ни да за от пла ту кре ди та одва ја ју све ви ше нов ца ко ји је
био на ме њен нај о снов ни јим по тре ба ма. 

Но ви та лас по ску пље ња
За то је власт у Ср би ји ре ши ла да но вом се ри јом по ску 

пље ња „по мог не” гра ђа ни ма на иви ци пот пу не бе де и си 
ро ма штва. Ра чу ни це по ка зу ју да ће мар тов ски ра чу ни за
стру ју, због по ску пље ња стру је за 11 од сто, би ти у про се ку
уве ћа ни од 700 до 1000 ди на ра. Као да то ни је до вољ но,
ЕПС пла ни ра још јед но по ску пље ње стру је од 10 од сто у ју 
лу ове го ди не. Исто вре ме но, ка блов ски опе ра тер СББ је
по ве ћао це ну прет пла те за ка блов ску те ле ви зи ју са 745 на
820 ди на ра у 18 гра до ва у Ср би ји. Пре ма по сто је ћој уред би
о фор ми ра њу це на нафт них де ри ва та, це на го рива у Ср би 
ји ускла ђу је се сва ких 15 да на са це ном наф те на свет ском
тр жи шту и кур сом до ла ра, та ко да је ње го ва це на до сти гла
ре корд ну ви си ну од 104,11 ди на ра по ли тру. Це не го ри ва
су нај ве ће у ре ги о ну. Што ће пре или ка сније про гре сив но
ути ца ти на це не свих жи вот них на мир ни ца. Ли тар мо тор 
ног бен зи на и без о лов ног мо тор ног бен зи на од 95 ок та на
са да ко шта 114,72 ди на ра, а ли тар ди зел го ри ва Д2 103,45
ди на ра. Уз све то, ге не рал ни ди рек тор Јав ног пред у зе ћа
„Ср би ја гас”, Ду шан Ба ја то вић, из ја вио је да би и гас, ко јим
се слу же мно га до ма ћин ства у Ср би ји, ако се на ста ви сла 
бље ње ди на ра, мо гао да по ску пи по окон ча њу греј не се зо 
не.

И да не ма свих ових по ску пље ња, на род би те шко жи 
вео. По ску пље ња ће, као и обич но, по го ди ти упра во нај си 
ро ма шни је. А но во по ску пље ње је но ви те рет на си ро ти њу,
ко ја ће пр ва на стра да ти. На рав но, власт Де мо крат ске
странке и Бо ри са Та ди ћа, ухле бље ну у тру лу ко а ли ци ју са
тај ку ни ма и уво знич ким ло би јем, то ни је ни бри га.
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Це не ра сту пла те па да јуЦе не ра сту пла те па да ју
Про гре си ван раст це на и вр то гла ви пад за ра да ће ве ћи ну гра ђа на

до ве шће до со ци јал не и еко ном ске ка та стро фе

Пи ше: Вла ди мир Ми шко вић



Ве зе бал кан ског кра ља ко ка и на Дар ка Ша ри ћа са фи 
нан си ра њем Срп ске на пред не стран ке, о че му је Ве 
ли ка Ср би ја пи са ла у прет ход ном бро ју, све су из ве 

сни је. Из да на у дан у јав ност сти жу ин фор ма ци је о по ве за 
но сти но вопе че ног „Евро пеј ца“ Алек сан дра Ву чи ћа са Ша 
ри ће вим нов цем. 

На и ме, Ли дер ЛДПа Че до мир Јо ва но вић, оп ту жио је не 
дав но Алек сан дра Ву чи ћа да је, осим за фи нан си ра ње СНСа
Ша рић да вао но вац и за лист „Прав да“. Уме сто да де ман ту 
ју оп ту жбу, функ ци о не ри СНСа су оп ту жи ли Јо ва но ви ћа
да је он чо век ма фи је. Је ди но је уред ни штво „Прав де“ по ку 
ша ло, али не ве што, да се оправ да од Јо ва но ви ће вих оп ту 
жби: 

– У Аген ци ји за при вред не ре ги стре мо же ла ко да се
утвр ди да из да вач ко пред у зе ће „Прав да“ ни је по ве за но ни
са јед ном, па ни са Срп ском на пред ном стран ком. Дру га
мно го озбиљ ни ја лаж је сте тврд ња да су Ша ри ћи фи нан си 
ра ли ,,Прав ду’’. Од пр вог бро ја ,,Прав де’’ па до да нас наш ге 
не рал ни ди стри бу тер је фир ма „Фу ту ра плус“. У јед ном пе 
ри о ду бра ћа Ша рић су уче ство ва ла у вла снич кој струк ту 
ри „Фу туре“. Упра во та да је дуг ,,Фу ту ре’’ пре ма ,,Прав ди’’
на ра стао на 45 ми ли о на ди на ра, што је озбиљ но угро зи ло
на ше по сло ва ње – об ја снио је глав ни и од го вор ни уред ник
„Прав де“ Пре драг Пе ђа По по вић, у тек сту „Ла же звер“ об ја 
вље ном 5. мар та у Ву чи ће вим „но ви на ма“.

Већ пр ва По по ви ће ва тврд ња, да ,,Прав да’’ не ма ве зе са
Срп ском на пред ном стран ком, је лаж, има ју ћи у ви ду да је
ди рек тор ,,Прав де’’, Ана Сте фа но вић, су пру га Не бој ше Сте 
фа но ви ћа, функ ци о не ра тзв. Срп ске на пред не стран ке и
Ву чи ће вог за ме ни ка. Сте фа но ви ћев брат Не ма ња је је дан
од фор мал них вла сни ка ,,Прав де’’, ме ђу ко ји ма се на ла зи и
на пред њак Ју го слав Пет ко вић. Пра ва истина је да иза
,,Прав де’’ заправо стоји Алексан дар Ву чић, што се нај бо ље
ви де ло ка да су то ком штрај ка гла ђу но ви на ри овог „ли ста“
упра во од ње га зах те ва ли сво је за ра де. 

Ша ри ћи да ва ли па ре
Ка ко са зна је мо из до бро оба ве ште них из во ра, Ша рић је

и те ка ко имао удела у фи нан си ра њу ,,Прав де’’, ка ко пре ко
зва нич них ка на ла и ком па ни је „Фу ту ра плус“ та ко и дру 
гим ка на ли ма. По сле бек ства глав ног фи нан си је ра Срп ске
на пред не стран ке Стан ка Су бо ти ћа – Ца не та из Ср би је, ње 
го ви по слов ни парт не ри, бра ћа Ша рић, по ку ша ли су да от 
ку пe ње го ву имо ви ну у Ср би ји и та ко је спасe од за пле не.
Та ко је Ша рић ку пио и удео у ком па ни ји „Фу ту ра плус“,
глав ном ди стри бу те ру ли ста ,,Прав да’’. У том тре нут ку
„Фу ту ра плус“ има ла је ми ли он ске ду го ве пре ма свим ли 
сто ви ма пa и пре ма ,,Прав ди’’. Ка ко твр ди наш из вор, Ша 
ри ћи та да у Фу ту ру уно се свој но вац (ка сни је утвр ђе но да
је за ра ђен про да јом ко ка и на) и ме ђу пр ви ма ис пла ћу ју део

ду га ,,Прав ди’’ у из но су од око 20 ми ли о на ди на ра, иако су
по тра жи ва ња дру гих ли сто ва би ла ве ћа и ра ни је сти гла на
на пла ту. Пре ма тврд ња ма до бро оба ве ште них из во ра, но 
вац је ис пла ћен у ке шу. Из ово га се ви ди да је за Дар ка Ша 
ри ћа Ву чи ће ва но ви на има ла при о ри те тан по ло жај. 

Џа ко ви па ра
Наш из вор на во ди да је пи та ње за по ли ци ју и ис тра жне

ор га не, да ли је Ша рић и на дру ге на чи не, осим пре ко „Фу 
туре“, фи нан си рао Ву чи ће ву „Прав ду“. Ово је је ди но ло гич 
но об ја шње ње, има ју ћи у ви ду сум њи во по сло ва ње тог ли 
ста. Ти раж „Прав де“ за три го ди не, од ка да из ла зи, ни ка да
ни је био до во љан да по кри је тро шко ве штам па ња и уре 
ђи ва ња но ви на. Го то во да ни ка да ни су има ли при хо де од
мар ке тин га, ка ко би на до ме сти ли тро шко ве узро ко ва не
сла бом про да јом. Због свих на ве де них раз ло га, ,,Прав да’’
ни ка да ни је би ла у при ли ци да ре дов но из ми ру је сво је
оба ве зе пре ма штам па ри ји ,,Бор ба’’, где се до не дав но
штам па ла. Ве ћи на но ви на ра „Прав де“ ни је при ја вље на, а
пла те им се ис пла ћу ју у еври ма и на ру ке, ка ко се не би мо 
гло ви де ти ода кле но вац до ла зи. Ка ко твр ди наш из вор, и
по ред чи ње ни це да лист про изво ди огром не нов ча не гу 
бит ке, Ву чи ће ва но ви на из ла зи већ три го ди не јер се увек,
у тре ну ци ма ка да им пре ти из ба ци ва ње из штам па ри је
или но ви на ри сту пе у штрајк, у ре дак ци ји по ја ве „џа ко ви
па ра“. 

У прет ход ном бро ју об ја ви ли смо да „по ли ци ја већ ис 
пи ту је ин фор ма ци ју да ли се Алек сан дар Ву чић, осим са
Станком 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.“ 

Да ли ће ис тра га би ти про ши ре на и на фи нан си ра ње
„Прав де“ оста је да се ви ди.                                                    Р. В. С.
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Скандалозно

ВучићевиВучићеви ,,,,диловидилови””
Нар кого спо дар Дар ко Ша рић фи нан си рао днев ни лист „Прав да“

Узи ма ли од Ша ри ћа, сад узи ма ју од Ср би је
Ка ко са зна је мо из до бро оба ве ште них из во ра, ду го ва ња ,,Прав де’’ пре ма штам па ри ји „Бор ба“ пре 

у зео је Те ле ком, ко ме је овај лист за уз врат пре нео део по тра жи ва ња пре ма ком па ни ји „Фу ту ра плус“.
По ме ну та по тра жи ва ња ушла су у сте чај ну ма су и о њи ма, као и о оста лим по тра жи ва њи ма пре ма
ком па ни ји „Фу ту ра плус“, од лу чи ва ће Скуп шти на по ве ри ла ца. Ка ко твр ди наш из вор, Те ле ком и
,,Прав да’’ скло пи ли су та ко ђе до го вор да се оста ли део дуга, ко ји је на се бе пре у зе ла ова фир ма пре 
ма штам па ри ји, по рав на ком пен за ци јом за мар ке тинг. Ко ли ко је „до бар“ овај по слов ни по тез Те ле 
ко ма до ка зу је и чи ње ни ца да се днев но про да ма ње од 10.000 при ме ра ка „Прав де“. И по ред та ко ма 
ле про да је, лист днев но на пла ћу је 188.800 ди на ра за ре кла му пре ко јед не стра не у бо ји.

А ко ли ко је то при ма мљи ва по ну да, го во ри и чи ње ни ца да је Те ле ком тре нут но је ди на ком па ни ја
ко ја има ре кла му у ли сту.



На кон са стан ка То ми сла ва Ни ко ли ћа и Вик то ра Ор 
ба на, пред сед ни ка ма ђар ске опо зи ци о не па р ти је
ФИДЕС, 24. фе бру а ра у Бу дим пе шти, по ста ло је ја 

сно за што је овај тзв. на пред њак ре као да он не би ру шио
Ста тут Вој во ди не иако је он те мељ за ства ра ње но ве др жа 
ве. Ор бан не са мо што је као пре ми јер ма ђар ске по др жа вао
НА ТО бом бар до ва ње на СРЈ, што се за ла же и за раз би ја ње
Ср би је и одва ја ње Вој во ди не, не го је ве о ма бли зак екс 
трем ној ор га ни за ци ји „64 жу па ни је“ ко ја се у свом про гра 
му та ко ђе за ла же за про ме ну гра ни ца Ср би је.

Ус по ста вља њу са рад ње ФИ ДЕСа и СНСа по сре до вао је
пред сед ник СВМ Иштван Па стор, ко ји је и сам при су ство 
вао са стан ку и ти ме по твр дио на га ђа ња о евен ту ал ној ко 
а ли ци о ној са рад њи на пред ња ка и СВМ. С дру ге стра не, бу 
димпе штан ски са ста нак је не сум њи во по ка зао да су Ни ко 
лић и Ву чић спрем ни да беспо го вор но из вр ша ва ју све на 
ло ге За па да по пи та њу да ље раз град ње др жа ве Ср би је. 

Из ме ђу СНСа и ФИ ДЕСа је до го во ре на са рад ња, а на
скуп шти ну СНСа, ко ја се одр жа ва 24. апри ла у Бе о гра ду,
до пу то ва ће и де ле га ци ја по ме ну те ма ђар ске па р ти је.

Шта се иза бр да ва ља?
Ни је ни ма ло слу чај но што је овом су сре ту Ни ко ли ћа и

Ор ба на „ку мо вао“ упра во пред сед ник СВМа Иштван Па 
стор, и то у тре нут ку ка да, због из ба ци ва ња СВМа из ло 
кал не вла сти (Су бо ти ца и Сен та), ова па р ти ја до дат но за о 
штрава ко а ли ци о не од но се са ДСом. За „збли жа ва ње“
СВМа и СНСа „зе ле но све тло“ сти же ди рект но из Ма ђар 
ске, од пр вог чо ве ка ФИ ДЕСа Вик то ра Ор ба на. 

Да се у овом слу ча ју не што „иза бр да ва ља“, по твр ђу је и
то што љу ди у цен тра ли СВМа уоп ште ни су би ли упо зна 
ти да Па стор пу ту је у Бу дим пе шту, већ су то са зна ли на 
кнад но, ка ко ка жу, из ме ди ја („Блиц“, 25. 02. 2010). 

Ин ди ка тив но је да је Ор бан пр во при мио де ле га ци ју
„на пред ња ка“ у ју тар њим са ти ма, док је са пре ми је ром Ми 

рком Цвет ко ви ћем раз го вор оба вио не што ка сни је. С тим
у ве зи, ме ди ји пре но се да је то ком раз го во ра са Ни ко ли
ћем, ли дер ФИ ДЕСа ре као да „до бро зна ка кве ће ре ак ци 
је у Ср би ји иза зва ти то што је пр во при мио СНС, а он да пре
ми је ра Ср би је, али то је ње го ва по ру ка ко ју ја сно же ли да
ис ка же“ („Прес“, 25. 2. 2010).

СНС као „џо кер“ за „вој во ђан ско пи та ње“
Де фи ни са ње сте пе на и об ли ка ауто но ми је Вој во ди не,

не су гла си це око тек ста Пред ло га ста ту та по кра ји не, из 
вла че ње по ли тич ког мак си му ма ка да је реч о тзв. „вој во 
ђан ском пи та њу“, на те за ње око усва ја ња бу џе та Ре публи 
ке за 2010. го ди ну и „ин ста ли ра ње“ ал тер на тив не Ни ко 
ли ће ве СНС и мен тор ски „сиг на ли“ из Бу дим пе ште – мо гу
се по сма тра ти као на ру ша ва ње од но са из ме ђу СВМа и ДСа.

Кап је до дат но „пре ли ла ча шу“ ка да је у јав ност про цу 
рела ин фор ма ци ја да је СВМ тра жио и до био по др шку од
ли де ра ма ђар ског ФИ ДЕСа Вик то ра Ор ба на, да се су прот 
ста ви Пред ло гу бу џе та Ср би је за 2010. го ди ну. У ДСу је то
ока рак те ри са но као упли та ње Ма ђар ске у уну тра шње
ствари Ср би је. „Бо рис Та дић је био не при јат но из не на ђен
ка да је са знао за до ла зак Вик то ра Ор ба на у ’при ват ну по
се ту’ Вој во ди ни, а још ви ше на кон ин фор ма ци ја да се овај
ино стра ни по ли ти чар уме шао у од но се у срп ској вла да ју 
ћој ко а ли ци ји“, пре но се из во ри из вр ха ДСа („Да нас“, 24. 12.
2009). 

На то, с дру ге стра не, „ди пло мат ски“ од го вор Иштва на
Па сто ра гла си: „Ни је ис кљу че но да је до шло до тог раз го 
вора, али не же лим да се у то упу штам“ („Да нас“, 24. 12.
2009). 
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На истом задатку

Сло жни у це па њу Ср би је
По за ди на су сре та и до го во ра То ми сла ва Ни ко ли ћа и Вик то ра Ор ба на 

• Но ви Ни ко ли ћев и Ву чи ћев при ја тељ, ли дер ма ђар ског ФИ ДЕС-а Вик тор Ор бан, ве ли ки је за -
го вор ник ауто но ми је Вој во ди не по „мо де лу Ко со ва“, „ко ор ди на тор“ и „мен тор“ је ма ђар -
ских стра на ка у Ср би ји, али и чо век ко ји је, 1999. го ди не, по др жао НА ТО агре си ју на СРЈ, са бо -
ти рао ис по ру ку ру ске и бе ло ру ске ху ма ни тар не по мо ћи Ср би ји и спре чио до ла зак ру ских
тру па на Ко со во и Ме то хи ју



Да кле, на ме ће се ути сак да је, ка да је реч о тзв. вој во ђан 
ском пи та њу, на тлу Ср би је до шао и тај тре ну так, у ко ме
по ли тич ка ели та из СВМа и ФИ ДЕСа, по чи ње ин тен зив 
ни је да „сте же обруч“. Упра во по ја ва и ко о пе ра тив ност Ни 
ко ли ће ве и Ву чи ће ве СНС, на до ма ћој и ме ђу на род ној по 
ли тич кој по зор ни ци им то омо гу ћа ва. Због то га са ста нак
Ни ко лићОр банПа стор у Бу дим пе шти тре ба по сма тра ти
као пре лом ну тач ку у ак ту е ли за ци ји бу ду ћег ста туса АП
Вој во ди не и ње ног из два ја ња из са ста ва Ре пу бли ке Ср би 
је, у го ди на ма ко је су пред на ма. 

По др жао НА ТО бом бар до ва ње СРЈ
За по твр ду хи по те зе да, на кон су сре та и до го во ре не са 

рад ње са Ор баном, Ни ко лић и Ву чић по ста ју екс по нен ти и
из вр ши о ци пр ља вог по сла у Ср би ји, тре ба под се ти ти и
бли же об јасни ти ко је је у ства ри Вик тор Ор бан!?

На и ме, реч је о ли де ру ма ђар ског ФИ ДЕСа ко ји је у пе 
ри о ду од 1998. до 2002. го ди не оба вљао функ ци ју ма ђар 
ског пре ми је ра. Већ 12. ма р та 1999. го ди не, не по сред но
пред бом бар до ва ње на ше др жа ве, увео је Ма ђар ску у НА 
ТО. Иако та да Ма ђар ска ни је вој но деј ство ва ла, јер је тек
по ста ла чла ни ца НАТОа, Ор бан је отво ре но по др жа вао
НА ТО агре си ју на СРЈ. 

При ли ком при је ма ње го ве др жа ве у НА ТО, Ор бан је у
пре те ћем то ну из ја вио да „Ма ђа ри у Ср би ји ни су ви ше са 
мо ма ђар ска на ци о нал на ма њи на, већ ма њи на НА ТОа“,
www.srp ska po li ti ka.com.

На јед ном са ве то ва њу ко је је по чет ком 1999. го ди не
одр жа но у Бу дим пе шти, Ор бан је ве о ма ја сно ре као: „Ула 
зак у НА ТО оја ча ће Ма ђар ску и за хва љу ју ћи то ме при пад 
ни ци ма ђар ске ет ни је у ју го сло вен ској по кра ји ни Вој во ди 
ни осе ти ће ве ћу без бед ност, зна ју ћи да је њи хо ва отаџ би 
нама ти ца сна жни ја“ (Днев ник „Аде ва рул“ и „По ли ти ка“, 4.
3. 1999). 

За вре ме НА ТО агре си је на СРЈ, апри ла 1999. го ди не,
Вла да Вик то ра Орба на је на ма ђар ској гра ни ци бло ки ра ла
кон вој ху ма ни тар не по мо ћи ко ји су на шој др жа ви упу ти ли
Ру си ја и Бе ло ру си ја. То је учи ње но уз крај ње нео збиљ но
обра зло же ње, да се у ре зер во а ри ма спе ци јал них ру ских
те рет них ка ми о на „на ла зе не до зво ље не ко ли чи не ди зел
го ри ва“. 

По др шку и по моћ ко ју је Ру си ја би ла спрем на да упу ти
на шој др жа ви, ју на 1999. го ди не, спре чио је са да шњи при 
ја тељ Ни ко ли ћа и Ву чи ћа, а та да шњи ма ђар ски пре ми јер
Вик тор Ор бан. Јед но став но, од био је зах тев Мо скве да Ма 
ђар ска одо бри пре лет ру ским тру па ма пре ко ње не те ри то 
ри је, на пу ту за При шти ну. 

Ве ли ки за го вор ник ауто но ми је Вој во ди не
Про грам ска по ли ти ка Вик то ра Ор бана, но вог Ни ко ли 

ће вог и Ву чи ће вог при ја те ља, по себ но је фо ку си ра на на
по тре бу из два ја ња Вој во ди не из са да шњих гра ни ца Ре пу 
бли ке Ср би је. 

При ме ра ра ди, на кон НА ТО агре си је на СРЈ, у ју ну 1999.
го ди не, Ор бан је у из ја ви за др жав ни ра дио Ма ђар ске по 
ру чио да би ,,вла сти у Бе о гра ду што пре тре ба ле да по стиг 
ну спо ра зум о ауто но ми ји са ма ђар ском ма њи ном у Вој во 
ди ни“ („Она са“, 16. 6. 1999). 

У свој ству ма ђар ског пре ми је ра, ова кав став је за го ва 
рао и 30. ју на 1999. го ди не у Са ра је ву, на пр вом са ми ту
Пак та за ста бил ност ју го и сточ не Евр о пе. Ор бан је сма трао
да би „пи та ње Вој во ди не ва ља ло уре ди ти по себ ним по гла 
вљем Пак та“ и да би за ње го во оства ре ње „тре ба ло при 
хва ти ти ме ђу на род не га ран ци је“ („АИМ“ Под го ри ца, 20. 7.
1999).

Ко ли ко да ле ко у сво јој ауто но ма шкој иде о ло ги ји иде
Ни ко ли ћев и Ву чи ћев при ја тељ, Вик тор Ор бан, нај бо ље
све до чи ње го ва из ја ва да та но ви на ру НИНа: „Ми слим да

не мо же би ти де мо кра ти је у Ср би ји без ауто но ми је Вој во 
ди не. По мо ме схва та њу, то је ме ра де мо кра ти за ци је Ср би 
је. Ко со во и Вој во ди на су из гу би ли ауто но ми ју у истом мо 
мен ту. За то по моћ, из ле че ње, тре ба да до ђу исто вре ме но
за обе те ри то ри је“ („НИН“, бр. 2536, 5. 8. 1999). 

Кре а тор рат не по зор ни це у Вој во ди ни
Стра те шки ци ље ви по ли ти ке Вик то ра Ор ба на пре ма

Ср би ји, ве о ма „сли ко ви то“ су илу стро ва ни по четком 1999.
го ди не, из пе ра Ду ми труа Ти нуа, та да шњег ди рек то ра не 
за ви сног бу ку ре штан ског днев ни ка „Аде ва рул“. Он у свом
аутор ском увод ни ку пи ше (пре но си „По ли ти ка“ од 4. 3.
1999. го ди не) да је до го вор у Рам бу јеу при вре ме ног ка рак 
те ра, а да ће се о ко нач ном ста ту су Ко со ва и Ме то хи је по 
но во ди ску то ва ти, ка да „ма ђар ски пре ми јер Вик тор Ор бан
ста ви прст на ге о граф ску ка р ту Ју го сла ви је и ука же на сле 
де ћу рат ну по зор ни цу: Вој во ди ну“. 

Аутор из но си сво је за па жа ње да је Ор бан „по ли тич ки
про фи тер ко ји ко ри сти сва ки тре ну так ка ко би до сти гао
соп стве не ци ље ве“ и да „ху шка на ет нич ку не то ле рант 
ност и на раш чла ња ва ње јед не су сед не др жа ве“, ми сле ћи
на Ср би ју. 

„Шта у су шти ни же ли го спо дин Ор бан“ пи та „Аде ва 
рул“ и од го ва ра: Он хо ће да и по кра ји на Вој во ди на – где
по ред Ср ба, ко ји су у ве ћи ни, жи ви 300.000 Ма ђа ра, за јед 
но са ет нич ким Ру му ни ма, Хр ва ти ма, Сло ва цима, Ру си ни 
ма и са не ко ли ко још дру гих ет нич ких за јед ни ца по ме ша 
них то ком исто ри је – по ста не ауто ном на, веро ват но пре ма
мо де лу Ко со во. Уце на је оче вид на. Та кав зах тев, ма ђар ски
пре ми јер је упу тио бе о град ским вла сти ма, ка ко ка же „у
ци љу да се де лу је пре вен тив но и да се из бег не из би ја ње
јед ног отво ре ног су ко ба“. 

Ди рек тор „Аде ва ру ла“ твр ди да пре ми јер Ор бан „у Вој 
во ди ни ви ди но во Ко со во“, уз ци тат ње го ве из ја ве: „По сле
Ко со ва, мо ћи ће да се са ви ше шан си успе шно уна пре ђу је
иде ја, сход но ко јој би ме ђу на род на за јед ни ца тре ба ло да
по др жи ле гал но ре ша ва ње про бле ма Вој во ди не у ко јој,
као и на Ко со ву, жи ве број не на род но сти“. А свој аутор ски
текст, ди рек тор „Аде ва ру ла“ за вр ша ва за кључ ком: „Да нас
на Ко со ву, су тра у Вој во ди ни... А пре ко су тра? У Ха р ги ти и
Ко ва сни?“ 
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Де жур ни „ко ор ди на тор“ ауто но ма ша
Ја сно је да но ви Ни ко ли ћев и Ву чи ћев при ја тељ Вик тор

Ор бан, као по ли ти чар из дру ге др жа ве, не мо же ак тив но
уче ство ва ти у ло кал ним по кра јин ским, и ре пу блич ким
ин сти ту ци ја ма на ше др жа ве. Ме ђу тим, упр кос то ме, он из
су сед не Бу дим пе ште и те ка ко мо же ву ћи „кон це“ и ко ор
ди ни ра ти све ауто но ма шке ак тив но сти у Ср би ји, што чи 
ни већ пу ну де це ни ју. 

На и ме, сво је вре ме но је пред сед ник СВМа Јо жеф Ка са
из ја вио да су „пред лог ауто но ми је вој во ђан ски Ма ђа ри са 
ста ви ли у са рад њи са струч ња цима из Ма ђар ске“ („Она са“,
16. 6. 1999). У том кон тек сту, ја сни су раз ло зи због ко јих је,
1999. го ди не, вла да Вик то ра Ор ба на, из не над но и нео че 
ки ва но ус пе ла да из ми ри и ује ди ни Јо же фа Ка су, та да ли 
де ра СВМа, и Ан дра ша Аго што на, пред сед ни ка Де мо крат 
ске стран ке вој во ђан ских Ма ђа ра (ДСВМ). 

„Исто рич но сти бу дим пе штан ског спо ра зу ма, ка ко је он
у овом тре нут ку на зван, не до при но си то ли ко не ка на пра 
сна љу бав Ка се и Аго што на, већ пре свега по че так ин тер 
на ци о на ли за ци је ’ма ђар ског пи та ња’ за ко ју је Ор ба но ва
вла да ком про мис као услов по ста ви ла и Аго што ну, ста ром
по ли тич ком при ја те љу пре ми је ро ве стран ке, и Ка си, ли де 
ру ов да шње нај ја че па р ти је Ма ђа ра у Вој во ди ни“, пи са ли
су тим по во дом до ма ћи ме ди ји („АИМ“ Под го ри ца, 20. 7.
1999).

Ауто но ма шка иде ја не зна за гра ни це
Ра ди за јед нич ког из ла ска на из бо ре и ко ор ди ни ра ног

по ли тич ког де ло ва ња, у де цем бру 2007. го ди не, на пра 
вље на је тзв. Ма ђар ска ко а ли ци ја у ко ју су ушли СВМ,
ДСВМ и ДЗВМ. Овој по ли тич кој фу зи ји „ку мо вао“ је ни ко
дру ги не го Вик тор Ор бан, ко ји је по се тив ши Вој во ди ну,
ди рект но уче ство вао у пред из бор ној кам па њи, за мај ске
из бо ре 2008. го ди не. 

А ди ле му да ли се уче шће ФИ ДЕСа у пред из бор ној кам 
па њи дру ге др жа ве мо же ока рак те ри са ти као про во ка ци 
ја и ди рект но ме ша ње у уну тра шње од но се Ср би је, Ор бан
је про ко мен та ри сао на сле де ћи на чин: „... Наш до ла зак је у
ду ху по ли ти ке Евр оп ске уни је и у ду ху 21. ве ка, за ко је не
по сто је не про ход не гра ни це...“ („Гра ђан ски лист“, 8. 5.
2008). 

По ред Вик то ра Ор ба на, по др шку Ма ђар ској ко а ли ци ји,
та да је дао и екс трем ни по крет „64 жу па ни је“, због че га је
ор га ни за ци ја мла дих Ма ђар ске ко а ли ци је, пу тем са оп ште 
ња, из ра зи ла за хвал ност на пред из бор ној по др шци („Бе -
чај ски мо за ик“, 3. 10. 2008). 

Ина че, Ор бан са сво јим ФИДЕСом и Ма ђар ска ко а ли ци 
ја (СВМ, ДСВМ, ДЗВМ), са ра ђу ју са по кре том „64 жу па ни је“,

ко ји се у свом про гра му за ла же за про ме ну гра ни ца Ср би 
је. Пре ма „схва та њу“ овог по кре та, Три ја нон ским спо ра зу -
мом из 1920. го ди не, та да шњој Ма ђар ској је од у зе то две
тре ћи не те ри то ри је, ме ђу ко ји ма је и Вој во ди на, па би ју 
жна гра ни ца Мађар ске „тре ба ло да се на ла зи у Бе че ју“. Сам
кон цепт ауто но ми је по ет нич ком прин ци пу ко ји пред ла 
же СВМ Иштва на Па сто ра, су штин ски пред ста вља „оза ко 
њен“ пред лог по кре та „64 жу па ни је“. 

Не ка се при пре ми Вој во ди на!
У кон тек сту бли ске иде о ло шке и „мен тор ске“ ве зе из 

ме ђу ма ђар ског ФИ ДЕСа и СВМа, мо гу се ту ма чи ти су сре 
ти Иштва на Па сто ра са Вик то ром Ор ба ном, а по во дом не 
дав ног усва ја ња Ста ту та АП Вој во ди не. О тим су сре ти ма
пи сали су ти ра жни ма ђар ски ли сто ви „Ма ђар Хи р лап“ и
„Ма ђар Нем зет“. 

Ни је ни ма ло слу ча јан мо ме нат у ко ме Ни ко лић и Ву чић
по се ћу ју Бу дим пе шту, ако се има ју у ви ду из ја ве Ни ко ли ћа
да „из ме ђу СНСа и СВМа ви ше не ма по ли тич ких раз ми 
мо и ла же ња“, да у по след ње две го ди не има „не за ми сли во
че сте кон так те са Иштва ном Па сто ром“ и да је „мо гу ћа са 
рад ња по сле на ред них из бо ра“. До ду ше, оно што је шо ки 
ра ло јав ност у Ср би ји, а Ни ко ли ћу обез бе ди ло „ула зни цу“
у ауто но ма шку цен тра лу у Бу дим пе шти, је сте ње го во јав 
но обе ћа ње: „Сте пен по стиг ну те ауто но ми је Вој во ди не ни 
кад не ће мо ме ња ти и у том по гле ду СВМ мо же да бу де ми 
ран“ („Блиц“, 24. 12. 2009). 

Да кле, за чи је ин те ре се ра де То ми слав Ни ко лић и Алек 
сан дар Ву чић, ја сно је по сле са стан ка у Бу дим пе шти, са ког
се ша ље са свим ра зу мљи ва по ру ка: „Не ка се при пре ми
Вој во ди на“! 

Ни ко ли ћев и Ву чи ћев при ја тељ Вик тор Ор бан и у Сло 
вач кој под сти че екс тре ми зам и раз би ја су ве ре ни тет и ин 
тегри тет те др жа ве. „Сва ка за јед ни ца у Евр о пи има пра во
на аутоно ми ју“, из ја вио је Ор бан у Сло вач кој, ок то бра 2009.
го ди не, го сту ју ћи на 9. кон гре су та мо шње Стран ке ма ђар
ске ко а ли ци је. „По ла ко би и ми ту у Ка р пат ској ко тли ни
тре ба ло да на Ма ђа ре у су сед ним зе мља ма гле да мо не као
на на ци о нал ну ма њи ну, већ као на др жа во твор ну на ци о 
нал ну за јед ни цу“, по ру чу је Вик тор Ор бан. Он је упо зо рио
Сло ва ке да „бу ду опре зни ка да огра ни ча ва ју пра ва сво је
ма ђар ске ма њи не“ и по ру чио да ће, чим ње гов ФИ ДЕС до 
ђе на власт, „пла ни ра ти за јед но бу дућ ност за све Ма ђа ре у
Ка р пат ској ко тли ни“ („Гра ђан ски лист“, 17. 10. 2009). 

Р. В. С.
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Ак ту ел ни ре жим Бо ри са Та ди ћа је од лу чио
да Ми ни стар ству омла ди не и спор та, ко 
је во ди ми ни стар ка Сне жа на Са мар џић-

Мар ко вић (Г17 плус), у 2010. го ди ни, из др жав не ка се, на
рас по ла га ње ста ви 2 ми ли јар де и 646,2 ми ли о на ди на 
ра! Ова ци фра мо жда и не би би ла спор на ка да би гра ђа ни
и јав ност у Ср би ји има ли увид у то ка ко се и на шта тро ше
астро ном ска бу џет ска сред ства. Та ко ће Ми ни стар ство
омла ди не и спор та, са мо на фа мо зне Спе ци ја ли зо ва не услу -
ге по тро ши ти 22,1 ми ли он ди на ра, на Услу ге по уго во ру
34,9 ми ли о на ди на ра, док ће за До та ци је не вла ди ним ор -
га ни за ци ја ма из дво ји ти чак 1 ми ли јар ду и 152,5 ми ли о 
на ди на ра! Ова по след ња став ка рас хо да је по себ но ди ску 
та бил на, с об зи ром да на ја сан, и ка ко то „де мо кра те“ има 
ју обичај да ка жу, „тран спа рен тан“ на чин не при ка зу је ко 
ме све од ла зи го то во по ло ви на бу џе та спо ме ну тог ми ни 
стар ства.  

Зна се са мо да се сред ства тран сфе ри шу за ре дов но фи 
нан си ра ње про гра ма спорт ских са ве за Ср би је (укуп но:
99), укљу чу ју ћи и низ не по зна тих спорт ских так ми че ња,
спорт ских шко ла, кам по ва, омла дин ски (НВО) ор га ни за 
ци ја, итд. Ме ђу тим, ка ко Ми ни стар ство омла ди не и спор 
та, та ко ни дру ги бу џет ске ин сти ту ци је, ни ка да ни су обе 
ло да ни ли ко је су то НВО ко је „жи ве“ и „ди шу“ пре ко др 
жав не ка се, од но сно пре ко гр ба че гра ђа на Ср би је. 

Мла ди ма „ма гла“, а за НВО 85,5 ми ли о на! 
Уко ли ко се са мо за при мер узме на чин фи нан си ра ња

тзв. На ци о нал не стра те ги је за мла де, чи ја из ра да је, за 
кључ ком Вла де Ср би је од 14. ју на 2007. го ди не, по ве ре на
Ми ни стар ству омла ди не и спор та, он да је ја сно ка ко се из
др жав ног бу џе та, кроз НВО, „то пе“ ми ли о ни и ми ли јар де
ди на ра. Овај ком плек сни за датак, ре жим је фак тич ки по 
ве рио НВО сек то ру, а „цех“ су пла ти ли гра ђа ни Ср би је. На 
и ме, по сло ви око из ра де споме ну те стра те ги је, рас по ре 
ђе ни су на 47 удру же ња гра ђа на, тј. НВО ко је је Ми ни стар -
ство иза бра ло на кон кур су и са ко ји ма су скло пље ни уго 
во ри о фи нан си ра њу. Укуп на вред ност ових уго во ра на те 
рет бу џе та Ср би је из но си ла је не ве ро ват них 85.528.
181,87 ди на ра! 

Од свих држав них ин сти ту ци ја, је ди но је Ин сти тут за
пси хо ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду спро вео
ис тра жи ва ње о сло бод ном вре ме ну и сва ко днев ни ци мла 
дих. То ис тра жи ва ње је, за јед но са ис тра жи ва њем Це сид-а
о тзв. „ак ти ви зму мла дих“, пла ће но 3.016.750 ди на ра! Ме 
ђу тим, на овим астро ном ским тро шко ви ма пре ма НВО, не
за вр ша ва се при ча о укуп ним тро шко ви ма из ра де На ци о -
нал не стра те ги је за мла де.

Пре ма по да ци ма до ко јих је до шао нови нар „Ве ли ке Ср 
би је“, др жа ва је има ла тро шко ве од 5.660.245 ди на ра за 12
уго во ра о де лу то ком 2007. и 2008. го ди не ко ји су се од но 
си ли на по сло ве ра да тзв. те мат ских гру па на из ра ди пр во 
бит ног Пред ло га стра те ги је. Тро шко ви „кам па ње то ком
дру гог кру га кон сул та тив ног про це са из ра де Пред ло га
стра те ги је“, ко шта ли су 213.528,82 ди на ра, док су тро 
шко ви се ми на ра у Ба њи Ка њи жа ко шта ли 199.858 ди на 

ра. На кра ју, ор га ни за ци ја и ре а лиза ци ја за вр шне кон фе 
рен ци је усва ја ња Пред ло га стра те ги је у Бе о гра ду, ко шта 
ла је не ве ро ват них 2.551.007,70 ди на ра! 

Да кле, ка да се су ми ра ју сви тро шко ви и ка да се под ву че
цр та, до ла зи се до ци фре од не ве ро ват них 97.169.571,39
ди на ра, што чи ни укуп не тро шко ве из ра де тзв. На ци о нал -
не стра те ги је за мла де у Ср би ји. Ако се има у ви ду да је ви 
ше од 85,5 ми ли о на ди на ра да то НВО сек то ру, а да су
мла ди у Ср би ји до би ли нај о бич ни ју хр пу па пи ра и „ма глу“,
од ко је, ни по сле ско ро две го ди не, ни су осе ти ли ни ка кав
ефе кат, он да је то по ра жа ва ју ће! Због то га се с раз ло гом
мо ра ју по ста ви ти еле мен тар на пи та ња: 1) ко се то бо га ти
на ра чун мла дих у Ср би ји; 2) ко ме је др жа ва по ве ри ла кре и -
ра ње и спро во ђе ње омла дин ске по ли ти ке; и 3) ко ме из НВО
сек то ра гра ђа ни Ср би је пла ћа ју ла го дан жи вот!? 

Ка ко ре жим фи нан си ра Фонд Со ње Лихт...
По да ци до ко јих је до шао но ви нар „Ве ли ке Ср би је“ не 

дво сми сле но све до че о то ме да до ми нан тан уплив у кре и 
рање омла дин ске по ли ти ке у Ср би ји, о тро шку гра ђа на,
има НВО Бе о град ски фонд за по ли тич ку из у зет ност
(БФПЕ), на чи јем че лу је Со ро ше ва след бе ни ца Со ња Лихт.
Ова НВО је, у пе ри о ду од 28. сеп тем бра 2007. го ди не до 15.
ју ла 2009. го ди не, са Ми ни стар ством омла ди не и спор та,
за кљу чи ла чак 4 по је ди нач на уго во ра укуп не вред но сти
10.269.460,50 ди на ра! Пре ма од ред ба ма уго во ра, Ми ни -
стар ство је би ло оба ве зно да на ра чун БФПЕ-а тран сфе 
ри ше од 50 до 100 од сто нов ча них сред ста ва, и то 20 до
30 да на од да на пот пи си ва ња уго во ра.  

Пр ви уго вор (бр: 45102490/1/20701), вре дан 2.735.
165 ди на ра, пот пи сан је 28. 9. 2007. го ди не и од но си се на
спро во ђе ње про јек та: НВО за фор ми ра ње, ко ор ди на ци ју и
пра ће ње са ве то дав них од бо ра. Дру ги уго вор (бр: 45102
758/0704/03146), вре дан 3.913.691 ди нар, пот пи сан је
19. 11. 2007. го ди не и од но си се на спро во ђе ње про јек та:
Уло га мла дих по ли тич ких ли де ра у фор му ли са њу на ци о -
нал них и ло кал них омла дин ских по ли ти ка. Тре ћи уго вор
(бр: 400009/207), вре дан 2.275.270 ди на ра, пот пи сан је
12. 08. 2008. го ди не и од но си се на спро во ђе ње про јек та:
Стра те шки прав ци ја ча ња уло ге мла дих у Ср би ји – омла -
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Со њи Лихт 10 ми ли о наСо њи Лихт 10 ми ли о на
за ин док три на ци ју мла дихза ин док три на ци ју мла дих

„Ве ли ка Ср би ја“ от кри ва ка ко се кре и ра омла дин ска по ли ти ка у Ср би ји

Пи ше: Иван Ни нић



дин ска по ли ти ка у про це су европ ских ин те гра ци ја. И че 
твр ти уго вор (бр: 40101138/200904), вре дан 1.345.
334,50 ди на ра, пот пи сан је 15. 07. 2009. го ди не, а од но си
се на спро во ђе ње про јек та: Ефи ка сна при ме на На ци о нал не
стра те ги је за мла де у мул ти ет нич ким сре ди на ма – мо -
гућ но сти и иза зо ви. 

НВО „екс пер ти“ на гр ба чи на ро да 
Уко ли ко се па жљи во по сматра спе ци фи ка ци ја тро шко 

ва ко је је БФПЕ Со ње Лихт имао при ли ком спро во ђе ња
уго во ре них про је ка та на те рет бу џе та гра ђа на Ср би је, он 
да се на ме ће ве о ма прост за кљу чак, а то је да се зна тан део
сред ста ва, од укуп но 10.269.460,50 ди на ра, тро ши не ми 
ли це на астро ном ске пла те осо бља ко је је ан га жо ва но на
се ми на ри ма БФПЕ-а. При ме ра ра ди, са мо за тро шко ве ан 
га жо ва ња „људ ских ре сур са“ на пр вом про јек ту, утро ше но
је чак 1.080.000 ди на ра. У исту свр ху, на дру гом про јек ту
утро ше но је 1.081.000 ди на ра, на тре ћем про јек ту
484.000 ди на ра, док је за че твр ти про је кат пла ни ран
тро шак од 360.000 ди на ра. Овај но вац гра ђа на Ср би је
пре ли ва се у џе по ве ру ко во ди ла ца про је ка та, аси сте на та,
ад ми ни стра ци је, ко ор ди на то ра, „екс пе ра та“ и пре да ва ча, а
ме сеч не апа на же се кре ћу у ра спо ну од 20.000 до 80.000
ди на ра.

Ка ко БФПЕ Со ње Лихт има сво је ак тив но сти ши ром Ср 
би је, он да се сред ства до би је на од др жа ве тро ше и на бен 
зин, кр кан лу ке и хо тел ски сме штај у гра до ви ма где се ин 
док три на ци ја мла дих оба вља. Та ко је, при ме ра ра ди, тро 
шак пре во за при спро вође њу дру гог про јек та ко штао
261.967 ди на ра, а тро шак хотел ског сме шта ја 1.419.920
ди на ра! По ред то га, гра ђа ни фи нан си ра ју и сав по тро шни
кан це ла риј ски ма те ри јал, од хар ти је, фло ма сте ра, то не ра,

па до спа ја ли ца и фа сци кли ко је се ко ри сте на се ми на ри ма
ко је је ак ту ел ни ре жим по ве рио Со њи Лихт.  

„Обу ка“ ода бра ног пар тиј ског под млат ка
Из из ве шта ја ко је је са чи нио БФПЕ Со ње Лихт, а до ко 

јих је до шао но ви нар „Ве ли ке Ср би је“, ја сно се ви ди ко је
све уче ство вао у ре а ли за ци ји спо ме ну тих про је ка та, а чи ја
циљ на гру па су мла ди у Ср би ји. Ту су пре све га знат ну уло 
гу има ли мла ђи љу ди, тзв. под мла дак од ре ђе них по ли тич 
ких пар ти ја. 

У про јек ту под на зи вом НВО за фор ми ра ње, ко ор ди на -
ци ју и пра ће ње са ве то дав них од бо ра, уче шће су узе ли
пред став ни ци под млат ка по ли тич ких пар ти ја, и то: ДС,
Г17 плус, ДСС, ПСС, СВМ, ЛСВ, СДП, Бо шњач ка де мо 
крат ска стран ка Сан џа ка, Уни ја Ро ма и Де мо крат ска
за јед ни ца Хр ва та Вој во ди не. У про јек ту под на зи вом
Уло га мла дих по ли тич ких ли де ра у фор му ли са њу на ци о -
нал них и ло кал них омла дин ских по ли ти ка, уче шће је узе ла,
ка ко се у из ве шта ји ма на во ди, „ужа гру па мла дих ли де ра“
сле де ћих стра на ка: Г17 плус, ДС, ДСС, ЛСДВ, НС и СПО.
Исто та ко, у про јек ту Ефи ка сна при ме на На ци о нал не стра -
те ги је за мла де у мул ти ет нич ким сре ди на ма – мо гућ но -
сти и иза зо ви, на че тво ро днев ном се ми на ру (912. 10.
2009), у хо те лу „Ма же стик“ у Бе о гра ду, учествовало је  30
ак ти ви ста под млат ка по ли тич ких пар ти ја из Бач ког окру 
га, и то: Г17 плус, ДС, ДСС, ДСХВ, ЛСВ, СВМ и СПС. 

Да кле, на ме ће се за кљу чак да је ак ту ел ни по ли тич ки
ре жим, јед но од го ру ћих на ци о нал них пи та ња, као што је
пи та ње кре и ра ња и спро во ђе ња омла дин ске по ли ти ке,
пре пу стио НВО сек то ру и Со њи Лихт. При том се бу џет Ми -
ни стар ства омла ди не и спор та ко ри сти као про точ ни
бојлер за фи нан си ра ње свих ак тив но сти НВО сек то ра, а ко
је за циљ има ју ин док три на ци ју под млат ка пре ци зно ода 
бра них по ли тич ких стра на ка! Да ли ће то до не ти не што
до бро гра ђа ни ма Ср би је?!
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Срп ска ди пло ма ти ја и НВО сек тор!
Ка кав скан дал ре жим Бо ри са Та дић мо же да на пра ви ка да је реч о фи нан си ра њу НВО пре ко гр ба 

че гра ђа на Ср би је, нај бо ље илу стру је при мер Ми ни стар ству спољ них по сло ва Ср би је (МСП). Но ви нар
„Ве ли ке Ср би је“ се обра тио МСП са зах те вом да нам над ле жни у тој ин сти ту ци ји раз ја сне шта зна чи
сле де ћа фор му ла ци ја, ко ја је уне та у обра зло же ње пред ло же ног бу џе та тог ми ни стар ства за 2010.
го ди ну: „За кључ ком Вла де, оба ве зно је да у ра ду ме ђу на род них кон фе рен ци ја уче шће, по ред струч ња -
ка Mинистарства, узму и чла но ви НВО чи је се ан га жо ва ње фи нан си ра пре ко МСП“. 

На наш зах тев, од го во ри ла је Би ља на Жив ко вић, ге не рал ни се кре тар МСП, и то уз сле де ће об ја 
шње ње: „... МСП ни је по зна то на ко ји на чин се текст, ци ти ран у ва шем до пи су, на шао у обра зло же -
њу Пред ло га за ко на о буџе ту РС...“! Уз гред, ка ко би пот кре пи ла сво ју тврд њу, го спо ђа Жив ко вић нам
је до ста ви ла из вор ни текст ко ји је на пи сан у Пред ло гу фи нан сиј ског пла на за 2010. го ди ну, а ко ји је
МСП упу ти ло Ми ни стар ству фи нан си ја. По сле ова квог при ме ра ме ше та ре ња, оправ да но се по ста вља
пи та ње ко то у др жав ним ин сти ту ци ја ма ло би ра и во ди ра чу на да НВО сек тор бу де на ми рен па ра ма
поре ских об ве зни ка, тј. гра ђа на Ср би је?!



На ре дов ном за се да њу На род не Скуп шти не Ре пу бли 
ке Ср би је, по сла ник Срп ске ра ди кал не стран ке, др
Пе тар Јо јић, по ста вио је у ја ну а ру ове го ди не Вла ди

Ср би је сле де ће пи та ње: „За што је вла да пред ви де ла та кво
за кон ско ре ше ње ко је омо гу ћа ва ми ни стру здра вља да ус 
кра ти пра во гра ђа ни ма ју жног Ба на та, пре све га Пан че ва,
да се ле че у здрав стве ним уста но ва ма и кли ни ка ма у Бе о 
гра ду, не го мо ра ју да пу ту ју у Но ви Сад, Срем ску Ка ме ни цу
или чак и Вр бас? Те шки бо ле сни ци ко ји бо лу ју од кар ци 
но ма или мо ра ју да се под врг ну опе ра ци ји уград ње ве 
штачких ку ко ва, мо ра ју да пу ту ју 100 ки ло ме та ра у јед ном
прав цу, по том 100 ки ло ме та ра у дру гом прав цу ра ди те ра 
пи је, а мо ра ла би да по сто ји мо гућ ност да се ле че и у Бе о 
гра ду, јер је Устав Ср би је за га ран то вао да се ни во до стиг 
ну тих пра ва па ци је на та не сма њу је, а у кон крет ним слу ча 
је ви ма он је дра ма тич но ума њен.“ Од го вор Вла де Ср би је
сти гао је на кон две сед ми це и до слов це гла си: „У скла ду са
За ко ном о здрав стве ном оси гу ра њу и Пра вил ни ком о на
чи ну и по ступ ку оства ри ва ња пра ва из оба ве зног здрав 
стве ног оси гу ра ња, про пи са но је да оси гу ра но ли це оства 
ру је здрав стве ну за шти ту код да ва о ца здрав стве них услу 
га ко ји има се ди ште на под руч ју ма тич не фи ли ја ле са ко 
јом је за кљу чен уго вор о пру жа њу здрав стве не за шти те.
Ка да иза бра ни ле кар оце ни да оси гу ра ном ли цу не мо же
да се обез бе ди од го ва ра ју ћа здрав стве на за шти та код да 
ва о ца здрав стве них услу га, на под руч ју ма тич не фи ли ја ле,
ду жан је да из да упут за нај бли жег од го ва ра ју ћег да ва о ца
услу га ван под руч ја ма тич не фи ли ја ле ко ји мо же да пру жи
здрав стве ну за шти ту оси гу ра ном ли цу. На упу ту иза бра 
ног ле ка ра ле кар ска ко ми си ја ма тич не фили ја ле да је
прет ход ну са гла сност, осим у хит ним слу ча је ви ма.

Из у зет но, оси гу ра но ли це мо же да оства ри здрав 
стве ну за шти ту код да ва ла ца здрав стве них услу га на
се кун дар ном ни воу са под руч ја ма тич не фи ли ја ле уда 
ље ног од ме ста ста но ва ња оси гу ра ног ли ца до 45км, а
на под руч ју друге фи ли ја ле по сто ји да ва лац услу га ко 
ји је знат но бли жи ме сту ста но ва ња оси гу ра ног ли ца у
од но су на да ва о ца услу га на под руч ју ма тич не фи ли ја 
ле...

Упут ство ди рек тор ке РЗ ЗО – из над за ко на!
Да не угу ши мо на ше чи та о це ужа са ва ју ће до сад ним и

без лич ним би ро крат ским је зи ком из пре тр по шлог ми ле 
ни ју ма, ко ји те шко да раз у ме ју и они ко ји га ко ри сте, а ка 
мо ли они ко ји ма је на ме њен, обич ни гра ђа ни , у на став ку
од го во ра срп ске вла де на род ном по сла ни ку, сто ји и да  је
ди рек тор ка Ре пу блич ког за во да здрав стве ног оси гу ра ња
(РЗ ЗО), Све тла на Ву кај ло вић, 17. ав гу ста 2006. до не ла, ка 
ко сто ји у од го во ру, „Упут ство“ пре ма ко јем се оси гу ра ни 
ци пан че вач ке фи ли ја ле упу ћу ју на ра ди о те ра пиј ско ле че 
ње у Ин сти тут за он ко ло ги ју у Сремској Ка ме ни ци. На рав 
но, од го вор је до те ме ре „за ку ку љен“, да је нео п ход но ан 
га жо ва ти по себ ног пре во ди о ца и ту ма ча (мо жда ће и то
рад но ме сто уско ро би ти из ми шље но ка ко би се у др жав 
ним уста но ва ма удо мио још по не ко од род би не функ ци о 
не ра пар ти ја на вла сти, све је мо гу ће), ка ко би се раз у ме ло
шта је пи сац хтео да ка же. Ка ко год, тек фа мо зно „упут 
ство“, та ко ђе не сме њи ве ди рек тор ке РЗ ЗО, у прак си је не
са мо до би ло сна гу за ко на, већ је и из над ње га! Јер оси гу ра 
ни ци из Пан че ва и око ли не не мо гу да се ле че у Бе о гра ду

ко ји је од Пан че ва уда љен све га 15км, чак је и бли жи од не 
ких уда ље них ме ста ко ји при па да ју те ри то ри ји глав ног
гра да, на при мер, Угри нов ци, Ла за ре вац, Мла де но вац, Со 
пот, ко ји су од Бе о гра да уда ље ни 40 км, већ су из ло же ни
не чу ве ном мал тре тира њу и тро шко ви ма ко је им ни ко не
на док на ђу је – гу би так вре ме на, тро шко ви пу та...

Све у ци љу „за шти те оства ри ва ња пра ва оси гу ра ни ка“.
Вр ху нац ци ни зма је што од го вор на род ном по сла ни ку ни 
је на пи сао и пот пи сао, ка ко би се оче ки ва ло и што је крај 
ње ло гич но, онај ко ји је од го во ран за пот пу ну кон фу зију у
срп ском здрав ству, не са мо по тре нут ној функ ци ји у срп 
ској вла ди, већ пре све га по то ме што на ме сту ми ни стра
здра вља се ди већ не зна се ко ли ко ман да та (осам го ди на,
укуп но), др То ми ца Ми ло са вље вић, већ пр ви пот пред сед
ник и за ме ник пред сед ни ка вла де, ми ни стар по ли ци је
Иви ца Да чић!

На рав но да се на кра ју зва нич ног од го во ра по сла ни ку
др Пе тру Јо ји ћу кон ста ту је да пра ва оси гу ра ни ка ни чим
ни су угро же на и да је све у нај бо љем ре ду. Што то гра ђа ни
не ви де, то је њи хов про блем. Има ли смо ру жне сно ве, а
кад смо отво ри ли очи, пре ми јер, за ме ни ци, пот пред сед ни 
ци вла де и сви ми ни стри, ви ше ни је ни ва жно ко је за шта
над ле жан, об ја сни ли су нам да оно што ви ди мо не ви ди мо,
оно што смо до жи ве ли на соп стве ној ко жи, ни је та ко, већ
је она ко ка ко нам они ка жу, јер – власт је из ме ђу оста лог ту
не да „слу жи на ро ду“ (то су са мо пу сте те о ри је), већ да на 
ро ду узме и па мет и жи вот под арен ду, и то без на кна де!

По ро ђај ни је „хи тан“ слу чај!?
Да је ту ма че ње за кон ске ре гу ла ти ве, ко на шта има пра 

во и ко шта тре ба да пла ти, до ве де но до ап сур да, нај бо ље
све до чи слу чај по ро ди ље Је ле не Оли ве рић (33) из Вр шца.
Ка ко је тер мин за по ро ђај био сре ди на ја ну а ра, Је лена се
кон сул то ва ла са сво јим ги не ко ло гом ко ји се са гла сио да
мо же оти ћи до Бе о гра да и та мо са че ка ти Но ву го ди ну са
сво јом ши ром по ро ди цом. Не пла ни ра но, по ро ђај је кре нуо
ра ни је и она се 31. де цем бра по ро ди ла у КБЦ ,,Зве зда ра”.
Фи ли ја ла По кра јин ског заво да за здрав стве но оси гу ра ње
у Пан че ву од би ла је да пла ти „тро шко ве лук су зи ра ња по 
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ро ђа ја у Бе о гра ду” и по ро ди ци Оли ве рић по штом по сла ла
ра чун од 56.500 ди на ра. Па ра докс је уто ли ко ве ћи што је
Је ле на Оли ве рић ро ђе на у Бе о гра ду.

Да ли је Је ле на, кад су у ра но ју тро 31. де цем бра тру до 
ви кре ну ли, тре ба ло да се вра ти у Вр шац, пу ту је 90 км ка 
ко би се по ро ди ла у та мо шњем по ро ди ли шту? Да ли би та 
кав пут био ри зи чан по по ро ди љу и бе бу? Фи ли ја лу здрав 
стве ног оси гу ра ња у Пан че ву то не за ни ма. 

Је ле на Оли ве рић има ла је код се бе уред но ове ре ну
здрав стве ну књи жи цу, као и сва по треб на до ку мен та на
осно ву ко јих је при мље на у по ро ди ли ште на Зве зда ри.

Ни шта то не вре ди. Пан че вач ка фи ли ја ла сма тра да по 
ро ђај ни је хи тан слу чај. Ми смо, да кле, за на ше па ре, та о ци
здрав стве ног оси гу ра ња, у ми ло сти или не ми ло сти др 
жав них чи нов ни ка ко ји од лу чу ју о на шим жи во ти ма. На 
кон де се то го ди шњег ис ку ства са ,,де мо кра та ма”, Броз нам
све ви ши на ли ку је на ро до на чел ни ка ху ма ни зма и ре не 
сан се. По ро ди ље ни су пла ћа ле по ро ђај, то по у зда но зна мо. 

Прав ни ца фи ли ја ле у Пан че ву, Смиљ ка Ча лић, ни је хте 
ла да го во ри о овом слу ча ју за ме ди је (мо же јој се), а в. д. ди 
рек то ра фи ли ја ле Сла ви ца Ма рин ко вић ре кла је да је пр 
во сте пе на ле кар ска ко ми си ја од би ла пла ћа ње ра чу на, и
до да ла да ни у прет ход ној го ди ни ни је дан сли чан слу чај,
тач ни је, по ро ђај, ни је пла ћен. Би ло их је 170! Ре а го ва ла је
и ди рек тор ка РЗ ЗО Све тла на Ву кај ло вић. Она је за днев 
ник ,,Прес” ре кла да ће „у фи ли ја ли у Пан чеву ле те ти гла ве
ако се ис по ста ви да је од би ла пла ћа ње, а по ро ђај био за и 
ста хи тан”. Ни смо чу ли да је би ло ко због овог слу ча ја сно 
сио по сле ди це. Го спо ђа Ву кај ло вић уско ро од ла зи са функ 
ци је ди рек тор ке РЗ ЗО, онај ко буде до шао на кон ње, ре ћи
ће да са овим слу ча јем не ма ни шта. Већ ви ђе но. 

Гол го та обо ле лих од ма лиг них обо ље ња
Суд би на оних ко ји на те ри то ри ји Пан че ва обо ле од не 

ке ма гли не бо ле сти, ви ше је не го дра ма тич на. Од ла зак у
Срем ску Ка ме ни цу и по ку шај да се на вре ме до би је од го ва 
ра ју ћа ле кар ска услу га, пра ви је под виг. На и ме, Ин сти тут
за он ко ло ги ју у Срем ској Ка ме ни ци скло пио је уго вор са
За во дом за здрав стве но оси гу ра ње Ре пу бли ке Српске, па
су са да до ма ћи оси гу ра ни ци, па ци јен ти дру гог ре да. Они
су при ну ђе ни, ка ко би „бла го вре ме но“ до шли до нео п ход 
не те ра пи је, да се ста ве на ли сту че ка ња. Иако за кон из ри 
чи то ка же да је ле че ње ма лиг них бо ле сти оба ве зан вид
здрав стве не за шти те и да се спро во ди на те рет др жав не
ка се здрав стве ног оси гу ра ња, у Срем ској Ка ме ни ци је ту 
ма че ње сло ва за ко на, ве о ма ли бе рал но. Да кле, пла ти, па се
ле чи. Од бор за здра вље и по ро ди цу Скуп шти не Ср би је у

ви ше на вра та је ука зи вао на је дан од нај те жих про бле ма у
до ма ћем здрав ству, не мо гућ ност до ма ћих па ци је на та обо 
ле лих од ма лиг них бо ле сти да бла го вре ме но до ђу до нео 
п ход не те ра пи је, али – без ре зул та та. Ми ни стар и ин спек 
циј ске слу жбе оста ли су глуви на све при мед бе удру же ња
гра ђа на, по ро ди ца обо ле лих и са мих па ци је на та. Ко је раз 
ме ре је до би ла без ду шност и вла да ви на нов ца у си сте му
ко ји се ку не у ху ма ност и то да је ту због па ци је на та, нај бо 
ље го во ре са ми ви нов ни ци та квог по на ша ња, ле ка ри из
Ин сти ту та у Срем ској Ка ме ни ци. 

Дво ји ца ру ко во ди ла ца ове уста но ве го сто ва ла су у сеп 
тем бру 2009. на ка на лу ДЕ ВЕТ но во сад ске те ле ви зи је. На
при мед бу да у ле че њу при о ри тет имају стра ни па ци јен ти
и да на ши мо ра ју да пла те да до ђу на ред пре ко ли сте че 
ка ња, ко ја ни је до зво ље на у овој гра ни ме ди ци не, у жи вом
про гра му до слов це су ре кли сле де ће: „Сва ка кли ни ка у
све ту по но сна је на број па ци је на та, наш уго вор (ми сли се
на уго вор са Ре пу блич ким за во дом здрав стве ног оси гу ра 
ња Ре пу бли ке Срп ске) пред ста вља до бар из во зни по сао...“
(!!!). Ако је и од пар тиј ских дру го ва Г17+, мно го је!

Зар је по сао ле ка ра на ин сти ту ту у ко јем се ле че нај те 
жи бо ле сни ци, да се ба ве из во зом? Реч је о др жав ној уста
но ви у ко ју смо сви ула га ли, из два ја ли оба ве зне до при но 
се, где се за по сле ни по на ша ју као да су тр гов ци, као да је та
кли ни ка, са ску пом опре мом, згра дом, осо бљем, не што
што им је од та те оста ло, као да је то њи хо ва при ват на кли 
ни ка. Ли сте че ка ња за ле че ње ма лиг них бо ле сни ка, а у
ску по пла ће ним мар ке тин шким кам па ња ма (опет о на 
шем тро шку), по ру чу ју нам да мо ра мо БЛА ГО ВРЕ МЕ НО да
се ле чи мо. Пред ност стран ци ма не са мо да угро жа ва ле че 
ње до ма ћих бо ле сни ка, већ угро жа ва њи хов жи вот! Не ма 
мо ни шта про тив стра них па ци је на та, али ме ста им тре ба
усту пи ти тек ка да бу де мо има ли ви шак ка па ци те та. Та ко
је мал тре ти ра ње ста нов ни ка пан че вач ке оп шти не до сти 
гло сте пен не из др жи во сти – не по треб но се пу ту је 200 км,
че ка се на ли ста ма че ка ња, пла ћа из свог џе па у др жавном
ре сур су... Не ки, на жа лост, ле че ње и не до че ка ју.

На род ни по сла ник ДССа, др Ми лан Ди ми три је вић, та 
ко ђе је имао по сла нич ко пи та ње – Да ли су па ци јен ти, ко 
ји су че ка ли на ле че ње, ни су га до че ка ли или су на ле че ње
ка сно сти гли, обе ште ће ни и ка ко? У од го во ру је на ве дено
да су па ци јен ти обе ште ће ни у ви си ни од 530.000 ди на ра
из ка се РЗ ЗО и око 30.000 ди на ра из ка се Ин сти ту та за он 
ко ло ги ју у Срем ској Ка ме ни ци. За шта су обе ште ће ни – за
из гу бље ну на ду, шан су за жи вот или сам жи вот? Не ма од 
го во ра.

Ре фор ма здрав ства уско ро ће на пу ни ти де це ни ју. Као у
оном Ку сту ри чи ном фил му – сва ко га да на, у сва ком по гле
ду, на пре ду је мо све ви ше и ви ше...

Сва ко га да на нас је све ма ње. Ма ње се ра ђа мо, ви ше
уми ре мо. И то је не ки ре зул тат.

Уво зно–из во зни по сло ви
Про те клих да на и Ми ни стар ство здра вља, као и Ин сти 

тут у Ка ме ни ци, има „до бар из во зни по сао“. Из во зи до ма 
ће па ци јен те у Тур ску. До ма ћи карди о хи рур шки бо ле сни 
ци ићи ће о тро шку ка се РЗ ЗО у Тур ску на ле че ње. Ка жу,
не ма мо до вољ но кар ди о хи рур га. Проф. др Бо шко Ђу ка но 
вић, ди рек тор Ин сти ту та „Де ди ње“ тим по во дом јав но се
огла сио и ре као да је то сра мо та! Оста ли ћу те. 

У де сет ми ну лих го ди на Ми ни стар ство здра вља и ре 
сор ни ми ни стар бри ну ли су о кре че њу, на бав ци опре ме,
за бра ни пу ше ња, ад ми ни стри ра ње у здрав ству до ве ли су
до сте пе на кон фу зи је ка ква се ма ло где мо же ви де ти, ис 
цр пљу ју се и ле ка ри и па ци јен ти и стал но сти же но ва и но 
ва ре гу ла ти ва. Ка дро ви ма се не ба ви.

Мо жда би увоз кар ди о хи рур га та ко ђе мо гао би ти „до 
бар“ из во зни по сао. У Ср би ју.

Р. В. С.
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Већ ме сец и по да на ме шта ни Кр ње ва код Ве ли ке
Пла не др же под бло ка дом вој ни обје кат на уз ви ше 
њи ма из над се ла, ко ји је Вла да Ср би је од ре ди ла за

скла ди ште опа сног от па да.
Улаз у скла ди ште за пре чен је по љопри вред ним ма ши 

на ма, по ред ко јих се на ла зи ша тор у ко јем је сме ште на да 
но ноћ на се о ска стра жа.

– У Бе о гра ду че ка ју да се ми умо ри мо, па да од ло же от 
пад. На че ка ће се – ка же Ми лан Пе рић, се кре тар МЗ Кр ње 
во. – Ми по пу сти ти не ће мо. Бо ри мо се за здра вље сво је де 
це, а сви про пи си су на на шој стра ни. Не ма за ко на ко ји ре 
гу ли ше ову про бле ма ти ку, а ко ји вла да ни је пре кр ши ла.

Од лу ку да се у вој ном објек ту из над Кр ње ва, ко ји је у
вла сни штву Ре пу бли ке, из вр ши од ла га ње опа сног от па да
вла да је до не ла 25. ју на 2009. го ди не. Истом од лу ком вла 
да је обје кат из у зе ла из над ле жно сти Ми ни стар ства од 
бра не и усту пи ла га Ми ни стар ству жи вот не сре ди не и
про стор ног пла ни ра ња.

Вест да ће у њи хо вом се лу би ти скла ди ште опа сног от 
па да, Кр њев ци су са зна ли тек по чет ком фе бру а ра, од рад 
ни ка ко ји су по че ли да из во де ра до ве на при пре ми објек 
та за при јем от па да. Од та да у се лу вла да ван ред но ста ње.

Под при ти ском ме шта на, ко ји су за пре ти ли и бло ка 
дом ауто пу та ко ји про ла зи кроз се ло, вла да је при вре ме 
но об у ста ви ла при прем не ра до ве на објек ту, али оста је
при од лу ци да се у Кр ње ву скла ди шти опа сан от пад.

– Ка ко је мо гу ће да по ред ви ше де се ти на на пу ште них
вој них обје ка та у не на се ље ним пла нин ским под руч ји ма,
по ред број них на пу ште них руд ни ка, вла да до не се од лу ку
да опа сни от пад скла ди шти усред По мо ра вља, ме ђу ора 
ни ца ма, у гу сто на се ље ном се лу, не ко ли ко сто ти на ме та 
ра од из во ра из ко јих се се ло и основ на шко ла са не ко ли 
ко сто ти на ђа ка снаб де ва ју во дом – пи та се Не над Ма рин 
ко вић, пред сед ник се о ског кри зног шта ба. 

Кр њев ци исти чу да од ла га ње от па да у овом објек ту не
би пред ста вља ло са мо иза зи ва ње трај не опа сно сти по
здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну, већ и гру бо кр ше ње
ни за ва же ћих за ко на и про пи са.

– По ва же ћим про пи си ма, вла да је би ла дужна да се
кон сул ту је с на ма и Оп шти ном пре до но ше ња ове не ра 
зум не од лу ке, а она то ни је учи ни ла – ка же Не над Ма рин 
ко вић. – Ови Та ди ће ви стал но при ча ју о јав но сти ра да, а
све ра де тај но. Пра ви ко му ни сти.

Пра вил ник о на чи ну по сту па ња са опа сним от па дом
за бра њу је ње го во од ла га ње на уда ље но сти ма њој од 5 км
од на се ља. Обје кат у Кр ње ву на ла зи се не ко ли ко сто ти на
ме та ра од пр вих се о ских ку ћа.

По истом про пи су, от пад мо ра би ти уда љен нај ма ње 3
км од за шти ће ног при род ног до бра и спо ме ни ка кул ту ре.
Ово скла ди ште се на ла зи на не ко ли ко сто ти на ме та ра од
згра де нај ста ри је се о ске шко ле у Ср би ји и цр кве брв на ре
из 17. ве ка.

– Про стор ним пла ном оп штине Ве ли ка Пла на, ко ји је
по твр ђен од над ле жног ре пу блич ког ор га на, и ре гу ла ци 
о ним пла ном на се ље ног ме ста Кр ње во, ни је пред ви ђе но да
се на тој ло ка ци ји мо же сме сти ти обје кат за скла ди ште ња
опaсног от па да, па би исто пред ста вља ло кр ше ње За ко на
о пла ни ра њу и из град њи – упо зо ра ва Ми лан Пе рић.

Гра ђе вин ски ин спек тор Љи ља на Ђор ђе вић утвр ди ла
је да су ра до ви на ре кон струк ци ји објек та, ра ди при хва та 

ња от па да, за по че ти
без гра ђе вин ске до зво 
ле, и о то ме оба ве сти ла
над ле жне др жав не ор 
га не. 

Вла да и од го вор ни у
Ми ни стар ству жи вот 
не сре ди не по ку ша ва ју
да ово опа сно из и гра 
ва ње за ко на од бра не
тврдњом да је у пи та њу
вој ни обје кат и да се ту
не мо гу при ме њи ва ти
про пи си из ци вил ног
за ко но дав ства. У пи та 
њу је об ма на.

– Др жа ва је обје кат,
ко ји је ње но вла сни 
штво, из у зе ла од вој ске
и усту пи ла га Ми ни 
стар ству за жи вот ну
сре ди ну, та ко да сад не 
ма ве зе са вој ском – ка 
же Не над Пе рић, члан Оп штин ског ве ћа. – У пи та њу је ци 
вил ни от пад ко ји скла ди шти при вред но дру штво, ко ји је
тај по сао до би ло на тен де ру. Тен дер је спро ве ло Ми ни 
стар ство за жи вот ну сре ди ну, ко је ће и обез бе ђи ва ти обје
кат.

От пор ме шта на Кр ње ва по ста је још ра зу мљи ви ји ако
се има у ви ду чи ње ни ца да се на уз ви ше њи ма из над њи 
хо вог се ла већ го ди на ма на ла зи огром на де по ни ја от па да.
Де по ни ја при па да су сед ној оп шти ни, Сме де рев ској Па 
ланци, а сви апе ли ме шта на Оп шти ни Па лан ка и над ле 
жним ре пу блич ким ор га ни ма да се де по ни ја укло ни пот 
пу но су изиг но ри са ни.

– Кад др жа ва та ко очи глед но и ви ше стру ко кр ши за ко 
не, по себ но у та ко осе тљи вој обла сти као што је за шти та
здра вља гра ђа на, ка ко мо же оче ки ва ти од тих истих гра 
ђа на да по шту ју ту исту др жа ву, и те исте за ко не – огор че 
на је Ива на Шу ле јић, ме ди цин ска се стра из Кр ње ва. 
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Вла да уве ла ван ред но ста ње
Ме шта ни Кр ње ва код Ве ли ке Пла не већ ме сец и по да на др же да но ноћ не стра же

Ни је их бри га за здра вље гра ђа на
Скуп шти на оп шти не Ве ли ка Пла на ста ла је

иза оправ да ног про те ста ме шта на Кр ње ва и
за тра жи ла да вла да про ме ни сво ју од лу ку, а да
се о овом про бле му из ја сни и Од бор за жи вот 
ну сре ди ну Скуп шти не Ср би је.

Пред сед ник од бо ра Че до мир Јо ва но вић за 
ка зао је сед ни цу за 9. март, али ни је би ло кво 
ру ма, јер чла но ви из вла да ју ћих стра на ка ни су
до шли на сед ни цу.

– Од врат но је да и на ова ко ва жном пи та њу
стран ке гле да ју са мо свој ин те рес – ка же члан
Од бо ра Ви то мир Плу жа ре вић. – Па, у Кр ње ву
жи ве чла но ви и гла са чи свих стра на ка. По себ 
но сам из не на ђен да на сед ни цу ни је до шао по 
сла ник СПСа Бор кић, јер та стран ка са чи ња ва
вла да ју ћу ко а ли ци ју у Ве ли кој Плани.

• Кр ше ћи за ко не и соп стве не од лу ке, Та ди ће ви ми ни стри по ку ша ва ју да у Кр ње ву, усред ора -
ни ца, на пра ве скла ди ште опа сног от па да 



За кон о ге нет ски мо ди фи ко ва ним ор га ни зми ма (ГМО)
ко ји је ју на про шле го ди не сту пио на сна гу, би ће по 
но во про ме њен. Ка ко ства ри сто је, под при ти ском

аме рич ке ад ми ни стра ци је, Ср би ја ће од у ста ти од за бра не
про из водње и про ме та ГМО у ко мер ци јал не свр хе, и но вом
вер зи јом омо гу ћи ти га је ње ге нет ски мо ди фи ко ва не со је,
ку ку ру за, па ра дај за, пи ли ћа, сви ња... 

На рав но, ка ко се увек про на ла зе из го во ри за до но ше ње
не ке штет не од лу ке, та ко се ов де већ про ту ра ин фор ма ци 
ја да је са да шњи за кон озбиљ на пре пре ка за при јем Ср би 
је у Свет ску тр го вин ску ор га ни за ци ју (СТО). Раз у ме се, не
би био ни ка ква пре пре ка да ве ли ки ути цај на СТО не ма ју
САД и још не ко ли ци на зе ма ља ко је су ја ки за го вор ни ци ге 
нет ски мо ди фи ко ва не хра не. Из Ми ни стар ства по љо при 
вре де не ма де ман ти ја ин фор ма ци је да за кон може би ти
про ме њен, што се у јав но сти ту ма чи као знак одо бра ва ња. 

Ге нет ски мо ди фи ко ва на хра на пред мет је ве ли ке кон 
тро вер зе, су ко бља ва ња раз ли чи тих ста во ва и ту ма че ња
ши ром све та, што је ре зул ти ра ло и опреч ним за ко но дав 
стви ма. 

Та ко пре ма до са да шњим про пи си ма Европ ске уни је,
ГМО хра на мо ра би ти ја сно обе ле же на, док у Аме ри ци то
ни је слу чај. 

Ге нет ски ин же ње ринг пред ста вља мо гућ ност ме ша ња
ге на раз ли чи тих вр ста без зна ња о ко нач ном ис хо ду та 
квог. Као што су у грч кој ми то ло ги ји би ла по зна та би ћа
„кен та у ри“, ко њи са људ ским гла ва ма, не што слич но се по 
ја вило и на ге нет ском ни воу. У ла бо ра то ри ја ма је по ста ло
мо гу ће спа ја ње ге на ви ру са, бак те ри је, чо ве ка, биљ ке и
жи во ти ње у је дан жи ви ор га ни зам, ко ји се на зи ва тран сге 
ним или ге нет ски мо ди фи ко ва ним. 

Број ни су при го во ри ко ри шће њу ГМО на мир ни ца у ис 
хра ни љу ди и жи во ти ња. Ка ко до сад ни су мо гле би ти оба 
вље не без бед но сне про ве ре, јер је за та ко не што по тре бан
ду го ро чан екс пе ри мен тал ни ци клус, ен гле ска вла да је
ста ви ла мо ра то ри јум на упо тре бу ГМО про из во да све док
се ап со лут но не ис кљу чи би ло ка ква мо гућ ност не га тив 
них ути ца ја на здра вље чо ве ка. 

Кон зу ми ра ње ге нет ски мо ди фи ко ва не хра не
по ве ћа ва ри зик од кан це ро ге них обо ље ња

Већ се сма тра да ГМО хра на по ве ћа ва ри зик од кан це ро 
ге них обо ље ња. На уч ни ци ука зу ју и на по ве ћа на алер гиј 
ска обо ље ња и сла бље ње иму ног си сте ма због та кве ис 
хра не. Из ме ђу оста лог, та ква хра на, за хва љу ју ћи уба че ним

ге ни ма, мо же по ни шти ти де ло ва ње ан ти би о ти ка. Све је
ви ше љу ди не то ле рант них на од ре ђе не на мир ни це, по 
себ но се ја вља ју обо ље ња због не под но шљи во сти глу те на
ко ји са др же не ке жи та ри це. На у ка ово по ве зу је са све ве 
ћом ко ли чи ном ГМО хра не. 

Опа сно сти ко је про из и ла зе из ко ри шће ња ге нет ски мо 
ди фи ко ва не хра не су сле де ће: не пред ви ди во сти ути ца ја
на ду жи вре мен ски пе ри од, по ја ва но вих алер ге на и ток си 
на у про из вод њи жи вот них на мир ни ца, по ја ва но вих ви 
ру са, раз ви ја ње от пор но сти на ан ти би о ти ке, ин фек ци је и
му та ци ја у људ ским ће ли ја ма, иш че за ва ње би о ло шке раз 
ли чи то сти, кон та ми на ци ја еко си сте ма...

С дру ге стра не, ГМО мул ти на ци о нал не ком па ни је и њи 
хо ви за ступ ни ци твр де да су ге нет ски мо ди фи ко ва ни про 
из во ди без о па сни и да мо гу ре ши ти про блем глад них у
све ту. Њи хов циљ је ства ра ње јеф ти ни јих, ве ћих и, ка ко ка
жу, ква ли тет ни јих при но са, по љо при вред них про из во да
от пор них на ин сек те, па ра зи те и ко ро ве, па ти ме ни је по 
треб на упо тре ба пе сти ци да. На во ди се по тре ба за про из 
вод њом здра ви је сто ке, от пор ни је на ин фек тив не и па ра 
зи тар не бо ле сти, као и сто ке са бр зим ра стом. Гу бље ње по 
тре бе за ко ри шће њем пе сти ци да у по љо при вред ној про 
из вод њи по зи тив но ће ути ца ти на за шти ту људ ског здра 
вља и жи вот не сре ди не. 

Али сви ови раз ло зи пред ста вља ју ла жну про јек ци ју.
То ме у при лог го во ри и чи ње ни ца да је упра во нај ве ћи ло 
биста ге нет ски мо ди фи ко ва не хра не, аме рич ка ком па ни ја
,,Мон сан то’’, је дан од нај ве ћих про из во ђа ча пе сти цида, ко 
је ко ри сти у ком би на ци ји са ге нет ски из ме ње ном по љо 
при вред ном кул ту ром!

Да раз ја сни мо: пе сти ци ди су про из во ди хе миј ског или
би о ло шког по ре кла на ме ње ни за шти ти еко ном ски зна 
чај них би ља ка и жи во ти ња од бо ле сти, ко ро ва, штет них
ин се ка та и дру гих ор га ни за ма. По сто ји де сет вр ста пе сти
ци да: (про тив штет них гри ња), фун ги ци ди (про тив гљи 
ва), хер би ци ди (про тив ко ро ва), ин сек ти ци ди (про тив
штетних ин се ка та), ли ма ци ди (про тив пу же ва), не ма то 
ци ди (про тив не ма то да), ро ден ти ци ди (про тив гло да ра),
репе лен ти (за од би ја ње ди вља чи), ре гу ла то ри ра ста (за
раст би ља ка), оква си ва чи (по бољ ша ње ква шљи во сти и
лепљи во сти). 

,,Мон сан то’’ на срп ском тр жи шту
,,Мон сан то’’ се убра ја у нај ве ће про из во ђа че хер би ци да.

Прин цип ра да ове ком па ни је је сте сле де ћи: про из ве де се и
за се је ГМ се ме от пор но на ,,Мон сан тов’’ хер би цид, а све
оста ле биљ ке и ко ро ви на за пра ше ној по вр ши ни уги ну од
тог отро ва. Али ства ри не сто је баш та ко. Ове ла бо ра то риј 
ске игре не са мо да не ели ми ни шу по тре бу за пести ци ди 
ма, већ је ви ше стру ко уве ћа ва ју. За то је од го вор на по ја ва
су пер ко ро ва.

На ре ги о нал ном се ми на ру о про це ни ри зи ка би о тех но 
ло ги је у Вар ша ви, 1999. го ди не, ком па ни је ,,Мон сат но’’ и
Pi o ne er твр ди ле су да њи хо ви ГМ усе ви да ју ве ће при но се
уз ма њи утро шак пе сти ци да, што фар ме ру омо гу ћа ва и ве 
ћу за ра ду. Ме ђу тим, слу жбе ни по да ци Ми ни стар ства по 
љо при вре де САД о при но си ма ГМ ку ку ру за, со је и па му ка
за прет ход не две го ди не твр де су прот но! Из ве шта ји ука 
зу ју на под ба чај при но са тран сге них усе ва (код со је 6,7 од 
сто). Због по ја ве от пор них ко ро ва, на њих се утро ши два до
пет пу та ви ше хер би ци да! Фи нан сиј ска до бит фар ме ра
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ГМО ђу бре на срп ској тр пе зи
Из кухиње мултинационалних компанија



ума ње на је за 12 од сто! А због сма ње ног при но са, глад се
са мо мо же по ве ћа ти. 

У Ар ген ти ни, ко ја је пот пу но осво је на ГМО се ме ном,
уме сто не ка да шњих два ли тра, са да се тро ши 10 ли та ра
хер би ци да. Али и по ред то га до шло је до по ја ве су пер ко ро 
ва, от пор них на све, ко је се ља ци мо ра ју уби ја ти иле гал ним
хе ми ка ли ја ма. 

Слич но је и у Ка на ди. Ка над ски фар мер То ни Ху е дер ни
на кон два пр ска ња 57 хек та ра ора ни це то тал ним хер би 
ци дом ра унд ап (ко ји про из во ди ,,Мон сан то’’) ни је ус пео да
су зби је ко ров. Он је оп ту жио ,,Мон сан то’’ да при ли ком пот 
пи си ва ња уго во ра о ку по ви ни ГМО се ме на ни је упо зо рен
на мо гућ ност по ја ве су пер ко ро ва. 

Али шта је и от куд је ис кр сну ла ова ком па ни ја чи ји је
ло би ста и бив ша ми ни стар ка по љо при вре де Ива на Ду лић
Мар ко вић? Исто ри ја и раз вој ни пут ,,Мон сан та’’ ука зу ју
људ ском ро ду да им се не мо же ве ро ва ти. Осно вао ју је Џон
Френ сис Кви ни 1901. го ди не у Сент Лу и су, др жа ва Ми су 
ри. Пр ви по сао им је био про из вод ња за сла ђи ва ча  са ха ри 
на за Ко како лу, а по том су по ста ли глав ни снаб де ва чи
ком па ни је из Атлан те ко фе и ном и ва ни ли ном. До 1940. го 
ди не ,,Мон сан то’’ је по стао во де ћа ком па ни ја у про из вод 
њи пла сти ке, сти ро по ра и син те тич ких вла ка на и јед на од
10 нај ве ћих хе миј ских ин ду стри ја у САД. Сле де зло гла сни
про из во ди из порт фо ли ја ове ком па ни је – пра шак диди
ти (ДДТ) и агент оринџ (Agent Oran ge – на ран џа сти чи ни 
лац). 

ДДТ је је дан од нај по зна ти јих син те тич ких пе сти ци да
про тив ин се ка та ко ри шће них у Дру гом свет ском ра ту ра 
ди кон тро ле ма ла ри је и ти фу са. На кон ра та на ста вље на је
упо тре ба тог отро ва у по љо при вре ди, што је ви ну ло у не 
бе са ње го ву про из вод њу. Ме ђу тим, 1962. го ди не аме рич 
ки би о лог Реј чел Кар сон, об ја ви ла је књи гу „Ти хо про ле ће“
у ко јој је ука за ла на штет ност овог ин сек ти ци да по људ ско
и здра вље жи во ти ња. Књи га су ге ри ше да ДДТ мо же про у 
зро ко ва ти рак и да пред ста вља прет њу при ро ди, по себ но
пти ца ма. ДДТ је за бра њен у Аме ри ци 1972. го ди не, а за тим
и ши ром све та Шток холм ском кон вен ци јом. 

У пе ри о ду од 1960. до 1970. го ди не „Мон сан то“ по ста је
је дан од про из во ђа ча хер би ци да агент оринџ за по тре бе
аме рич ке вој ске у Ви јет нам ском ра ту. Овај на зив суп стан 
ца је до би ла јер је би ла па ко ва на у бу рад од 210 ли та ра са
на ран џа стим пру га ма. То ком ра та у Ви јет на му, аме рич ки
ави о ни су из ру чи ли 77 ми ли о на ли та ра ове теч но сти. Нај 

пре су је ко ри сти ли за уни шта ва ње и про ре ђи ва ње ју жно 
ви јет нам ских шу ма, ка ко се у њи ма не би мо гле кри ти ви 
јет нам ске сна ге, за тим за уни шта ва ње ле ти не, а на кра ју и
за усме ра ва ње кре та ња ци ви ла у кон тро ли сана под руч ја.
Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства ино стра них по сло ва Ви 
јет на ма, 4,8 ми ли о на жи те ља те зе мље из ло же но је деј ству
агент орин џа, што је ре зул ти ра ло смр ћу или ин ва ли ди те 
том њих 400.000, док је по ла ми ли о на де це ро ђе но де фект 
но. Ова хе ми ка ли ја са др жи TCDD (те тра хлор ди бен зо ди ок 
син), ко ји мо же да оште ти струк ту ру ДНК и иза зо ве де 
фор ми те те те ла. Твр ди се да је упра во њи ме 2004. го ди не
отро ван та да шњи пред сед ник Укра ји не Вик тор Ју шчен ко,
на кон че га се те шко раз бо лео. Код Ју шчен ка је за бе ле жен
TCDD у 50.000 пу та ве ћој ко ли чи ни од нор мал не. 

ОД 1997. до 2002. го ди не, ,,Мон сан то’’ је пре шао пут од
хе миј ског до би о тех но ло шког ги ган та и по стао глав ни ло 
би ста ГМО хра не. Нај ве ћи је про из во ђач хер би ци да, по зна 
тог као ,,ра унд ап” (Ro und un). Нај ве ћи је про из во ђач и ге 
нет ски мо ди фи ко ва ног се ме на са тр жи шним уче шћем од
70, до чак 100 од сто код не ких кул ту ра. Ме ђу нај по зна ти 
јим про из во ди ма му је ,,ра унд ап ре ди” (Ro un dup Re a dy), се 
ме со је ко је је мо ди фи ко ва но та ко да мо же да под не се хер 
би цид ,,ра унд ап”. Све дру ге биљ ке уве ну, што на вод но
омо гу ћа ва про из вод њу без ко ри шће ња дру гих пе сти ци да.

Као глав ни екс по нент ге нет ски мо ди фи ко ва не хра не,
,,Мон сан то’’ је да нас фо кус мно гих ан ти гло бал си тич ких
кам па ња.
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По шаст се ши ри Евро пом
Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, у књи зи „Ге о по ли ти ка хра не“ на во ди да три свет ска из во зни ка, САД,

Бра зил и Ар ген ти на, без по сле ди ца снаб де ва ју уз га ји ва че чи та ве пла не те овим сум њи вим про из во 
ди ма. 

„У Евро пи је 1996. го ди не би ло 1,5 ми ли о на хек та ра ГМ по вр ши на, а већ 60 ми ли о на у 2003. и пре 
ко 100 ми ли о на 2006. го ди не. Про из во ђа чи ГМО та ко на ста вља ју и сво је ло би стич ке кам па ње у вла 
ди ним ин стан ца ма ши ром Евро пе и све та...“

„Ге нет ски ин же ње ринг уба цу је ком би но ва не ге не ко ји ни кад пре ни су по сто ја ли за јед но, про цес
иза зи ва при род но рас пло ђа ва ње ко је се по ка за ло си гур ним хи ља да ма го ди на и не ма на чи на да се
оси гу ра да ре зул тат не ће би ти Ан дро ме ди на ло за, да кле не ви ше свет на уч не фан та сти ке. Не мач ки
фар мер Гот фрид Глок нер уз га јао је ГМ ку ку руз и њи ме хра нио сво је кра ве. Два на ест кра ва је цр кло
од аме рич ког БТ 176 ва ри је те та, а дру ге кра ве мо ра ле су би ти уни ште не због ’ми сте ри о зне бо ле сти’.
Аме рич ки ми кро би лог Ри чард Леј си твр ди: ’Го то во је не мо гу ће да се чак и за ми сли те сти ра ње про 
це ду ре да се ви де здрав стве ни ефек ти од ГМ хра не ка да је уне се на у ла нац ис хра не, ни ти по сто ји ика 
кав ну три ци о ни или јав ни ин те рес за њи хо ву про из вод њу’“, на во ди Пи ро ћа нац у сво јој књи зи. 

Он ис ти че Фран цу ску као јед ну од глав них зе ма ља ко ја је за у зе ла чврст став про тив ГМО, што је
учи ни ла 2008. го ди не. На истом ста но ви шту је Грч ка, ко ја не же ли ГМ хра ну ни у ком об ли ку, ни ти
да је не ко уз га ја, про да је или је де на те ри то ри ји те зе мље. Ру си ја не до зво ља ва увоз ГМ се ме на, а за 
је дљив ци твр де да је то ви ше из по ли тич ких не го из са ни тар них раз ло га. И африч ке зе мље, за раз 
ли ку од азиј ских, од би ја ју уз га ја ње ГМ хра не.



За ду жи ва ње код ме ђу на род них фи нан сиј 
ских ин сти ту ци ја (ММФ, Свет ска бан ка,
Европ ска бан ка) се не сма њу је. Сва ки кре 

дит ни аран жман, у обра зла га њу пред став ни ка вла сти, је
од суд бо но сног зна ча ја за раз вој Срби је иако ту исту Ср би 
ју уво ди у ду жнич ко роп ство. Да ап сурд бу де ве ћи, не са мо
што се зај мо ви узи ма ју под ја ко не по вољ ним усло ви ма,
већ се по ме ну та сред ства вр ло че сто не ко ри сте у ро ку ко 
ји је пред ви део зај мо да вац, па се пла ћа ју и до дат ни ка зне 
ни пе на ли. Ка зне ни пе на ли се пла ћа ју, што због не мо гу ћих
усло ва зај мо дав ца што због не спо соб но сти оних ко ји су
кре дит узе ли. Не дав но су по ве ри о ци из Свет ске бан ке, без
има ло око ли ша ња, ука за ли на не спо соб ност и не е фи ка 
сност вла да ју ћег ре жи ма у Ср би ји, и пре те ћим то ном на го 
ве сти ли стро ге еко ном ске санк ци је те фи нан сиј ске ин сти 
ту ци је пре ма на шој др жа ви. Ме ђу тим, то као да ни ко га из
из вр шне вла сти није за бри ну ло, ни ти се би ло ко осе тио
про зва ним. Пре ма ре чи ма Сај мо на Гре ја, ше фа Кан це ла 
ри је Свет ске бан ке у Бе о гра ду, Ср би ја тре ба да за поч не са
по вла че њем и ко ри шће њем ра ни је одо бре них зај мо ва, а
не да се Свет ској бан ци обра ћа зах те ви ма за но ве зај мо ве
(„Блиц“, 18. 1. 2009). 

У том сми слу на ја вље но је да ће, у апри лу ме се цу, Џејн
Ар ми тиџ, ди рек тор ка Свет ске бан ке за ју го и сточ ну Евро 
пу, по се ти ти Ср би ју ка ко би сте кла увид у на чин тро ше ња
нов ца по одо бре ним про јек ти ма. Го спо ђа Ар ми тиџ, је не 
по сред но пре Сај мо на Гре ја, из ра зи ла не за до вољ ство
Свет ске бан ке по пи та њу спо ро сти ко ри шће ња сред ста ва
из зај мо ва те ин сти ту ци је, ко ји из но се 850 ми ли о на до ла -
ра, а ко ји се тре ти ра ју као ин ве сти ци је у до ма ћу ин фра 
струк ту ру, енер ге ти ку и по љо при вре ду („Еко но мист“, бр.
490, 9. 10. 2009). Да кле, на ме ће се пи та ње ко ји су то раз ло 
зи због ко јих ре жим у Ср би ји ни је спо со бан да аде кват но и
бла го вре ме но утро ши но вац ко ји по зај ми и за што га он да
по зајм љу је, гу ра ју ћи при том на род и др жа ву у ду жнич ко
роп ство.

По ли ти кан ство без ика кве „ви зи је“
Раз ло зи пра ве „по ли ти ке ха о са“ ко ја вла да у сфе ри за 

ду жи ва ња на ше др жа ве код ме ђу на род них фи нан сиј ских
ин сти ту ци ја, мо жда се на нај бо љи на чин мо гу са гле да ти
кроз об ја шње ње Го ра на Ра до са вље ви ћа, са вет ни ка пот 
пред сед ни ка Вла де Ср би је Бо жи да ра Ђе лића (ДС). „Ми се
за ду жи мо на про јект ну иде ју, а ка да се но вац одо бри и ура 
ди мо про је кат, ис по ста ви се да не мо же све да иде ка ко се
за ми сли ло. Због та квог од но са, за ду жу је мо се за сва шта, а
ка сни је се ис по ста ви да нам не што и не тре ба. Ме ђу тим,
кључ ни про бле м су че сти из бо ри и про ме не вла сти па је 
дан ми ни стар ми сли да је не што ва жно и по треб но, а он да
сле де ћи ми сли дру га чи је. Де ша ва се да но ви чак и не зна
да по сто ји одо бре ни кре дит“, каже Го ран Ра до са вље вић
(„Блиц“, 27. 10. 2009). 

За раз ли ку од Ђе ли ће вог са вет ни ка, чи је ре чи илу стру 
ју те зу да „де мо крат ски“ ре жим у Ср би ји не ма ја сно де фи 
ни са не стра те шке ци ље ве еко ном ског раз во ја и ин ве сти 
ци о ног ула га ња, „струч ња ци“ из стран ке Г17 плус, за ни
јан су дру га чи је де фи ни шу ову про бле ма ти ку. „Тач но је да
у прет ход ном пе ри о ду ни смо ко ри сти ли сва сред ства ко ја
су нам би ла на рас по ла га њу, за то што не ма мо до во љан по 
тенци јал ка дро ва ни на ло кал ном, а ни на цен трал ном ни 
воу“, ка же Ве ри ца Ка ла но вић (Г17 плус), ми ни стар ка за
НИП („Тан југ“, 18. 01. 2010). Да кле, ми ни стар ка Ка ла но вић
на је дан ин ди рек тан на чин по твр ђу је чи ње ни цу да ак ту 
елни ре жим ка дров ски ни је спо со бан да се „но си“ с ре а ли 
за ци јом про је ка та ко ји се фи нан си ра ју нов цем из кре ди та.
Ме ђу тим, упр кос то ме, ми ни стар ка Ка ла но вић не да је об 
ја шње ња шта у из вр шној и ло кал ној вла сти ра де силни
„екс пер ти“ из стран ке Г17 плус, за што ре жим „па у шал но“
за ду жу је др жа ву, и на кра ју кра је ва, ко сно си од го вор ност
за та кву, не про ми шље ну по ли ти ку!? 

Ако се ова про бле ма ти ка по сма тра на прак ти чан на 
чин, он да је нај бо ље ци ти ра ти из ја ву Сај мо на Гре ја, пр вог
чо ве ка Свет ске бан ке у Бе о гра ду. Греј ка же да Ср би ја „го 
ди шње ис ко ри сти тек 10 од сто рас по ло жи вих сред ста ва“,
тј. кре дит них по зај ми ца ко је су уго во ре не и одо бре не од
стра не Свет ске бан ке. „То прак тич но зна чи да про јек ти ко 
ји се обич но за вр ша ва ју за че ти ри го ди не, ов де тра ју дво 
стру ко ду же“, оце њу је Греј („Б92“, 07. 10. 2009). А ка ко би
пот кре пи ла сво је тврд ње о не спо соб но сти ак ту ел ног, „де 
мо крат ског“ ре жи ма у Ср би ји да ефи ка сно упра вља фи 
нан си ра њем уго во ре них и одо бре них про је ка та, Свет ска
бан ка ко ри сти је дан од ре пре зен та тив них при ме ра. Реч је
о про јек ту об но ве си сте ма за на вод ња ва ње и од вод ња ва 
ње, а за шта се на ша др жа ва, код Свет ске бан ке, 2005. го ди 
не, за ду жи ла са чак 17,7 ми ли о на евра! А, од ове кре дит 
не су ме, до ја ну а ра 2010. го ди не, по ву че но је све га 4 ми ли -
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Пенали

Пи ше: Иван Ни нић

Европ ска бан ка ,,на пе на ли ла’’
Бе о гра ђа не са 2,3 ми ли о на евра!

,,Ве ли ка Ср би ја’’ ис тра жу је ко ли ко нас ко шта „де мо крат ско“ за ду жи ва ње

• Док у Ми ни стар ству фи нан си ја твр де да на ша др жа ва не пла ћа ни ка кве „ка зне не пе на ле“
због не по вла че ња уго воре них кре дит них сред ста ва код ме ђу на род них фи нан сиј ских ин -
сти ту ци ја, EBRD је за по след њих осам го ди на, на име „пе на ла“, са мо од Гра да Бе о гра да, на -
пла ти ла не ве ро ват них 2.387.166 евра 



о на евра, док од но ви јег де ла кре ди та ко ји из но си 36,8
ми ли о на евра, ни је по ву чен ни је дан је ди ни евро („По ли -
ти ка“, 19. 1. 2010)! 

Пла ћа ли др жа ва „пе на ле“ или не!?
Оно што је сва ка ко нај ви ше за бри ња ва ју ће, ка да се го 

во ри о не е фи ка сном ко ри шће њу кре ди та ко је су срп ске
вла сти за ду жи ле код Свет ске бан ке, је сте ди ле ма да ли
гра ђа ни Ср би је и др жа ва Ср би ја има ју до дат ни „тро шак“
због то га. Дру гим ре чи ма, на ме ће се оправ да но пи та ње да
ли се из др жав ног бу џе та пла ћа ју и тзв. „ка зне ни пе нали“
због не по вла че ња (не ко ри шће ња) уго во ре них и ра ти фи 
ко ва них кре дит них сред ста ва!? Од го вор на ово пи та ње,
но ви нар „Ве ли ке Ср би је“ је по ку шао да са зна у над ле жном
Ми ни стар ству фи нан си ја. Ме ђу тим, до ка квих по дата ка
смо до шли? 

На пи та ње но ви на ра „Ве ли ке Ср би је“ да ли је др жа ва
про те клих де вет го ди на пла ћа ла ка зне не пе на ле Свет ској
бан ци или би ло ко јој дру гој ме ђу на род ној фи нан сиј ској
ин сти ту ци ји, у Ми ни стар ству фи нан си ја та ко не што не ги 
ра ју. „У уго во ри ма о кре ди ти ма ко је др жа ва за кљу чу је ни 
је пред ви ђе но пла ћа ње пе на ла и ка зни за уго воре на а не 
по ву че на сред ства, та ко да ве ро ват но та квих пла ћа ња ни 
је би ло. Та квих пла ћа ња сва ка ко ни је би ли у 2009. го ди ни“,
на во ди се у зва нич ном од го во ру ко ји смо до би ли од Ми ни 
стар ства фи нан си ја. У истом од го во ру об ја шња ва ју и то да
се „ка ма та пла ћа ис кљу чи во на сред ства у ко ри шће њу, а
ни ка да на не по ву че на сред ства, та ко да ни Ре пу бли ка Ср 
би ја не пла ћа ка ма ту на не по ву че на сред ства ни по јед ном
кре ди ту“!? Ме ђу тим, и по ред чи ње ни це да смо Ми ни стар 
ству фи нан си ја, уз по ста вље на пи та ња, при ло жи ли и ин 
фор ма ци ју из ме ди ја да Ср би ја ипак пла ћа ка зне не пе на ле,
над ле жни у тој ин сти ту ци ју су оста ли при ста ву да се пе 
на ли не пла ћа ју. 

На и ме, пре ма пи са њу ли ста „Блиц“, на ша др жа ва је
2004. го ди не, од Свет ске бан ке до би ла кре дит од 25 ми ли -
о на евра за Фонд ПИО, и то под „по вољ ним“ усло ви ма.
Кре дит ће се от пла ћи ва ти без ика кве ка ма те, са грејс пе ри 
о дом од чак 10 го ди на. Ме ђу тим, ка ко ни две го ди не по
одо бра ва њу овог кре ди та, ни је дан је ди ни ди нар ни је по 
ву чен, на ша др жа ва је мо ра ла да пла ти не ве ро ват них
75.000 евра ка зне них пе на ла („Блиц“, 18. 1. 2009). Да кле, у
кон крет ном слу ча ју не ко ла же!? Или је ин фор ма ци ја „Бли 
ца“ не тач на или у Ми ни стар ству фи нан си ја скри ва ју чи 
ње ни цу да је др жа ва Свет ској бан ци пла ти ла ка зне не пе 
на ле!? 

Ка ко EBRD за ра ђу је у Ср би ји...
За раз ли ку од Свет ске бан ке, где до ма ћа јав ност не зна

да ли и ко ли ко го ди шње пла ћа мо на име ка зне них пе на ла,
си ту а ција са Европ ском бан ком за об но ву и раз вој (EBRD) је
знат но дру га чи ја. Прак са ове ме ђу на род не ин сти ту ци је је
да у уго во ре о за кљу че ним кре ди ти ма са ко ри сни ци ма
кре ди та оба ве зно уне се и кла у зу лу ко ја се ти че на пла те
тзв. про ви зи је на одо бре ни, а не ис ко ри шће ни део кре дит 
них сред ста ва. Ова про ви зи ја („com mit ment fee“) ко ју зај мо 
да вац, од но сно EBRD, на пла ћу је ко ри сни ку кре ди та, обич 
но се кре ће у ра спо ну од 0,25 до 0,5 од сто го ди шње на сал 
до не ис ко ри шће них кре дит них сред ста ва и об ра чу на ва се
тро ме сеч но или ше сто ме сеч но. А не зави сно од спо ме ну те
про ви зи је, зај мо прим ци пла ћа ју зај мо дав цу (EBRD) и ре 
дов ну ка мат ну сто пу на одо бре ни кре дит, ко ја је бли же де 
фи ни са на уго во ром. 

У том сми слу, об зи ром да у Ми ни стар ству фи нан си ја
ка те го рич ки твр де и од го ва ра ју да Ср би ја ни је пла ћа ла пе 
на ле ме ђу на род ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма, из ме ђу
оста лог ни EBRD, но ви нар „Ве ли ке Ср би је“ је од го вор по 
тра жио на дру гој адре си. Пре ма по да ци ма до би је ним из
Се кре та ри ја та за фи нан си је Гра да Бе о гра да, про из и ла зи
да је у пе ри о ду од 21. 01. 2002. го ди не, за кључ но са 21. 01.

2010. го ди не, на име ка зне них пе на ла, из град ског бу џе та
EBRD ис пла ће но не ве ро ват них 2.387.166 евра! Реч је о ка 
зне ним пе на ли ма због не ко ри шће ња кре дит них сред ста 
ва из два зај ма ко ја је „де мо крат ска“ град ска власт узе ла од
EBRD. То је за јам у из но су од 60 ми ли о на евра, за ин ве сти 
ци је у ре кон струк ци ју град ске ин фра струк ту ре (27. 07.
2001) и за јам у из но су од 69,6 ми ли о на евра, за ра до ве на
из град њи мо ста Чу ка ри цаНо ви Бе о град, пре ко Са ве (19.
06. 2006). 

Ви со ка це на не ра да град ске вла сти
Из до ступ не до ку мен та ци је про из и ла зи да је, од 21. фе 

бру а ра 2002. го ди не, град ска власт на сва ких шест ме се ци,
на ра чун EBRD упла ћи ва ла ка зне не пе на ле, ко ји су до сти 
за ли ци фру од око 150.000 евра. Та ко је са мо по осно ву пр 
вог зај ма, за кључ но са 21. ја ну а ром 2010. го ди не, из вр ше 
но чак 17 ше сто ме сеч них упла та, а што укуп но, кад се под 
ву че цр та, из но си 1.461.490,47 евра! По осно ву дру гог зај 
ма, од 21.07.2006. го ди не, из вр ше но је 8 ше сто ме сеч них
упла та ко је су до сти за ле и до 172.000 евра, док збир упла 
та пе на ла на дру ги за јам из но си 925.675,53 евра! При ме 
ра ра ди, са мо 21. ја ну а ра 2010. го ди не по осно ву ка зне них
пе на ла за дру ги за јам, EBRD је из џе па Бе о гра ђа на узе ла
93.287,55 евра! Да кле, ка да се за по след њих осам го ди на
са бе ру тро шко ви ис пла ће не про ви зи је по осно ву оба зај 
ма, про из ла зи да је, из бу џе та Гра да Бе о гра да, пла ће но не 
ве ро ват них 2.387.166 евра у ко рист EBRD!!! 

Да кле, ја сно је да су, због не спо соб не и нео д го вор не
град ске вла сти чи ји је сто жер оку пља ња ДС, Бе о гра ђа ни
мо ра ли да пла те овај астро ном ски „ха рач“ EBRD. А пра во је
пи та ње у шта је све овај но вац мо гао да се уло жи. При ме ра
ра ди, мо гло је да се ку пи око 70 јед но соб них ста но ва у Бе 
о гра ду, за со ци јал но угро же не ка те го ри је ста нов ни штва,
или да се са гра де 2 де чи ја об да ни шта. У нај си ро ма шни 
јој Бе лој Па лан ци, где је про сек пла те 13.932 ди на ра, од
овог нов ца би око 17.000 љу ди мо гло да при ми по јед ну
ме сеч ну пла ту. Ме ђу тим, упр кос то ме град ска власт и Де 
мо крат ска стран ка су по ка за ли да им је ми ли је да без ика 
квих про је ка та, пла но ва и стра те ги ја уго во ре зај мо ве, а за 
тим пла те пе на ле сво јим мен то ри ма у EBRD, не го да но вац
усме ре у по бољ ша ње жи вот ног стан дар да гра ђа на Ср би је.
Због то га и да ље оста је отво ре но не ко ли ко пи та ња: Ко ли -
ко је др жа ва укуп но по тро ши ла нов ца на пла ћа ње тзв. „пе -
на ла“ ме ђу на род ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма од
2001. го ди не до да нас!? За што власт не са мо што на ста -
вља да ље да за ду жу је Ср би ју, већ и скла па кре дит не аран -
жма не под усло ви ма ко је не мо же да ис пу ни и та ко до дат -
но пу сто ши бу џе те?
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Увод
Мно ги ува же ни ин те лек ту ал ци са гла сни су да је ауто 

но ми ја Вој во ди не срп ско пи та ње. До 1918. го ди не, иде ја
ауто но ми је Бач ке, Ба ра ње, Ба на та и Сре ма је ис кљу чи во
ве за на за срп ски на род и ње го ве по ли тич ке и др жа во твор 
не иде је, а од 1918. до да нас ауто но ми ја ових обла сти Вој 
во ди не је, та ко ђе, пре вас ход но срп ска иде ја. По ред срп ске,
спо ра дич но се ја вља ју и ма ђар ски зах те ви за пер со нал ном
и те ри то ри јал ном ауто но ми јом вој во ђан ских Ма ђа ра на
про сто ри ма на ко ји ма чи не ве ћи ну ње ног ста нов ни штва.
Има ра ди кал ни јих зах те ва за при па ја њем Ма ђар ској де ло 
ва, па и це ле Вој во ди не. Овај рад ука зу је на по ли тич ки по 
ло жај Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји и срп ске зах те ве за
те ри то ри јал ном и по ли тич ком ауто но ми јом у окви ру мо 
нар хи је; ис тра жу је „ауто но ма шке“ тен ден ци је у Вој во ди 
ни у окви ру срп скохр ват ских од но са у пр вој Ју го сла ви ји;
да је пре глед устав но прав ног и по ли тич ког по ло жа ја Вој 
во ди не и ета ти стич ке тен ден ци је ње не би ро крат ске вр ху 
шке у СФРЈ; и об ра ђу је нај но ви је тен ден ци је ре де фи ни са 
ња по ло жа ја Вој во ди не у Ср би ји или из ван ње, ка ко је за 
ми шље но Ста ту том По кра ји не.

Од зах те ва Ср ба за по ли тич ком
и те ри то ри јал ном ауто но ми јом у Хаб збур шкој

монар хи ји до ује ди ње ња 1918. го ди не
На про сто ру Ба на та, Бач ке, Ба ра ње и Сре ма – Вој во ди 

не, Ср би су чи ни ли ве ћи ну ста нов ни штва пре до се ља ва ња
Ма ђа ра и ства ра ња ма ђар ске др жа ве. О то ме нај у бе дљи ви 
је све до че то по ни ми ко ји су у нај ве ћем бро ју срп ског по ре 
кла и зна че ња. Ко ло ни за ци ја Вој во ди не ино род ним ста 
нов ни штвом по чи ње у 12. ве ку. У мно га ме ста, ма ђар ски
осва ја чи до во де сво је вој не по са де са чи та вим фа ми ли ја 
ма. Од 14. ве ка ис точ ни Ба нат ко ло ни зу ју Ру му ни. По ис те 
ри ва њу Ту ра ка, Вој во ди ну је у 18. ве ку за пљу снуо та лас ко 
ло ни за ци је из Евро пе: Нем ци, не што Фран цу за, Ита ли ја на,
чак и Шве ђа на – реч је углав ном о „ће сар ским’’ вој ни ци 
ма.1) Исто ри чар Пе јин ис ти че: „У Вој во ди ни не ма мо ет 
нич ке Хр ва те и Ма ђа ре, то се увек за бо ра вља. Шок це и Бу 
њев це ве зу је ри мо ка то ли чан ство за Хр ва те, што твр де и
Ма ђа ри ка да го во ре о њи ма. Ма ђа ри ка жу, слич ни су, али
их раз ли ку ју од Хр ва та. Чак 1941, ка да је Хор ти ну дио Па 
ве ли ћу раз ме ну ста нов ни штва из ме ђу Бач ке и Ме ђу мур ја,
сма тра ли су да ће Бу њев ци, као ри мо ка то ли ци, бр зо по 
ста ти Хр ва ти.

Ма ђа ри су, углав ном, хун га ри зо ва но ста нов ни штво, у
пр вом ре ду Сло ва ци, али ме ђу њи ма има Ср ба, Шо ка ца, Бу 
њева ца, Не ма ца, Ру си на, и Ру му на. Не во ди се ра чу на да је
од 1718. до Про ви зо ри ја у Угар ској хун га ри зо ва но око по 
ла ми ли о на љу ди. По сле на год бе 1868. до 1914. још ми ли 
он и по. Укуп но је за око два ве ка хун га ри зо ва но пре ко два
ми ли о на ста нов ни ка Угар ске. Део овог хун га ри зо ва ног
или по лу хун га ри зо ва ног ста нов ни штва на се ља ван је по
ета па ма у Ба ра њи, Бач кој, Ба на ту, Сре му и Сла во ни ји. Срп 
ски ка рак тер ових обла сти озбиљ но је на ру шен ко ло ни за 
ци јом Не ма ца у 18. ве ку, те је у Угар ској на пра вљен пра ви
„на ци о нал ни ко тао по чет ком 20. ве ка“.2) У вре ме Хаб збур 
шке мо нар хи је, иде ја о вој во ђан ској те ри то ри јал ној и по 
ли тич кој ауто но ми ји при па да ла је ис кљу чи во срп ском на 
ци о нал ном по кре ту. „Са мо су се Ср би, по чев ши још од Ве 
ли ке се о бе под Ар се ни јем Чар но је ви ћем 1690, кон ти ну и 

ра но и крај њом упор но шћу, бо ри ли за сво ју вер ску, про 
свет нокул тур ну, по ли тич ку (пер со нал ну), па и те ри то ри 
јал ну ауто но ми ју у окви ри ма аустриј ске ца ре ви не. Ни је 
дан дру ги на род овог под руч ја ни је ту бор бу при хва тао и
ни је се у њу трај ни је и ак тив ни је укљу чи вао, а не ки од нај 
мно го број ни јих (Нем ци, Ма ђа ри, Хр ва ти) су јој се и енер 
гич но су прот ста вља ли“.3) Ака де мик Че до мир По пов ис ти 
че да су „Ср би иде ју о за себ ној ауто ном ној те ри то ри ји у
окви ру Мо нар хи је пр ви пут фор му ли са ли по чет ком 1694.
на На род ноцр кве ном са бо ру у Ба ји, на ко јем су пред став 
ни ци Ср ба за тра жи ли ’Ма лу Вла шку’ (цен трал ну Сла во ни 
ју из ме ђу По же ге и Па кра ца) и Ку ма ни ју за сво је на се ља ва 
ње, и то ком пакт но као вој ни ци, са до би је ним на род ним
при ви ле ги ја ма, а под упра вом па три јар ха, по двој во де и
оста лих по гла ва ра“.4) Хро ни ке гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа,
не су ђе ног де спо та Или ри ка, пред ста вља ле су пр ви по ли 
тич ки спис на срп ском је зи ку у ко јем је ова иде ја још ши ре
из ло же на. Де спот је из ло жио иде ју о ства ра њу Илир ске
Кра ље ви не, по себ не др жа ве срп ског на ро да, сме ште не из 
ме ђу Аустри је и Тур ске, ко ја би се осла ња ла на тра ди ци је
сред њо ве ков не Ср би је. Овај не до вр ше ни спис у 5 то мо ва,
са пре ко 2000 стра на, био је сво је вр сно упут ство срп ским
на род ним и цр кве ним во ђа ма у тра же њу вер ске и на ци о 
нал не, по ли тич коте ри то ри јал не ауто но ми је. Бран ко вић
је био на ста но ви шту да је по ред цр кве не ауто но ми је по 
треб на и за себ на те ри то ри ја са све тов ним ста ре ши ном ко 
ји би био под вр ховном ца ре вом вла шћу. 

По себ но је ис ти цао по тре бу очу ва ња пра во слав не ве ре,
стра ху ју ћи да Ср би, из гу бив ши веру, оста ну без свог на ци 
о нал ног иден ти те та. Де спот је, да кле, пу на два ве ка ра ни 
је упо зо ра вао на по губ ност по де ле Ср ба по вер ској осно ви,
јер је то не ми нов но зна чи ло оту ђе ње од срп ског иден ти 
те та и пре ла зак у дру гу наци ју. То ће се до го ди ти са Ср би 
ма ка то ли ци ма, ко ји ће на осно ву при сва ја ња срп ског је зи 
ка од стра не Хр ва та по ста ти Хр ва ти, и Ср би ма му ха ме дан 
ци ма ко ји ће по ста ти му сли ма ни/Бо шња ци. Не по де ље но
је ми шље ње исто ри ча ра ко ји су се ба ви ли де лом и зло 
срећ ном суд би ном срп ског де спо та, да је Ђор ђе Бран ко вић
це лом срп ском на роду дао пр ви по ли тич ки про грам у бор 
би за ауто но ми ју и очу ва ње ве ре, а ти ме и на ци о нал не по 
себ но сти.5) По пов пи ше: ,,На са мом по чет ку те жњи и за 
ми сли о об но ви срп ске др жа ве сто је зна ме ни те Сла ве но -
серб ске хро ни ке не су ђе ног де спо та, не срећ ног гро фа Ђор 
ђа Бран ко ви ћа. У пет књи га тих во лу ми но зних Хро ни ка са 
оп ште на је не са свим ар ти ку ли са на и на ци о нал но де фи 
ни са на иде ја о ства ра њу „са мо стал не срп ске др жа ве на су 
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Срп ска Вој во ди на
– исто риј ски и са вре ме ни кон текст (1)

Пише: Др Мом чи ло Су бо тић



прот та да шњим аустриј ским те жња ма“. А то се зби ло у то 
ку и не по сред но по сле Ве ли ког беч ког ра та 16831699. и
Ве ли ке се о бе Ср ба“6). Слич не иде је из ло жи ће па три јарх
Ар се ни је Чар но је вић, као и ње гов пр ви на след ник, ми тро 
по лит Иса и ја Ђа ковић. Па три јарх Ар се ни је IV Ша ка бен та
је, у свом про јек ту из 1736/37, пред ви део ства ра ње срп ске
др жа ве у ва залном од но су пре ма Аустри ји. Срп ски па три 
јар си и ар хи је ре ји ис тра ја ва ли су на том про гра му. „Ср би
су чи ни ли ве ћи ну ста нов ни штва на том про сто ру, као и на
чи та вом про сто ру Вој не гра ни це. А до ла зи ле су и но ве ма 
се срп ског на ро да у По ду на вље, из Ср би је 1690, из Бо сне
1697, у тзв. Ша ка бен ти ној се о би 1739, али и у мно го број 
ним ма њим, ’ти хим’ или дра ма тич ним ми гра ци ја ма све до
19. ве ка, ши рио се и учвр шћи вао срп ски ет нич ки про стор
да ле ко пре ма се ве ру. Од Зе му на и Те ми шва ра, од Ву ко ва 
ра и Осе ка до Сент Ан дре је, Остро го на, Ко мо ра на и Ђе 
ра“.7)

Срп ске при ви ле ги је
Прав ни основ по ло жа ја Ср ба у Угар ској чи ни ле су при 

ви ле ги је ко је су из да ва ли хаб збур шки вла да о ци као угар 
ски кра ље ви кра јем 17. и у то ку 18. ве ка. При ви ле ги је су
до би ја не због вој нич ких за слу га срп ског на ро да у у хаб 
збур шкој ца ре ви ни. Нај че шће су се ове при ви ле ги је од но 
си ле на по што ва ње ста рих по вла сти ца, пра во на сво је оби 
ча је, сло бо ду ве ре, сло бо ду из бо ра вој во де, до пра ва на из 
бор цр кве ног по гла ва ра, сло бо ду ар хи е пи ско па да по ста 
вља епи ско пе и гра ди цр кве, имо вин ска пра ва цр ка ва и
ма на сти ра, итд. „Основ не при ви ле ги је, ко је су ка сни јим ак 
ти ма по твр ђи ва не, ту ма че не, до пу ња ва не и ме ња не би ле
су: 1) Про глас Ле о пол да I од 6. апри ла 1690. го ди не, 2) При -
ви ле ги ја Ле о пол да I од 21. ав гу ста 1690. го ди не, 3) За -
штит на ди пло ма од 11. де цем бра 1690. го ди не, 4) При ви -
ле ги ја Ле о пол да I од 20. ав гу ста 1691. го ди не и 5) При ви ле -
ги ја Ле о пол да I од 4. мар та 1691. го ди не. Осим ка сни јих
ака та ко ји су по твр ђи ва ли или ме ња ли ра ни је из да те при 
ви ле ги је, из да те су и не ке ко је ре гу ли шу но ва пи та ња, као
што је При ви ле ги ја од 28. ју на 1751. го ди не о Ста ро бе чеј 
ском крун ском ди стрик ту и При ви ле ги ја од 12. но вем бра
1774. го ди не о Ве ли ко ки кинд ском крун ском ди стрик ту.
При ви ле ги је су си сте ма ти зо ва не и ко ди фи ко ва не, а и до 
ста из ме ње не у Де кла ра то ри јал ном ре скрип ту од 1779.
го ди не и Кон зи сто ри јал ној си сте ми од 1782. го ди не“8).

Већ је по ме ну то да су се срп ске при ви ле ги је по твр ђи ва 
ле, ту ма чи ле, ме ња ле и то је за ви си ло од рат не сре ће и по 
ли тич ких при ли ка у ко ји ма се на ла зи ла хаб збур шка ца ре 
ви на. Та ко је по сле Бе о град ског ми ра 1739, на кон што је
Аустри ја из гу би ла но во о сво је не кра је ве Ср би је и Вла шке,
Ма ри ја Те ре зи ја , 4. ју ла 1743, из да ла Ср би ма При ви ле ги ју,
и том је при ли ком са зван са бор у Кар лов ци ма 1744, где су
по твр ђе не из да те по вла сти це. Де кре том од 1. ју ла 1745.
Ма ри ја Те ре зи ја је про гла си ла да Ср би ко ји жи ве у Сре му,
гор њој Сла во ни ји и жу па ни ја ма Бачкој и Бо дро шкој и да 
ље ужи ва ју при ви ле ги је ко је је она по твр ди ла 1743. го ди 
не. Том при ли ком је Илир ска двор ска ко ми си ја про ме ни ла
име у Илир ска двор ска де пу та ци ја и, као не по сред но пот 
чи ње на кра љу, де ло ва ла од 1745. до 1777. на ре гу ли са њу
по ло жа ја срп ског на ро да у ца реви ни. Тре ба на гла си ти да
су Ср би чи ни ли и ве ћин ски са став Вој не гра ни це, го то во
на це лом ње ном про сто ру, па та ко и на про сто ру да на шње
Вој во ди не. Раз у ме се, на Гра ни ци је би ла дру га чи ја ор га ни 
за ци ја вла сти и дру га чи ји прав ни ак ти ко ји су уре ђи ва ли
по ло жај ове вој нич ке ор га ни за ци је на аустриј скотур ској
гра ни ци.

Срп ски цр кве нона род ни са бо ри
Са бо ри су део срп ске исто риј ске тра ди ци је. На њи ма су

се оку пља ли цр кве ни и на род ни пред став ни ци и до но си 
ли суд бо но сне од лу ке за срп ски на род и др жа ву. Би ли су
то оп ште на род ни све ча ни ску по ви, одр жа ва ни нај че шће у

не ком од ма на сти ра, је дан об лик не по сред не де мо кра ти је
у скла ду са срп ском тра ди ци јом. Глав ни за да так цр кве но
на род них са бо ра био је из бор по гла ва ра цр кве, ар хи е пи 
ско па и ми тро по ли та, а ка сни је па три ја ра ха. Осим из бо ра
цр кве ног по гла ва ра, са бо ри су рас пра вља ли и о дру гим ва 
жним пи та њи ма цр кве ног, на род ног и по литич ког жи во 
та Ср ба у Мо нар хи ји, ве за ним за њи хо ва при ви ле ги јал на
пра ва. Пре ма вр сти по сла ко ји су рас пра вља ли, са бо ри су
би ли из бор ни и при ви ле ги јал норас прав ни, од но сно по 
ли тич ки. Од 1708. до 1912. го ди не одр жано је 47 цр кве но
на род них са бо ра. Нај ви ше у Кар лов ци ма, као се ди шту ар 
хи е пи ско па и ми тро по ли та.9)

Те ми швар ски са бор 1790. го ди не
Нај ва жни ји по ли тич ки са бо ри би ли су са бор у Те ми 

шва ру, ав гу ста 1790. го ди не, Мај ска скуп шти на у Срем 
ским Кар лов ци ма 1848. го ди не и Бла го ве штен ски са бор у
Срем ским Кар лов ци ма 1861. го ди не. У су шти ни, сва три
ова са бо ра има ла су ве о ма слич не по ли тич коте ри то ри 
јал не зах те ве за оства ре ње ши ре по ли тич ко те ри то ри јал не
аутоно ми је срп ског на ро да у Хаб збур шкој мо нар хи ји.10)
Те ми швар ски са бор је нај зна чај ни ји и њи ме је от по чео
онај ла нац зна чај них ску по ва Ср ба у Угар ској, 17901918,
на ко ји ма ће се ре ша ва ти не са мо про блем њи хо вог по ли 
тич ког ста ту са, већ и њи хо ва исто риј ска суд би на. Већ на
овом са бо ру „иде ја о срп ској те ри то ри јал ној ауто но ми ји
би ће пот пу но ар ти ку ли са на, а кул ми на ци ју ће до жи ве ти у
то ку ре во лу ци је 1848/49, у ко јој је срп ски по крет био
усме рен, пре све га, ње ном оства ри ва њу“.11) На Те ми швар 
ском са бо ру Ср би су зах те ва ли: 1) по себ ну те ри то ри ју под
соп стве ном упра вом; 2) по што ва ње срп ских при ви ле ги ја
за онај део на ро да ко ји оста не из ван на ци о нал не те ри то 
ри је; 3) да у слу ча ју рас фор ми ра ња по је ди них те ри то ри ја
Вој не гра ни це, Ср би гра ни ча ри не пот пад ну под спа хи је,
не го да за др же сво је по вла сти це или да пре ђу на на род ну
те ри то ри ју и 4) да се за Ср бе, по ред соп стве не на род не
упра ве, при Дво ру у Бе чу ство ри по себ на по ли тич ка ин 
сти ту ци ја под на зи вом Илир ска двор ска кан це ла ри ја ко ја
ће за сту па ти и бра ни ти срп ски на род, као це ли ну, у мо нар 
хи ји“.12)

У по гле ду те ри то ри је ко ја је зах те ва на, од лу че но је да
то бу де Ба нат, јер Ба нат, за раз ли ку од Сла во ни је, Сре ма и
Бач ке, још ни је био ин кор по ри ран у Угар ску. Те ми швар 
ски са бор је одр жан у вре ме ве ли ких дру штве них и поли 
тич ких про ме на. То је до ба Фран цу ске бур жо а ске ре во лу 
ци је, чи је су иде је за хва ти ле све европ ске зе мље, па и хаб 
збур шку ца ре ви ну. То је вре ме јо зе фин ских цен тра ли 
стич ких ре фор ми и стал не бор бе из ме ђу угар ског плем
ства и Беч ког дво ра око срп ских при ви ле ги ја и ста ту са
срп ског на ро да у Ју жној Угар ској. На овом са бо ру, за ми 
тро по ли та је иза бран Сте фан Стра ти ми ро вић, обра зо ва ни
мла ди ар хи је реј, ко ји ће пред во ди ти ду хов ну ели ту Ср ба
са про сто ра да на шње Вој во ди не у по ма га њу Ка ра ђор ђе 
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вог устан ка у Ср би ји. Осим Стра ти ми ро ви ћа, ко ји ће ду ги
низ го ди на но си ти ба кљу срп ске иде је, Срп ску ре во лу ци ју
по ма га ли су и дру ги ви ђе ни Ср би са ових про сто ра: До си 
теј Об ра до вић, Па вле Со ла рић, Иван Ју го вић, Те о дор Фи 
ли по вић, Бо жи дар Гру јо вић и дру ги. 

Мај ска скуп шти на 1848. го ди не – Срп ска Вој во ди на
Го то во ше зде сет го ди на по сле Те ми швар ског са бо ра

одр жан је још је дан зна ча јан са бор срп ског на ро да у Угар 
ској. Био је то са бор срп ског на ро да у Кар лов ци ма, по знат
као Мај ска скуп шти на, одр жан 1315. ма ја 1848. го ди не. Од
Те ми швар ског са бо ра до Мај ске скуп шти не до го ди ле су се
зна чај не по ли тич ке и ге о по ли тич ке про ме не у Евро пи, па
и на срп ском ет нич ком и по ли тич ком про сто ру. Обра зо ва 
на је Кне же ви на Ср би ја и ви ше се срп ска иде ја ни је мо гла
за др жа ти на ње ним гра ни ца ма. Свест о по сто ја њу, ма кар и
не са свим не за ви сне, срп ске др жа ве у су сед ству, бу ди ла је
на ду и раз бук та ва ла же љу за ства ра њем слич не тво ре ви 
не у Вој во ди ни. „На Мај ској скуп шти ни, срп ски на род про 
гла сио се као по ли тич ки сло бо дан и не за ви сан у окви ру
Хаб збур шке мо нар хи је и Угар ске и до нео од лу ку о ства ра 
њу Срп ске Вој во ди не у ко ју ула зе Срем, Ба ра ња, Бач ка и Ба 
нат“, за јед но са под руч ји ма Вој не гра ни це. Ми тро по лит Јо 
сиф Ра ја чић је про гла шен за па три јар ха срп ског, а гра ни 
чар ски пу ков ник Сте ван Шу пљи кац је иза бран за вој во ду.
Иза бра на је и нај ви ша власт Вој во ди не (Глав ни на род ни
од бор), Ру му ни ма („вла шком на ро ду“) је при зна та са мо 
стал ност, а до не та је и од лу ка о сту па њу у са вез с Тро јед 
ном Кра ље ви ном Хр ват ском, Сла во ни јом и Дал ма ци 
јом“.13) Је ди ну ефи ка сну вој ну по моћ Срп ској Вој во ди ни
пру жи ла је Кне же ви на Ср би ја, ша љу ћи хи ља де до бро во 
ља ца са на о ру жа њем и бор бе ном опре мом. То је ро ди ло
по ми сао о ује ди ња ва њу Вој во ди не са Кне же ви ном, али је
та кво ре ше ње у он да шњим исто риј ским окол но сти ма би 
ло нео ства ри во.

Беч ки двор је од би јао да при зна Срп ску Вој во ди ну, а он 
да ју је цар Фра њо Јо сиф, у је сен 1848, по твр дио као „јем 
ство за на род ну уну тра шњу ор га ни за ци ју“ Ср ба у Аустри 
ји. Ме ђу тим, Ок тро и са ним уста вом од 12. мар та 1849. ни је
би ло ни по ме на о Срп ској Вој во ди ни , већ је Ср би ма на мет 
ну та вој на упра ва на че лу са цар ским ге не ра лом Фер ди
нан дом Ма јер хо фе ром. Вој на упра ва тра ја ла је до ма ја, а за 
тим је, од лу ком од 18. но вем бра 1849. го ди не, обра зо ва на
по себ на област, не по сред но пот чи ње на Бе чу, под име ном
Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат, у ко је су ула зи ли Бач 
ка без Шај ка шког гра ни чар ског ба та љо на, Ба нат, та ко ђе
без гра ни чар ских те ри то ри ја на ју гу, као и илоч ки и рум 
ски срез у Сре му. Ван гра ни ца Вој вод ства оста ли су чак и
Срем ски Кар лов ци, а ње го во се ди ште пре не то је на пе ри 
фе ри ју срп ског на ро да, у Те ми швар. Ни по че му то ни је би 
ла те ри то ри јал на ауто но ми ја Ср ба. Ти ту лу срп ског вој во 
де за др жао је сам цар, а за свог за ступ ни ка име но вао је ге 
не ра ла Ма јер хо фе ра. Зва нич ни је зик у том вој вод ству био
је не мач ки. Од 1.426.221 ста нов ни ка, ко ли ко је би ло
1850/51, Ср ба је би ло све га 321.110, док су оста ли би ли:
Ру му ни (397.459), Нем ци (335.080), Ма ђа ри (221.845), те
Бу њев ци, Шок ци, Сло ва ци, Че си, Бу га ри, Је вре ји, Ци га ни,
Ру си ни, Гр ци и Цин ца ри“.14) Оно што уоча ва мо је сте да ни
у овим ста ти стич ким по да ци ма аустриј ске ад ми ни стра ци 
је у Вој во ди ни не ма Хр ва та, што је нај ве ро до стој ни ји до каз
да их ни је ни би ло. 

Ср би су би ли ду бо ко раз о ча ра ни ова квим „ре ше њем“
срп ског пи та ња, али још ви ше су се раз о ча ра ли ка да је цар
Фра њо Јо сиф, по сле па да Ба хо вог ап со лу ти зма (1859), у
знак до бре во ље пре ма Ма ђа ри ма, уки нуо и ту и та кву „мр 
тво ро ђе ну“ Вој во ди ну. Ње на те ри то ри ја при по је на је
Угар ској, а илоч ки и рум ски срез Хр ват ској Ба но ви ни. Срп
ски став пре ма Бе чу, нај бо ље је из ра зио Све то зар Ми ле тић
у по зна том Ту цин дан ском члан ку (1860), у ко јем се на во ди
да Ср би ви ше у Бе чу не ма ју шта да тра же.15)
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Про це њу је се да је Ср би ја, од Дру гог свет 
ског ра та до да нас, по тро ши ла око 12 ми 
ли јар ди евра за шко ло ва ње на уч них рад 

ни ка ко ји са да ра де у стра ним зе мља ма. Ве ли ки број мла 
дих и струч них љу ди је, не само због ма лих лич них при ма 
ња, већ и због усло ва у ко ји ма су ра ди ли, не до стат ка опре 
ме и сред ста ва ко ја су им нео п ход на за ба вље ње на уч но
ис тра жи вач ким ра дом, мо ра о да на пу сти Ср би ју и сво ју
афир ма ци ју по тра жи у другим зе мља ма. 

Mинистар за на у ку и тех но ло шки раз вој и пот пред сед 
ник вла де за ду жен за европ ске ин те гра ци је, Бо жи дар Ђе 
лић, не дав но je за скуп штин ском го вор ни цом обе ћао на уч 
ним рад ни ци ма да ће власт у Ср би ји, усва ја њем за ко на из
области на у ке и по ди за њем 200 ми ли о на евра кре ди та од
Европ ске бан ке за об но ву и раз вој, „на ред них го ди на зна 
чај но уна пре ди ти ин фра струк ту ру на у ке и за у ста ви ти од 
лив нај та лен то ва ни јих”. Ђе лић је та да ре као ка ко „Срби ја
мо ра пред у зе ти озбиљ не ко ра ке да у гло бал ној утак ми ци
на ђе сво је ме сто у тој обла сти’’, да је то ве ли ки иза зов, али
да је то мо гу ће, те да је ула га ње у љу де је ди на ње на шан са
ка ко би по ста ла дру штво бла го ста ња.

Ме ђу тим, ипак ни је све та ко јед но став но и сјај но ка ко
то на пр ви по глед из гле да јер се по ли ти ка уме ша ла и у ову
област. O то ме ко ће ужи ва ти у том Ђе ли ће вом „дру штву
бла го ста ња”, нај бо ље го во ри, по хит ном по ступ ку усво јен,
За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о на уч но и стра жи 
вач кој де лат но сти. На и ме, у чла ну 13. до са да шњег за ко на
о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти пи ше да пред сед ни ка
На ци о нал ног са ве та за на уч нотехно ло шки раз вој, ко ји ће
рас по ла га ти нов цем од кре ди та Европ ске ин ве сти ци о не
бан ке, би ра ју чла но ви Са ве та. Ђе ли ћу и дру штву се ни је
до па ло да то ли ким па ра ма рас по ла же не ко ко ни је под
њи хо вом кон тро лом, па по но вом за ко ну пред сед ни ка Са 
ве та ди рект но би ра Вла да Ср би је. С об зи ром на до са да 
шњу прак су, ве ро ват но се власт ни овог пу та не ће та ко ла 
ко од ре ћи уста но вље ног мо де ла из бо ра ка дро ва, што зна 
чи да ће се они би ра ти по пар тиј ском кљу чу.   

Да се  на у ка у на шој зе мљи не тре ти ра на аде ква тан на 
чин и не по сма тра као је дан од бит них пред у сло ва за раз 
вој др жа ве по твр ђу је и то што је Вла да Ср би је, 11. фе бру а 
ра ове го ди не, до не ла „Стра те ги ју на уч нотех но ло шког
раз во ја Ср би је од 2010. до 2015. го ди не”, чи ме је пре кр шен
по сто је ћи за кон о на уч но и стра жи вач кој де лат ности, ко ји
у чла ну 9. про пи су је да се стра те ги ја на уч нотех но ло шког
раз во ја зе мље до но си за пе ри од од нај мање 10 го ди на.
Иако је нај но ви јим за ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко 
на о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти овај пе ри од сма 
њен на пет го ди на, ово го во ри о „тран спа рент но сти” вла 
де Мир ка Цвет ко ви ћа, која пр во до но си не за ко ни те од лу 
ке, па тек он да пред ла же за ко не, ко ји ре тро ак тив но тре ба
да „оза ко не” те одлу ке.

Ка дров ска по ли ти ка и не бри га др жа ве
Ка дров ска по ли ти ка на срп ским уни вер зи те ти ма до ве 

ла је до то га да су усло ви у ко ји ма ра де срп ски на уч ни ци
знат но те жи не го што су би ли пре 20 го ди на. Та да је Елек 
тро тех нич ки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, по ис 
тра жи вач ким ус пе си ма на уч них рад ни ка ко ји су у ње му
ра ди ли, био ме ђу пр вих 20 у све ту. Да нас на чу ве ној „Шан
гај ској ли сти” 500 во де ћих уни вер зи те та у све ту не ма ни 
ти јед ног из Ср би је. 

Раз ло ге за то тре ба тра жи ти и у чи ње ни ци да је све га
0,3 од сто (око 220 ми ли о на ди на ра) „раз војног” бу џе та Ср 
би је за 2010. го ди ну вла да Мир ка Цвет ко ви ћа на ме ни ла за
на уч но и стра жи вач ки рад. То је, на при мер, 15 пу та ма ње
од 3,2 ми ли јар де ди на ра на ме ње них до та ци ја ма за не вла 
ди не ор га ни за ци је, или 56 пу та ма ње од 12,4 ми ли јар де
суб вен ци ја за ЈП „Же ле зни це Ср би је”(ко је је у 2008. го ди ни
за бе ле жи ло гу бит ке од 15,9 ми ли јар ди ди на ра). Вла да
Мир ка Цвет ко ви ћа је сво је вре ме но за по тре бе ре ша ва ња
стам бе ног пи та ња на уч ни ка и на уч но и стра жи вач ких рад 
ни ка из бу џе та за про шлу 2009. го ди ну из дво ји ла све га
1000 ди на ра. Да би ума њи ла ту бру ку, Цвет ко ви ће ва вла 
да у но вом за ко ну о из ме на ма и до пу на ма За ко на о на уч 
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Но ва увре да за ин те ли ген ци јНо ва увре да за ин те ли ген ци јуу
на уч них рад ни ка у Ср би јина уч них рад ни ка у Ср би ји

Усва ја њем За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на
о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти на ста вља се по ли ти за ци ја срп ске на у ке

Пи ше: Вла ди мир Ми шко вић



но и стра жи вач кој де латно сти, стам бе но пи та ње на уч них
рад ни ка ни је ни де фи ни са ла, не го је у За ко ну на ве де но ка 
ко ће „Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој утвр 
ђи ва ти про гра ме за стам бе но збри ња ва ње на уч них рад 
ни ка”.

Члан Од бо ра Скуп шти не Ср би је за на у ку и тех но ло шки
раз вој и на род ни по сла ник Срп ске ра ди кал не стран ке Сре 
то Пе рић ис ти че да је је дан од про бле ма у раз во ју на у ке у
Ср би ји што се сва се ди шта ин сти ту та у Ср би ји на ла зе у Бе 
о гра ду. 

– Људ ски по тен ци јал за раз вој на уч не де лат но сти по 
сто ји и ван Бе о гра да, па сам у скуп штин ској рас пра ви о За 
ко ну о из ме на ма и до пу на ма За ко на о на уч но и стра жи вач 
кој де лат но сти, пред ло жио да Ин сти тут за ја го ди ча сто во 
ће, ма ли ну, ку пи ну и бо ров ни цу тре ба да има се ди ште у
Ари љу, јер је ариљ ска ма ли на за шти ће на и ге о граф ским
по ре клом – кон ста ту је Пе рић. 

Он до да је да ма ли број про на ла за ка ко ји при ја вљу ју
прав на ли ца, све га око три од сто, по ка зу је да у Ср би ји има
до вољ но по је ди нач но спрем них љу ди да се ба ве на уч но и 
стра жи вач ким ра дом, али је не до вољ на по моћ др жа ве у
тој обла сти. 

– У Ср би ји, око 97 од сто па те на та при ја вљу ју фи зич ка
ли ца. Нај но ви јим из ме на ма и до пу на ма За ко на о на уч но и 
стра жи вач кој де лат но сти осни ва се Цен тар за про мо ци ју
на у ке, ко ји ће пре у зе ти пред ме те, ар хив ску гра ђу, ре ги 
стар ски ма те ри јал, али и је дан број за по сле них из Ми ни 
стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој. На у ку сва ка ко тре 
ба афир ми са ти, али не осни ва њем но вих ин сти ту ци ја ра 
ди за по шља ва ња љу ди ко ји ће у над ле жном ми нистар ству
би ти про гла ше ни тех но ло шким ви шком. Но вац ко ји се
тро ши на не струч не пар тиј ске ка дро ве тре ба пре у сме ри 
ти у на уч не ин сти ту ци је ко је шко лу ју мла де на уч ни ке –
ис ти че Сре то Пе рић.
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За што на „Шан гај ској ли сти” не ма срп ских уни вер зи те та?
Шан гај ски уни вер зи тет Ји ао Тонг ран ги ра нај бо ље свет ске уни вер зи те те на осно ву не ко ли ко

по ка за те ља ака дем ског и ис тра жи вач ког успе ха: бро ја за вр ше них сту де на та и про фе со ра ко ји су до 
бит ни ци Но бе ло ве на гра де или Филд со ве ме да ље (до де љу је се за из у зет не до ме те у ма те ма ти ци на 
уч ни ци ма мла ђим од 40 го ди на), бро ја чла на ка об ја вље них у нај пре сти жни јим на уч ним ча со пи си ма
„Na tu re” и „Sci en ce”, бро ја ис тра жи ва ча чи ји се ра до ви ре дов но ци ти ра ју у дру гим на уч ним пу бли ка 
ци ја ма, бро ја чла на ка ко ји су ин дек си ра ни у нај ре ле вант ни јим на уч ним ба за ма и ака дем ском успе 
ху у од но су на број стал но за по сле них про фе со ра по је ди не ин сти ту ци је. Пре ма овим по ка за те љи ма,
нај бо ља три уни вер зи те та на све ту у 2009. го ди ни су аме рич ки Хар вард, Стен форд и Бер кли. Че твр 
ти је Уни вер зи тет у Кем бри џу, Ве ли ка Бри та ни ја, ме ста од пе тог до де ве тог по но во за у зи ма ју аме 
рич ки уни вер зи те ти, док је бри тан ски Окс форд де се ти. У сто нај бо љих уни вер зи те та на шло се 58
аме рич ких (од че га је пет ка над ских, а оста так је из Сје ди ње них Др жа ва), 33 европ ска, пет ја пан ских,
три аустра лиј ска и је дан изра ел ски уни вер зи тет. Је ди ни уни вер зи тет са про сто ра бив ше Ју го сла ви 
је на ли сти је љу бљан ски (на де о би 402. и 501. ме ста), а на „Шан гај ској ли сти” су и два ма ђар ска уни 
вер зи те та (ЕЛ ТЕ из Бу дим пе ште и Уни вер зи тет из Се ге ди на на де о би 303. и 401. ме ста), два грч ка
(На ци о нал ни уни вер зи тет из Ати не на де о би 201. и 302. ме ста и Ари сто те лов уни вер зи тет из Со лу 
на на де о би 302. и 401. ме ста), је дан че шки (Кар лов уни вер зи тет из Пра га на де о би 202. и 301. ме ста),
два пољ ска (Уни вер зи тет из Кра ко ва и Вар шав ски Уни вер зи тет на де о би 303. и 401. ме ста) и два ру 
ска уни вер зи те та (Мо сков ски др жав ни уни вер зи тет на 77. ме сту и Пе тро град ски др жав ни уни вер 
зи тет на де о би 303. и 401. ме ста).



Пу ти нов ски пре по ро ђе на Ру си ја
у по зи ци ји је да кре не но вим пу тем

у по ста вља њу и ре ша ва њу про бле ма
на под руч ју прет ход не Ју го сла ви је

Обра ћа ју ћи се за по моћ Ру си ји, мно ги Ср би – да нас са 
та ни зо ва ни и раз би је ни, до ве де ни до ег зи стен ци јал ног
по но ра – чи не исто оно што су чи ни ли ве ко ви ма, ви де ћи
у мај ци Ру си ји је ди ног спа си о ца. Ра де исто оно што су њи 
хо ви аутен тич ни пред став ни ци ра ди ли у осман лиј ска
вре ме на, оно што су чи ни ли при ти сну ти АустроУгар 
ском и ва ти кан ском про зе лит ском по ли ти ком (ко ја их је
пре по ло ви ла), исто оно што су ра ди ли у вре ме Му со ли ни 
је ве и Хи тле ро ве дик та ту ре. У до ба тзв. ко му ни стич ке
дик та ту ре Ру си је ви ше ни је би ло, па су Ср би до жи вља ва 
ли но ва са ти ра ња и ег зо ду се. У по след њој де це ни ји 20. ве 
ка и по чет ком 21. ве ка нај стра шни ја су би ла про те ри вања
Ср ба, пр во из Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не, по том са све те
срп ске зе мље Ко со ва и Ме то хи је. За пад но одва ја ње Цр не
Го ре (,,срп ске Спарте”) до ве ла је све Ср бе до ја у ка.

Не ка да због сво јих про бле ма, због уда ра на њу са стра 
не, Ру си ја ни је мо гла да Ср би ма при тек не у по моћ у два 
де се том ве ку због сво јих со ци јал норе во лу ци о нар них за 
но са, ко ји су по ти скива ли и ве ли ку ру ску тра ди ци ју и ру 
ску узор ну пра во слав ну ду хов ност и ду шев ност. Сле де ћи
Ру си ју и ка да она то ви ше ни је би ла, Ср би су у на ше вре ме
до жи ве ли тра ге ди ју, ко ја још увек тра је.

Увод не на по ме не
Ср би су ве ко ви ма жи ве ли бо ре ћи се за оп ста нак. Бра 

не ћи се од ра зних на па да ча, објек тив но су бра ни ли и Ру 
си ју. У то ку ових бор би су жа ван је њи хов жи вот ни про 
стор. Ис тра жи вач ка кон ста та ци ја Ву ка Ка ра џи ћа ”Ср би
сви и сву да” од го ва ра ла је ет нич кој си ту а ци ји на Бал ка ну
и у де лу ју го и сточ не Евро пе. На европ ској кар ти из 814.
СЕР ВИА се про сти ре од Пе ло по не за до да на шње Сло ве ни 
је – на кар ти из 900. иде као ме шо ви то ста нов ни штво и до
Аустри је и Лом бар ди је, по твр ђу ју ћи да је пра ста ра од ред 
ни ца VEN DI, озна че на у то по ни ми ма Wi en (Ве наБеч) и
Ве не ци ја, за сно ва на на до ку мен ти ма. Не ки ис тра жи ва чи
име ну ју и ста ре Да ча не као Сло ве не, а ста ре Или ре као
,,Ср боИли ре”. Фран цу ски на уч ник Си при јан Ро бер, на
при мер, пи ше: ,,Ни је ли ја сно да име Ср бин, упра во исто
та ко као и име Венд, озна ча ва це лу сло вен ску ра су... По ре 
кло свих Сло ве на је од Или раСр ба” (,,Свет Сло ве на”, Па 
риз, 1852). У осам на е стом ве ку цар ски са вет ник на Дво ру,
вр ло обра зо ва ни аустриј ски ис тра жи вач (по том кан це 
лар) Фон Бе тер штајн, Ср бе ви ди као ве ћин ску по пу ла ци 
ју не са мо на Бал ка ну, не го и у До њој Па но ни ји (Вој во ди 
ни), Гор њој Пано ни ји (Ма ђар ској), Тран сил ва ни ји (Ер де 
љу), Ба на ту, укљу чу ју ћи и ру мун ски део. До истих за кљу 
ча ка до шао је и Ср бин Са ва Те ке ли ја, ко ји је због зах те ва
да се об но ви срп ско цар ство умро у аустриј ском за тво ру.

Про цес су жа ва ња срп ског ет нич ког про сто ра тра јао је
ве ко ви ма. Нај ши ре раз ме ре до жи вља вао је у то ку исла ми 
за ци је ко ја се обич но за вр ша ва ла тур ци за ци јом, по том, у
но ви је до ба, и ал ба ни за ци јом. Не ка да су не са мо Ко со во и

Ме то хи ја, не го и Ал ба ни ја би ле сло вен ске (срп ске) зе мље.
(Ви ди нпр. А. М. Се ли шчев, Сла вјан ские на сле ния в Ал ба 
нии, Со фия 1931). Са мо део исла ми зо ва них Ср ба за др жао
је сво је ет но је зич ко је дин ство са ма ти цом (у Бо сни и Хер 
це го ви ни, Ра шкој обла сти, на Ко со ву и Ме то хи ји у Цр ној
Го ри и Ма ке до ни ји). Дру ги срп ски усуд био је ма сов но на 
сил но по ка то ли че ње, ко је се же од вре ме на Ве ли ке ши зме
1054. го ди не, што је во ди ло њи хо вој ла ти ни за ци ји, у
сред њем ве ку гер ма ни за ци ји, и – у нај но ви је до ба – хр ва 
ти за ци ји. Хр ва ти за ци ја је по ста ла ин тен зив на од сре ди не
19. ве ка, али су тек од 1900, од Би скуп ске кон фе рен ци је у
За гре бу, сви Ср би ри мо ка то ли ци пре и ме но ва ни у Хр ва те.
Та да их је на про сто ру да на шње Хр ват ске би ло дватри
пу та ви ше од оних ко ји су од ра ни је би ли при хва ти ли хр 
ват ство. Ет нич ких Хр ва та, по је зи ку кај ка ва ца, би ло је вр 
ло ма ло.

Ве ли ки срп ски усуд би ла је њи хо ва по зи ци ја у ма ка за 
ма ве ли ких по ли ти ка, из ме ђу За па да – ко ји их је од ба ци 
вао као пра во слав но ,,ру ско упо ри ште”, и Ру си је ко ја не 
рет ко ни је схва та ла фе но ме но ло ги ју те срп ске по зици је –
тај нео б у зда ни ка рак тер на ро да ко ји се ве ко ви ма од у пи 
рао Тур ској, ко ји је по сле Пр вог устан ка 1804, Ка ра ђор ђе 
ве ре во лу ци је, био то ли ко бор бе но хо мо ге ни зо ван да би,
да је Ру си ја зна ла то ста ње ду ха и да се на ње га осло ни ла,
и Констан ти но пољ и мо ре у зи ко ји ма је те жи ла одав но
би ли у ње ним ру ка ма.

Ела бо ра ци ја ко ја сле ди има за циљ да се Ру си ји по ну де
бит но дру га чи ји пу те ви у по ли ти ци пре ма Бал ка ну, не са 
мо пре ма Ср би ма, не го и пре ма бив шој Ју го сла ви ји. Сле де
иде је ко је су про тив те жа за пад ним на сил ним им прови за 
ци ја ма, иде је ко је срп ски на род мо гу спа сти од пот пу ног
уни ште ња.

,,Нео д го вор ни” склад 
ка то лич кокле ри ка ли стич ких

и ко мин тер нов скосо вјетских са хр ват ским 
и дру гим се па ра ти сти ма с ци љем

раз би ја ња Ју го сла ви је
Ју го сло вен ска др жа ва, фор ми ра на де цем бра 1918. као

Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (СХС), од 1929. као
Кра ље ви на Ју го сла ви ја, би ла је плод срп ских осло бо ди 
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По ли тич ко-исто риј ски
оквир срп ске тра ге ди је (I)

•  Ру ско-срп ски од но си у два де се том ве ку у зна ку ве ли ких об ма на и не спо ра зу ма ко ји још увек
тра ју1)

Пи ше: Др Ве се лин Ђу ре тић



лач ких по бе да у бал кан ским и Пр вом свет ском ра ту.
Атен тат у Са ра је ву био је са мо по вод за овај рат. Цар Ни 
ко лај ІІ ни је у ње га ушао са мо због Ср ба, не го и у скла ду са
опре де ље њем усво је ним на цар ском дво ру 1879, као и
због до го во ра са Ен гле ском и Фран цу ском 1907. Ушао је,
ме ђу тим, пре вре ме на јер је 1907. би ло до го во ре но да се
Ру си ја за от пор гер ман ском Drang Nach Ostenу при пре ми
до 1919. го дине. Ср би, да кле, ни су би ли од го вор ни за Пр 
ви свет ски рат, ка ко су то 90тих го ди на про шлог ве ка ,,у
хо ру” бле бета ли за пад ни са та ни за то ри Ср ба, без раз ло 
жно им при пи су ју ћи од го вор ност и за Пр ви свет ски рат,
ка ко је го во рио и А. Ко зир јев.

У Пр вом свет ском ра ту про тив Ср ба пра во сла ва ца
огле да ли су се, бе же ћи од ет нич ког ста бла, Ср би ри мо ка 
то ли ци и Ср би му ха ме дан ци – пр ви да би се тим пу тем
под вр гли хр ва ти за ци ји, дру ги да би се за тај пут при пре 
ми ли. Бра то у би лач ка крв би ла је ,,си ро ви на” овог ,,со ци 
јал ног ин же ње рин га”, сво је вр сно огле да ње фрој дов ског
,,комплек са ма лих ра сто ја ња”.

Ср би су но ву др жа ву при хва ти ли као за јед нич ку вред 
ност и је ди ни су јој под ре ђи ва ли све сво је наци о нал не ци 
ље ве. Од би ли су по ну де Лон дон ског уго во ра (1915) ко ји
им је га ран то вао срп ску др жа ву ко ја је укљу чи ва ла и њи 
хо ве ри мо ка то ли ке и му ха ме дан це. Ју го сло вен ству су
под ре ди ли и уну тра шње ор га ни зо ва ње, док су они ко ји су
се сво јом во љом отр гли из окви ра стра них им пе ри ја во ђе 
них Ва ти ка ном, са мо на ста ви ли сво је ус ко на ци о нал не по 
ли ти ке, и то на срп ски ра чун. По моћ им је по сле 1917. сти 
гла оту да отку да се ни су на да ли, од со вјет ске др жа ве,
иако је она за њих би ла са мо пра во слав на ба сти ља. Ова
по моћ је сти за ла пре ко Ко мин тер не и ње них сек ци ја.

Ср бе су ста љи ни сти од ба ци ва ли због то плог при је ма
око 70.000 ру ских бе ло гар ди ста, ко ји ма су ови да ва ли и
мо гућ ност за вој но ор га ни зо ва ње. Ова бе ла еми гра ци ја је
на ме ра ва ла да на ру ски пре сто до ве де кра ља Алек сан дра
Ка ра ђор ђе ви ћа. Та да је ,,цр ве на Мо сква” озбиљ но при хва 
ти ла и аустро у гар ске фло ску ле о ,,вели ко срп ској хе ге мо 
ни ји и на ци о нал ном угње та ва њу”, упра во као и ва ти кан 
ска ис по ста ва у За гре бу, Хр ват ска ка то лич ка ак ци ја. И КПЈ
је би ла у функ ци ји опе ра ци о на ли за ци је ових под ва ла, па
је за јед но са хр ват ским и ал бан ским екс трем ним се па ра 
ти сти ма по ве ла бор бу про тив ју го сло вен ске др жа ве као
,,там ни це на ро да”. И на Шип та ре (Ал бан це) та да се у СССР
у гле да ло као на ,,жр тве срп ског угње та ва ња’’, иако је чи 
ње ни ца да су они ужи вали сва гра ђан ска пра ва, иако је чи 
ње ни ца да је краљ Алек сан дар од био тур ску по ну ду да их
ма сов но пре се ли, јер је Тур ска до бро зна ла ка кве су зло 
чи не по чи ни ли над Ср би ма (ви ди: Иван Ле вин, На ци о 
нал ний ва прос в ме жди во е ной Евро пе, Мо сква 1934).
Срп ску од бра ну ни ко ни је слу шао, иако Ср би у за јед нич 
кој др жа ви ни су до сти гли ни средњи ни во еко ном ског
раз вит ка. Иако је Ср би ја у ра ту би ла пот пу но ра зо ре на.

Со вјет ски дог ма ти ци на сту пи ли су са си ме три јом ,,ве 
ли ко ру ско са мо др жа вље јед на ко ве ли ко срп ска хе ге мо ни 
ја”, ме ша ју ћи и ет нич ке и по ли тич ке чи ње ни це. Ни су ви 
де ли основ ну ,,си ме три ју”  да су сви ан ти ср би (за јед но са
,,ре во лу ци о нар ним” Ср би ма), сле де ћи Ле њи нов на ци о 
нал ни кон цепт раз би ја ли оп шту ет но је зич ку цели ну. Али
је Ле њи но ва фе де ра ли за ци ја Ру ског цар ства би ла де 
струк тив на и у дру гом сми слу, јер је раз би ја ла сло вен ско
ста бло, док је не ке, не ру ске, не кон сти ту и са не по лу фе у 
дал не ет ни ку ме, од вра ћа ла од ру си фи ка ци је на уз ви ше 
ној ци ви ли за циј ској осно ви и окре та ла их ра зним об ли 
ци ма ре тро град но сти.

У Ју го сла ви ји је Ле њи нов (Ста љи нов) мо дел ко ји је но 
си ла КПЈ ишао на ру ку ка то лич ким про јек ци ја ма раз би ја 
ња др жа ве. У вре ме на ста ја ња овог мо де ла Цр на Го ра је
би ла срп ска, та ко су се осе ћа ли и ње ни ка то ли ци и му ха
ме дан ци. Срп ска је би ла и Ма ке до ни ја (Ста ра Ср би ја), али
је ко мин тер нов ско ан ти срп ство одво ји ло од ру ске ма ти 

це вар дар ски део Ма ке до ни је, пи рин ски је пре пу штен Бу 
га ри ма, а је геј ски Гр ци ма. Сло вен ци су при па да ли је зич 
кој гру пи за пад них Сло ве на, као и ет нич ки Хр ва ти. И јед 
ни и дру ги су до сре ди не 19. ве ка би ли са мо ма лоброј ни
кај кав ци и ча кав ци. Од сре ди не овог ве ка по чи ње хр ва ти 
за ци ја Ср ба ри мо ка то ли ка, али она у вре ме наста ја ња ју 
го сло вен ске др жа ве ни је би ла да ле ко одма кла, па се ин те 
грал но ју го сло вен ство по ка зи ва ло као европ ска оп ци ја
(след не мач ког би змар ки зма и ита ли јан ског ри сор ђи 
мен та).

Ле њин скоста љин ски на ци о нал ни кон цепт у сво јој ју 
го сло вен ској, у ства ри се па ра ти стич кој при ме ни је, раз 
бија ју ћи је дин стве но би ће на ро да, ства рао но ве син те 
тич кона ци о нал не остра шће не иден ти те те ко ји су се по 
твр ђи ва ли са мо на су прот ма ти ци. Из ме ђу два свет ска ра 
та они су ста са ва ли иза ку ли са ствар но сти и у за тво ре ним
ком пар тиј ским ће ли ја ма и у тај но ви тим ка то лич ким ор 
га ни за ци ја ма. У том кру гу већ та да су, у име ,,но ве Ру си је
рад ни ка и се ља ка”, у Ју го сла ви ји би ле про јек то ва не но во 
на ци о нал не по себ но сти, у скла ду са ва ти кан ском стра те 
ги јом раз би ја ња Срп ства и пре тва ра ња Хр ват ске у свој ба 
сти он пре ма СССРу (Ру си ји). На осно ву такве исто риј ске
све сти би ла је фор ми ра на и струк ту ра КПЈ, ко ја је у не срп 
ском слу ча ју углав ном би ла се па ра ти стич ка. Срп ски ру 
ко во де ћи ка дар КПЈ са чи ња ва ли су ана ци о нал ни иде о ло 
ги за то ри ко ји су по пра ви лу би ли лум пенпро ле те ри и
лум пенсе ља ци. Срп ски гор њи на ци о нал ни слој већ та да
је са гле да вао и ан ти срп ску и ан ти ру ску упо тре бу ,,Ру си је”
и био про тив ко му ни ста.

Мит о ,,ве ли ко срп ској хе ге мо ни ји” ис пу ња вао је со вјет 
ску по ли тич ку сце ну и јав но мње ње. Пре ко Ко мин тер не
ла жи су ши ре не по чи та вом све ту, фор ми ра ју ћи и на За па 
ду ан ти срп ско јав но ми шље ње. Ка да је 1939. про гла ше на
Ба но ви на Хр ват ска, по мо ћу хр ват ских се па ра ти стич ких
уце на Ср ба Хи тле ром и Му со ли ни јем, мно ги су ми сли ли
да је на по кон ре ше но хр ват ско на ци онал но пи та ње. Ма ло
је ко знао да су овим чи ном под ,,ка пу” Хр ват ске ста вље не
и зе мље Ср ба пра во сла ва ца (се вер на Дал ма ци ја, Ли ка,
Кор дун, Ба ни ја, Гор ски Ко тар, за пад на Сла во ни ја). Још ма 
ње је свет ви део да је но ва тво ре ви на од мах по че ла са
обес пра вљи ва њем Ср ба пра во сла ва ца и са убр за ном хр 
ва ти за ци јом ка то ли ка.

Мит о ,,ве ли ко срп скох хе ге мо ни ји” при пре мио је хр 
ват ске уста шке и шип тар ске (ал бан ске) ко љач ке но же ве
за Дру ги свет ски рат. Спрем не бан де до че ка ле су оку па то 
ре три јум фал но, упра во он да ка да се Ста љин спре мио да
при зна њи хо ву Не за ви сну Др жа ву Хр ват ску (НДХ). По том
је ста љин ска Со вје ти ја би ла збу ње на на сту па ју ћим до га 
ђа ји ма, јер су они од сту па ли од ње не про па ган де. Ка да је
из био пре врат у Бе о гра ду, 27. мар та 1941, за њу је то био
ко му ни стич ки и ју го сло вен ски чин. Та ко их је оба ве шта 
вао и ,,Вал тер” (Ј. Б. Ти то). А ра ди ло се о ан ти хи тле ров 
ском чи ну, у ко ме је срп ски на род уз ви ки вао ,,Жи ве ла Ру 
си ја!”

Рат ни пе ри од: Пре тва ра ње ко му ни стич ке
иле га ле у ру со фил ски (срп ски) осло бо ди лач ки

(пар ти зан ски) по крет и ње го ва зло у по тре ба
на ли ни ји ве ли ко хр ват ске по ли ти ке

под ви дом но вог ју го сло вен ства
И ка да је из био Дру ги свет ски рат на тлу Ју го сла ви је,

ни СССР ни За пад ни су бит но ко ри го ва ли сво је пред рат не
пред ста ве о овој зе мљи. Про па ган ди стич ким пу тем био је
за ма гљен и сам кључ за раз у ме ва ње но во на ста лог ста ња,
од но сно чи ње ни ца да су оку па то ри об ја ви ли рат Ср би ма
као на ро ду, док су све дру ге, се па ра ти сте, при хва ти ли као
сво је са ве зни ке про тив Ср ба и СССРа. Ру ски на род ни та 
да, ни де це ни ја ма по сле то га, ни је са знао да су Ср би сво 
јим ,,не” Хи тле ру 27. мар та 1941, за шест не де ља за у ста ви 
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ли опе ра ци ју ,,Бар ба ро са” и спа си ли Мо скву2). Иде о ло ги 
зи ра на Со вје ти ја и про па ган ди стич ки За пад ни су ви де ли
основ ну ју го сло вен ску по де лу: на сна ге ко је су при хва та 
ле оку па то ре као са ве зни ке и на срп ски на род ко ји их је
од ба ци вао, без об зи ра на иде о ло шке и по ли тич ке раз ли 
ке, јер је он мо рао да се бра ни и од оку па то ра и од ње го 
вих до ма ћих кви слин га. Ста љи но ва Руси ја ни је са зна ла да
је у окви ру све срп ског по кре та от по ра на стао по се бан
пар ти зан ски – у име ,,но ве Ру си је”, и да је он за хва љу ју ћи
ње го вом ми сти фи ко ва ном во ђи Ти ту (за ко јег су срп ски
след бе ни ци ду го ми сли ли да је Рус), на сту па ју ћи као ,,ре 
во лу ци о нар ни” – раз био за јед нич ки срп ски от пор, спу та 
ва ју ћи ње го ву од бра ну од хр ват ског уста шког ге но ци да.
За тим, да је он, да би се до дво рио Ста љи ну, про кла мо вао
,,дру гу фа зу ре во лу ци је” (кла сну), што је ре зул ти ра ло
стра шном смр ћу око 10.000 оних ко ји су би ли про тив ,,ре 
во лу ци о нар ног аван ту ризма”. Ис пред ти то и стич ких пу 
шча них це ви мно ги ча сни ко му ни сти уз ви ки ва ли су па 
ро ле: ,,До ле троц ки сти!”, ,,Жи вео Ста љин!”, ,,Жи ве ла мај ка
Ру си ја!”

Ми сти фи ко ва ни Ти то, у име ,,но ве Ру си је”, иза зи вао је
гра ђан ски рат ме ђу Ср би ма. Сво је ри ва ле, чет ни ке ге не 
ра ла Дра же Ми хај ло ви ћа, срп ске на ци о нал не бор це ко ји
су и по ред ге но ци да хр ват ских, ал бан ских и дру гих са рад 
ни ка оку па то ра на ста ви ли да сле де ју го сло вен ску иде ју,
про гла сио је за ве ли ко ср бе и кон тра ре во лу цио на ре. А ра 
ди ло се о по ли тич ким ре а ли сти ма, ко ји су од ба цу ју ћи Ти 
тов ко му ни стич ки екс тре ми зам, по ла гали на де у вас кр 
сну ће пра во слав не и сло вен ске Ру си је. Док је бе снео ова 
ко ис про во ци ра ни гра ђан ски рат ме ђу Ср би ма, хр ват ске
уста ше су пу ни ле ло го ре и без да не ја ме са сто ти на ма хи 
ља да Ср ба. Ра чу на се да је до кра ја ра та од уста ша и ал бан 
ских ба ли ста уби је но око ми ли он и по Ср ба, Је вре ја, Ци га 
на и не што ма ло дру гих ан ти фа ши ста. Док је бе снео рат
ме ђу Ср би ма, Шип та ри (ка сни је пре и ме но ва ни у Ал бан це
– да би се иден ти фи ко ва ли са Ал ба ни јом) уби ли су де се 
ти не хи ља да Ср ба, пре ко 100.000 про те ра ли, пре ко
150.000 Ал ба на ца на се ље но је из Алба ни је на Ко со во и
Ме то хи ју. Стаљин ска ,,Ру си ја” све ово ни је ви де ла – за њу
су Ал бан ци и да ље би ли ,,угње те ни на род”, па је Ста љин и
у ра ту и по сле ње га чак пла ни рао при кљу че ње Ко со ва и
Ме то хи је Ал ба ни ји, као сед ме ју го сло вен ске фе де рал не
је ди ни це. То су по ка за ли ње го ви раз го во ри са Е. Кар де 
љом 1947. го ди не.

Рат је био за вр шен још јед ном ве ли ком об ма ном СССР
а и За па да, али не и Ва ти ка на, Не мач ке и Аустри је. При мат
је по сле ра та до био Ти то ко ји је на За па ду био при хва 
тљив као ,,бал кан ски Ро бин Худ”, као ,,во ђа свих ју го сло 
вен ских на ро да и на род но сти”, као ,,бо рац про тив ве ли ко 
срп ске хе ге мо ни је”. Ни СССР ни За пад ни су зна ли да је он
за пра во био пред вод ник срп ских (пар ти за на), те ма лог
бро ја Ср ба ри мо ка то ли ка из Ис тре, Дал ма ци је и Ду бров 
ни ка. Не ср ба у ње го вим ре до ви ма је би ло не ко ли ко сто 
ти на. Срп ски ри мо ка то ли ци још су се кре та ли гра ни цом
из ме ђу срп ства, ју го сло вен ства и хр ват ства, упр кос стал 
ним при ти сци ма ка то лич ког кле ра. Про тив но ствар ном
ста њу, у Ти то вим тај но ви тим из ве шта ји ма Ста љи ну и Ко 
мин тер ни пар ти зан ски по крет при ка зи ван је, пр во као ју 
госло вен ски, за тим у дру гој по ло ви ни ра та, Ти то је да вао
хр ват ска име на срп ским је ди ни ца ма (око 95% срп ским),
или ре ги о нал на: цр но гор ске, хер це го вач ке, бо сан ске, кра 
ји шке и дру ге бри га де и ди ви зи је. Срп ски пред знак да ван
је са мо бор ци ма на тлу Ср би је. Со вјет ски док три на ри то
ни су ви де ли.

Та ко је овај ми сте ри о зни во ђа до би јао ве ли ко за ле ђе
ко је му је омо гу ћи ло да на са мом кра ју ра та при ву че де се 
ти не хи ља да Хр ва та и му сли ма на. При хва тио је и не ма ли
број оних ко ји су пре то га уче ство ва ли у ге но ци ду про тив
Ср ба. Афир ма ци јом Ти та, са ве зни ци су при кра ју ра та од 
ба ци ва ли ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа и ње го ве чет ни ке, по 

крет ко ји је из бе га вао иза зи ва ња оку па то ра јер су ре зул 
ти ра ла ма сов ним од ма зда ма над Ср би ма. Ми ха и ло вић је
због то га при хва тио пут углав ном па сив не ре зи стен ци је.
Са ве зни ци су од ба ци ли и чет нич ки кон цепт три ја ли стич 
ке, на ет но је зич кој осно ви по ста вље не фе де ра ци је, а при 
хва ти ли Ти тов кон цепт ко ји је раз би јао срп ски на род и
пот ко па вао Ју го сла ви ју, кон цепт ко ји је био усво јен на не 
ре пре зен та тив ној скуп шти ни АВ НОЈа 1943. На кра ју су
Ср би до жи ве ли још јед ну иро ни ју сво је зле суд би не: пред 
вод ник њи хо вог па три от ског, на ци онал ног по кре та, Ми 
ха и ло вић, по мо ћу ,,су да” је ма са кри ран, док је пред вод ник
хр ват ских ко ља ча Ан те Па ве лић, ва ти кан ским ,,па цов 
ским ка на ли ма” био пре ба чен на ,,сло бод ни За пад”, ње гов
иде о лог над би скуп Алој зи је Сте пи нац је ,,за тво рен” у са 
мо ста ну. (Овај је кра јем 20. ве ка бе а ти зо ван од стра не па 
пе Јо ва на Па вла II).

Ве ли ке Ти то ве об ма не до жи ве ле су за вр шни цу по сле
про до ра Цр ве не ар ми је у Ср би ју. Осло ба ђа ју ћи је од не 
мач ких оку па то ра, Цр ве на ар ми ја је од срп ских тра ди ци 
о на ли ста ко ји су јој ле те ли у за гр љај тра жи ла да се при 
кљу че ју го сло вен ском од ре ду пот пу ков ни ка Мар ка Ме си 
ћа, ко ји је пре то га, у би ци код Ста љин гра да, уче ствовао у
по гро ми ма над Ру си ма, а пре то га над Ср би ма. Сла ма ју ћи
не мач ку кич му за јед но са пар ти за ни ма, Со вје ти су Бе о 
град пре да ли у ру ке Ти ту, ко ји је од мах по сео ње го ве кра 
вљев ске дво ре и по пут гу сар ског до бит ни ка отва рао
злат не сан ду ке ње го вих ри зни ца. Цр ве на ар ми ја је упу ће 
на пре ма се ве ру, да би на нај ши рем де лу Ду на ва, код Ба 
ти не, до жи ве ла ве ли ко из ги ну ће. Исто ри ча ри се и да нас
пи та ју за што ни је наста ви ла свој по бе до но сни ју риш се 
вер но од ре ке Са ве. Ни је ли раз лог за то био Ти тов страх
да ће се на овом пу ту сре сти са сна жним хр ват ским от по 
ром, са ,,фа бри ком смр ти” у Ја се нов цу ко ја је још ра ди ла
пу ном па ром, гу та ју ћи на де се ти не хи ља да љу ди? И за и 
ста, да је био при хва ћен овај дру ги пра вац, би ле би де ми 
сти фи ко ва не све прет ход не Ти то ве об ма не Ста љи на и Ко 
мин тер не.

Ни су Со вје ти ви де ли ни ка ко је Ти то укла њао срп ски
гор њи слој, ру шио срп ске цр кве (као што је ње гов гру зиј 
ски учи тељ ру шио ру ске). На ста вљао је ста ре ма ни пу ла 
ци је са СССРом и од Ста љи на до би јао по хва ле: ,,Вал тер
зна ка ко се то ра ди” (од но си ло се на Ти то ве по сле рат не
чист ке пре ко 100.000 по тен ци јал них не при ја те ља, углав 
ном Ср ба).

Рат у Ју го сла ви ји за вр шен је по бе дом се па ра ти ста свих
бо ја, а по ра зом Ср ба ко ји су се под раз ли чи тим за ста ва ма
бо ри ли про тив оку па то ра и кви слин га. Ста ре Ти то ве об 
ма не, ко ји ма је са кри ве но пра во, срп ско ли це пар ти за на,
на ста вља не су но вим об ма на ма, све до кра ја ра та – док
ни је би ла ус по ста вље на на ци о нал на ,,си ме трија” уби ца и
уби је них, све док по чи ни о ци ге но ци да нису би ли пре ве 
де ни на стра ну по бед ни ка, све док ни је био по стиг нут ,,ве 
ли ки ком про мис”, ко јим је Ти ту да та сва власт (по сред 
ством Хр ва та Ива на Шу ба ши ћа). На кра ју је био од ба чен и
краљ и ње го ви срп ски след бе ни ци.

Са ве зни ци су би ли за до вољ ни ју го сло вен ским ,,ком 
про ми сом”, Чер чи лу је сме тао са мо Ти тов не де мо крат ски
ре фе рен дум ко јим је де тро ни зи рао мо нар хи ју. Са ве зни 
ци, ме ђу тим, ни су ви де ли бит но: Ти тов фе де рал ни кон 
цепт, ко јим су раз би ја не срп ске зе мље, ко јим су, на осно ви
исто риј ских ре ги о на ли за ма, на срп ској ет нич кој под ло зи
про кла мо ва не но ве на ци је – ко је су по том ,,афир ми са не”,
уз упо тре бу не до лич них ком пар тиј ских би ро кра тија на
вла сти, ко је су на сто ја ле да сво је по зи ци је по сва ку це ну
одр же.

У име со ци ја ли стич ког ин тер на ци о на ли зма би ла је на 
мет ну та ве штач ка тво ре ви на ко ја је раз би ја ла је дин стве 
но ју жно сло вен ско кул тур но и сто риј ско би ће. Би ла је то
још јед на по твр да ве ли ке об ма не. На кра ју су дик та тор ски
би ле ин сти ту ци о на ли зо ва не ста ре на ци о нал не про тив 
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реч но сти, и би ло је са мо пи та ње вре ме на ка да ће оне бук 
ну ти.

Дру ги свет ски рат ни је био завр шен, јер су кви слин зи
свих бо ја би ли осло бо ђе ни и ге но цид них зло чи на и рат 
них ре па ра ци ја. Рат не ре па ра ци је, ко је се про це њу ју на
хи ља де ми ли јар ди до ла ра, ни су пла ти ле ни Хр ват ска ни
Не мач ка. Њих су пла ти ли са мо Ита ли ја ни, и то у те ри то 
ри ја ма на се ве ру Ја дра на. Део су пла ти ли и Ма ђа ри. Исто 
риј ска је иро ни ја што су од Ита ли је до би је не те ри то ри је
кра јем 20. ве ка ушле у са став сук це со ра ге но цид не НДХ,
Ре пу бли ке Хр ват ске, док је Ср би ја из гу би ла и из лаз на мо 
ре – ко је је ве ко ви ма би ло на се ље но Ср би ма.

По сле рат ни пе ри од: Ин сти ту ци о на ли зо ва ње
осно ва за раз би ја ње ју го сло вен ске др жа ве 

– уз по ли тич ке ма ни пу ла ци је са За па дом и СССРом
Од све та је по сле ра та про па ган ди стич ким пу тем би ла

са кри ве на чи ње ни ца да су у те ме ље ,,Ти то ве Ју го сла ви је”
би ли угра ђе ни еле мен ти ње не де струк ци је, пу тем не при 
род не фраг мен та ци је срп ских зе ма ља, те она да су на тој
осно ви би ли на мет ну те ,,но ве на ци је”, пар тиј ски и др жав 
но ин сти ту ци о на ли зо ва не на исто риј ски на ста лим ре ги 
о на ли зми ма и ре ли ги о зним по де ла ма. По том су ови син 
те тич ки на ци о ни ап со лу ти зо ва ни до ис кљу чиво сти, јер
су би ли ин те лек ту ал но и ду хов но су же ни до ни шта ви ла.
Ком пар тиј ске на ци о нал не би ро кра ти је у Ма ке до ни ји, Бо 
сни и Хер це го ви ни, Цр ној Го ри и ауто ном ним обла сти ма
уну тар Ср би је (на Ко со ву и Ме то хи ји и у Вој во ди ни) до би 
ја ле су уно сне по ло жа је, би ле су у ства ри пла ће не за де 
струк ци ју срп ске на род но сне осно ве. На та ко не ко хе рент 
ним под ло га ма ства ра ни су усло ви за но ви бра то у би лач 
ки рат, од но сно за на ста вак Дру гог свет ског ра та.

Об ма не све та о си ту а ци ји у Ју го сла ви ји и о срп ској по 
зи ци ји у њој на ста ви ле су свој жи вот и по сле ра та. Од ме 
ђу на род не јав но сти би ла је са кри ве на и основ на чи ње ни 
ца, да је Дру ги свет ски рат у Ју го слави ји за вр шен са по ме 
ша ним узро ци ма и по сле ди ца ма, уби ца ма и уби је ним, и
то на срп ску ште ту, да су то ме нај ви ше до при не ле Ти то ве
об ма не, да је глав ни циљ раз би ја ња за јед нич ке др жа ве
био ства ра ње ,,ве ли ке Хр ват ске” на ње ним осно ва ма. Ју го 
сло вен ски ком пар тиј ски во ђа по ка зу је се у овом кон тек 
сту као пре ва рант, јер је у име ,,по ли ти ке брат ства и је 
дин ства” на мет нуо не при род не фе де рал не је ди ни це и
пред ста вио их све ту као окви ре битно раз ли чи тих на ро 
да. На тој осно ви ре зо но ва ла је и Ба дин те ро ва ,,ар би тра 
жа” 1991. го ди не. Ова кву Ти то ву зло у по тре бу ,,со ци ја ли 

стич ког ин тер на ци о на ли зма” на ро чи то из ра жа ва ње го ва
хр ват ска фе де рал на кон струк ци ја, у ко јој су пра во слав ни
Ср би, око 30% ње них жи те ља, на раз ли чи те на чи не обес 
пра вљи ва ни. По сте пе но су уки да на њи хо ва ауто ном на
пра ва, онај оста так њи хо ве ауто но ми је ко ју су ужи ва ли и
у вре ме АустроУгар ске. Мно ги Ср би су та да ју го сло вен 
ство ко ри сти ли као ми ми кри ју, да би из бе гли аси ми ла ци 
ју. Та ко су у Хр ват ској на кра ју би ли све де ни на око 12%.
Овај пут је на ста вио тзв. Хр ват ски ма сов ни по крет (,,Мас
пок”) кра јем 60тих и по чет ком 70тих го ди на, ко ји је био
сво је вр сна ,,ге не рал на про ба” хр ват ских се пар ти ста. Ти то
га је ,,за у ста вио” он да ка да се упла шио да он мо же да угро 
зи ње го ве лич не по зи ци је, али је и то ура дио по мо ћу но ве
на ци о нал не симе три је: ,,маспок” јед на ко ,,срп ски ли бе ра 
ли зам”. Би ла је то игра са СССРом, где се на ,,ли бе ра ли 
зам” гле да ло као на по шаст. Уба ци ва њем овог срп ског
,,по ро ка” Ти то је за у ста вио пут ко ји је обе ћа вао ре кон 
струк ци ју др жа ве и дру штва, пут не ке де мо кра ти за ци је.
Та да је сва ки срп ски от пор овом хр ват ском се па ра ти стич 
ком кур су осу ђи ван као срп ски ре тро град ни на ци о на ли 
зам.

Мно ге чи ње ни це су ука зи ва ле да се иза све га кри је ва 
ти кан ска про зе лит ска стра те ги ја. По себ но она ко ја се ко
ри сти ла ,,ате и стич ким до бом”, овим ма гло ви тим вре ме 
ном ка да је Срп ска цр ква би ла дра стич но про га ња на, док
је ка то лич ка до би ја ла усло ве за не сме та но де ло ва ње. О
тој стра те ги ји по себ но го во ри Ти тов су срет са па пом Па 
влом VІ 1971, ка да је ве ков ни За вод све тог Је ро ни ма до 
био пред знак – Хр ват ски... Циљ је био да се Хр ват ска учи 
ни ка то лич ким упо ри штем пре ма Ру си ји, о че му го во ри и
про јек ција с по чет ка 90тих го ди на XX ве ка: ,,Ство ри ти ве 
ли ку ка то лич ку Хр ват ску са Цр ном Го ром и Ал ба ни јом”.
Ру си ја ово ни је ви де ла.

Чи ње ни ца ко ја је омо гу ћа ва ла ова кве об ма не је да се
све до Ти то ве смр ти 1980. на ју го сло вен ског во ђу гле да ло
као на ве ли ког др жав ни ка са хе рој ским бо рач ким пе ди 
гре ом. Ње гов от пор Ста љи ну 1948. го ди не да вао му је ква 
ли фи ка тив ан ти ко му ни стич ког ди си ден та и хе ро ја над хе 
ро ји ма. Ни ста љин ска би ро кра тија ни је мно го обра ћа ла
па жњу на ње го ве ин фор мби ров ске чист ке (19481953),
иако су у њи ма стра да ли углав ном Ср би, ко му ни стииде 
а ли сти, они ко ји су ду бо ко ве ро ва ли у со ци ја ли зам. Ве ли 
ки по ли тич ки ка пи тал Ти то је до би јао и пре ко мо де ла
,,са мо у прав ног со ци ја ли зма”, иако се ра ди ло о сво је вр 
сном ,,ви воекс пе ри мен ту” над љу ди ма и дру штве ним
струк ту ра ма, не кој вр сти пру до ни змаанар хи зма. 

По сле от по ра Ста љи ну, на За па ду је Броз (Тито) био
про гла шен за ства ра о ца ,,со ци ја ли зма са ху ма ним ли цем”,
ко ја му је уло га да ва ла ка пи тал ,,из ло га” пре ма со вјет ском
ла гер ском све ту. То је на од ре ђе ни на чин ути ца ло на ла 
ба вље ње со ци ја ли стич ке ,,мо но лит но сти”. 

По сле Ста љи но ве смр ти, пре ма том ,,из ло гу” по че ли су
да се окре ћу и ли де ри КП СССРа. Ве ли ком ју го сло вен
ском ма ни пу лан ту ,,на ка но су” је до ле тео и Хру шчов, на 
да ју ћи се да ће га вра ти ти у ком пар тиј ску по ро ди цу, ње га
ко ји је та да при ре ђи вао ве ле леп не це ре мо ни јал не пред 
ста ве у зна ку ,,по ли ти ке не свр ста но сти”, ко јим пу тем је
ре во лу ци о нар на енер ги ја африч ке, ла ти но а ме рич ке и
азиј ске си ро ти ње рас пли ња ва на, од вра ћа на од све ве ћег
на сло на на СССР.

Ве ли ка за го нет ка зва на Ти то ни је би ла од го нет ну та до
кра ја ње го вог жи во та, па су му на са хра ну до ју ри ли мно 
ги свет ски ли де ри.
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На по ме не:
1)  Ме жду на род ной кон фе рен ции ,,Мо но цен тро вая мо де лъ гло 

ба ли за ции и её де струк тив ная ро лъ на Бал ка нах и во веём ми 
ре” (Ге но цид серб ско го на ро да)

2)  У глав ном ру ском гра ду ни да нас не ма спо ме ни ка за хвал но сти
Ср би ма, смрт је по ме ла ге ни јал ног ва ја ра В. М. Кли ко ва да он то
ура ди на сво ју ру ку.



Ка ко пре жи вља ва по ро ди ца у Ср би ји и шта
се мо же оче ки ва ти?

Од ка да је по че ла свет ска еко ном ска кри за, не где кра 
јем 2008. го ди не, ег зи стен ци ја срп ске по ро ди це се знат но
по гор ша ла. Еко ном ска кри за ко ја је до дат но уру ши ла по 
ср ну лу срп ску при вре ду је зна чај но ути ца ла на жи вот ни
стан дард већ оси ро ма ше них гра ђа на Ср би је, па са мим
тим и на про сеч ну по ро ди цу.

Ма сов на от пу шта ња, за мр за ва ња пла та пра ће на ни 
зом по ску пље ња дра стич но се одр ажа ва ју на иона ко ни 
зак стан дард гра ђа на Ср би је, што зна чи и на сма ње ње по 
ро дич ног бу џе та. Ве ли ки број по ро ди ца су о ча ва се са опа 
сним ег зи стен ци јал ним про бле ми ма.

По ро ди ца пред ста вља основ ну ће ли ју оп стан ка дру 
штва и др жа ве. Нај ва жни ја ин сти ту ци ја дру штва је упра 
во по ро ди ца. Она је основ људ ске за јед ни це и не за ме њи 
ва је у про це су ду хов ног и со ци јал ног раз во ја лич но сти. 

Бри га о по ро ди ци у на шем дру штву део је оп ште бри 
ге о чо ве ку, ис так ну те у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, члан 66:
„По ро ди ца, мај ка, са мо хра ни ро ди тељ и де те у Ре пу бли ци
Ср би ји ужи ва ју по себ ну за шти ту, у скла ду са за ко ном.“
По ро ди ца има ва жну уло гу у фор ми ра њу лич но сти, и на
ус по ста вља њу од но са ин ди ви дуа и друш т вo. Уко ли ко су
ин тер пер со нал ни од но си у по ро ди ци склад ни, емо ци о 
нал ни кон такт де те та са чла но ви ма по ро ди це за до во ља 
ва ју ћи, и где се под јед на ко по шту је сва ки члан, де ца раз 
ви ја ју са мо стал ност, ини ци ја ти ву, си гур ност, од го вор 
ност и спон та ност. Уко ли ко се де ца ува жа ва ју, не за по ста 
вља ју или не зло ста вља ју, ства ра се по вољ на по ро дич на
ат мос фе ра ко ја је од зна ча ја у про це су со ци ја ли за ци је. 

По ро ди це ко је зах те ва ју ап со лут ну по слу шност од де 
те та и где су не склад ни по ро дич ни од но си, спре ча ва ју
раз вој лич но сти. Та да де ца по ста ју за ви сна, без ини ци ја 
ти ве, че сто бун тов на, раз дра жљи ва, агре сив на и ода ју се
ули ци и по ста ју или за ви сни ци од нар ко ти ка или де лин 
квен ти.

Члан 65 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ре гу ли ше пра ва и ду 
жно сти ро ди те ља: „Ро ди те љи има ју пра во и ду жност да
из др жа ва ју, вас пи та ва ју и обра зу ју сво ју де цу, и у то ме су
рав но прав ни“. У по ро ди ци се пре но си ве ра пре да ка, др жи
се до основ них ду хов них и мо рал них вред но сти. 

По ро ди ца је из вор љу ба ви и у њој се учи мо жи вот ној
бор би, по де ли ра до сти и ту ге, по жр тво ва њу. По ро ди ца
ства ра осе ћај си гур но сти, за јед ни штва и сми сла лич не и
за јед нич ке сре ће.

Без ја ке по ро ди це и по ро дич не жр тве за но ве ге не ра 
ци је не ма дру штве ног, еко ном ског и би о ло шког опо рав 
ка по ро ди це. По ро ди це у Ср би ји се да нас су сре ћу са мно 
го број ним про бле ми ма. Ра зно вр сна екс перт ска ис тра жи 
вања са вре ме не срп ске по ро ди це су пе си ми стич ка. Нај 
бла же ре че но, срп ска по ро ди ца је у кри зи.

Власт не бри не о по ро ди ци
По ро дич на кри за је узро ко ва на и дру штве ним окол но 

сти ма ко је се ме ња ју и ко ји ма се не ви ди крај ни све тла бу 
дућ ност. Ро ди те љи су или не за по сле ни или има ју ма ла
при ма ња. Да би сво јој де ци обез бе ди ли ег зи стен ци ју, рас 
тр за ни су из ме ђу мно гих по сло ва. Њи хо ва од сут ност до 

во ди до не до стат ка вре ме на за кон тро лу и вас пи та ње де
це. За то се де ша ва да де ца ра но из ла зе из по ро ди це и
оста ју под ло жна мно гим не га тив ним ути ца ји ма из дру 
штва.

Еко ном ско оси ро ма ше ње до во ди до пси хо ло шког оси 
ро ма ше ња. Због лич ног ин ди ви ду ал ног оси ро ма ше ња
мно ге по ро ди це у Ср би ји су до ве де не у не за ви дан по ло 
жај. На ше дру штво го ди на ма уни шта ва по ро ди цу. Мно ге
ге не ра ци је из се ла, где је по сто ја ла јед на вр ста тра ди ци о 
нал не па три јар хал не по ро ди це, рас ту ре не су. Љу ди су од 
ла зи ли у гра до ве. То се чи ни ло и чи ни и да нас. С дру ге
стра не, ни је ни шта нео бич но да се да нас по ро ди це об је 
ди њу ју, ства ра ју се ви ше ге не ра циј ске по ро ди це. То је јед 
на при род на бор ба за оп ста нак, за пре жи вља ва ње, али и
не све сно вра ћа ње не че му што се из гу би ло а што је би ло
до бро.

Да нас је из ра же на не бри га вла сти о по ро ди ци. Власт
усва ја за ко не, пот пи су је ме ђу на род не де кла ра ци је, али то
не по шту је и не спро во ди у де ло.. По ро ди ца је оста вље на
са ма се би.

Про фе сор Дра го Пан тић, ко ји се ба ви по ро дич ном пе 
да го ги јом, из ја вио је: ,,Др жа ва не ма до бар од нос пре ма по 
ро ди ци и у мно гим сег мен ти ма се ма ће хин ски по на ша
пре ма по ро ди ци, не ма стра те ги ју раз во ја по ро ди це.“ Си 
ту а ци ја је то ли ко ло ша да то не мо гу да по рек ну ни пред 
став ни ци вла сти. Ми ни стар ра да и со ци јал не по ли ти ке,
Ра сим Ља јић, на вео је да је срп ска по ро ди ца у кри зи, и да
је 255.000 по ро ди ца у Ср би ји си ро ма шно. По ме ну ти ми 
ни стар је про шле го ди не на фе сти ва лу по ро ди це у Бе о 
гра ду, ко јим је пр ви пут у Ср би ји обе ле жен Свет ски дан
по ро ди це, из ја вио да ви ше од 60.000 по ро ди ца у Ср би ји
при ма со ци јал ну по моћ, а још то ли ко се ја вља за јед но
крат ну со ци јал ну по моћ цен три ма за со ци јал ни рад. Ме 
ђу тим, на овај на чин срп ска по ро ди ца не ће иза ћи из кри 
зе. Со ци јал на по ли ти ка ко ја тре ба да шти ти по ро ди цу, и
од го ва ра ју ће ми ни стар ство, очи глед но не ма ју ре ше ње.

Не до вољ но је обез бе ђен си стем со ци јал не за шти те, со 
ци јал не си гур но сти и за по шља ва ње, по себ но мла дих љу 
ди ко ји има ју де цу. Срп ска ра ди кал на стран ка се за ла же
за ја ча ње и оп ста нак по ро ди це, по себ но по ро ди ца са де 
цом ко је су су о че не са си ро ма штвом.
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Ми ло са вље вић

Срп ска по ро ди ца у кри зи 
• Ка ква бу дућ ност че ка Ср би ју у ко јој је да нас ви ше од 500.000 глад не де це и омла ди не



Одр жи вост по ро ди це не мо гу ћа је без од ре ђе ног сте пе 
на со ци јал не си гур но сти, ко ја зах те ва мо дер ни за ци ју со 
ци јал не си гур но сти и обез бе ђи ва ње ње ног ми ни му ма за
сва ког по је дин ца. Си ро ма штво и со ци јал на си гур ност
спа да ју ме ђу нај зна чај ни је про бле ме и иза зо ве вла да ју ће
ко а ли ци је, а њи хо во ре ша ва ње у ве ли кој ме ри усло вља ва
одр жи вост срп ске по ро ди це.

Мо ра ју да се уло же на по ри за по бољ ша ње по ро дич них
усло ва јер је по ро ди ца нај ве ћи осло нац у жи во ту и нај ва 
жни ја за сва ку осо бу. Бу дућ ност мла де ге не ра ци је, из ме ђу
оста лог, за ви си и од по ро дич них од но са, ста бил но сти по 
ро ди це, мо гућ но сти за обра зо ва ње сва ког мла дог чо ве ка..

Европ ска уни ја не ће да се ба ви срп ском по ро ди цом и
ње ним про бле ми ма, ни ти ће да бри не о ста њу у ко ме се
да нас на ла зи по ро дич ни мо рал, еко ном ско и би о ло шко
ста ње срп ске по ро ди це. Ме ђу тим, чи ње ни це на во де на за 
кљу чак да на ше дру штво ни је не што по себ но за ин те ре со 
ва но за по ро ди цу у Ср би ји. Брач не и по ро дич не вред но 
сти ни су да нас на це ни, ни ти су део све про жи ма ју ће ме 
диј ске сли ке све та, а ка мо ли по же љан мо рал ни обра зац
или део не ког по ро дич ног про гра ма. 

Број раз во да из јед на чио се
са бро јем скло пље них бра ко ва

Да нас жи ви мо у вре ме ну кра ја тра ди ци о нал не срп ске
по ро ди це. Те шко и ка сно скла па ње бра ко ва, бр зи и мно 
го број ни раз во ди, ма ло лет не по ро ди це, пер ма нент на
сек су ал на ре во лу ци ја, пре суд но ути чу на све у куп ни зна 
чај по ро дич ног жи во та. У не ким оп шти на ма у Ср би ји број
под не тих ту жби за рас кид бра ка при бли жно је јед нак
бро ју но во скло пље них бра ко ва. Кључ ни узрок ове по ја ве
је про ме на схва та ња по ро ди це и од но са пре ма њој иза зва 
ног про ме на ма си сте ма схва та ња мо рал них вред но сти. 

Про ми ску и тет, ин ди ви ду а ли зам, за ба ве са кон зу ми ра 
њем нар ко ти ка и ал ко хо ла, на сто је да по ни зе рад, мо рал,
ди сци пли ну, со ли дар ност, по ште ње, искре ност и оста ле
кла сич не мо рал не вред но сти. Све ве ћи број мла дих, ро ди 
тељ ство не схва та као дар, као вр ху нац од го вор но сти и
сре ће, већ као оба ве зу ко ја спре ча ва ка ри је ру и лич но на 
пре до ва ње.

Срп ска ра ди кал на стран ка ви ди очу ва ње тра ди ци о 
нал не срп ске по ро ди це као је дан од основ них за да та ка.
За једнич ки жи вот је сте пун ис ку ше ња, по себ но у стре 

сним и кри зним вре ме ни ма, али при ро да људ ског би ћа је 
сте бор ба. За брак се тре ба бо ри ти, тре ба ула га ти мно го
енер ги је за ре ша ва ње за јед нич ких про бле ма. Љу бав, ме 
ђу соб но по што ва ње и по др шка мо ра ју би ти осно ва за јед 
нич ког жи во та парт не ра. По сто је и раз ло зи ка да је раз вод
не мино ван, по себ но ако тр пе де ца, ако у по ро ди ци по сто 
ји на си ље, фи зич ко или пси хо ло шко. У по ро ди ци се де те
фор ми ра и учи свим основ ним вред но сти ма на ко ји ма би
тре ба ло да ба зи ра свој бу ду ћи жи вот. Ср би ја се на ла зи на
ру бу де мо граф ске ка та стро фе и уко ли ко се на ци ја не из 
бо ри са бе лом ку гом, пре ти нам би о ло шко из у ми ра ње.
Срби као на род спа да ју ме ђу нај ста ри је на све ту. Је дан од
про бле ма је што мла ди брач ни па ро ви од ла жу ро ди тељ 
ство, јер не ма ју по сао, стан, нај о снов ни је усло ве за жи вот.
Пре ма ста ти стич ким по да ци ма, са ро ди те љи ма жи ви 70
од сто не за по сле них а 51 од сто за по сле них. 

Го ди шње не ста је је дан чи тав град
Мо ра се из гра ди ти аде кват на по пу ла ци о на по ли ти ка,

ко ја пред ста вља при о ри тет у де мо граф ском раз во ју Ср 
би је. То пот кре пљу ју ка та стро фал ни ста ти стич ки по да ци
ко ји све до че о не до вољ ном ра ђа њу, опа да њу при род ног
при ра шта ја, из ра зи то ста рој по пу ла ци ји, ин тен зив ним
ми гра ци о ним кре та њи ма.

У Ср би ји је од 2000. до 2005. го ди не би ло 127.000 ма ње
ро ђе них не го умр лих, или у про се ку око 25.000 го ди шње.
Сто па на та ли те та је 1,4 де те та по же ни, у Евро пи 1,6. Ср 
би ја је јед на од 10 др жа ва са про сеч но нај ста ри јим жи 
вљем на све ту.

Пре ма ста ти стич ким по да ци ма из 2006. го ди не, Ср би 
ја има 7,4 ми ли о на ста нов ни ка. У то ку 2007. го ди не ро ди 
ло се 70 000 де це, а умр ло је 103.000 ста нов ни ка (не стао
је је дан град). Ова су ро ва ста ти сти ка по ка зу је ло шу де мо
граф ску сли ку Ср би је. Чак ако би се ра ђа ње у Ср би ји по ди 
гло на ни во од 2,1 де те по же ни, број ста нов ни ка у Ср би ји
би ле би у на ред них 50 го ди на ма њи за ми ли он. Ако се раз 
ми шља  о по ве ћа њу бро ја ста нов ни ка у Ср би ји, потреб но
је да сва ка же на ро ди тре ће де те. Оправ да ње за од ла га ње
и не пла ни ра ње по ро ди це ве ћи на мла дих тра жи у не по 
вољ ним еко ном скосо ци јал ним усло ви ма у ко ји ма се Ср 
би ја на ла зи.

У Ср би ји је ису ви ше ма ло мла дих љу ди у од но су на
укуп ну по пу ла ци ју и све је че шћа по ја ва да се же не у све
по зни јим го ди на ма од лу чу ју за ра ђа ње пр вог де те та, што
до дат но ути че на ло шу де мо граф ску по ли ти ку.

Пре 50 го ди на, у Ср би ји се пре ма ста ти стич ким по да 
ци ма, сва ки 13. брак за вр шио раз во дом. Ста ти сти ка из
2001. го ди не ука зу је да је скло пље но 30.000 бра ко ва, а
раз ве де но 5.566 бра ко ва, што зна чи да се сва ки пе ти брак
у Ср би ји окон ча раз во дом. Бра ко ви без де це нај по дло 
жни ји су раз во ду. Срп ски на род је из ло жен хро нич ном
стре су ко ји тра је, а узро ци су еко ном ски, пси хо ло шки и
со ци о ло шки. Ре сур си за по ро дич но жи вље ње су ис цр пље 
ни.

Нај у гро же ни је ка те го ри је ста нов ни штва у Ср би ји су
де ца. Од око 2 ми ли о на де це и омла ди не до 18 го ди на,
једна четвртина живи у си ро ма штву. Сва ова де ца ра сту
без под сти ца ја, без аде кват не здрав стве не за шти те, са
сма ње ним хи ги јен ским на ви ка ма, без кул тур них и спорт 
ских са др жа ја. Не до ста је им све, од при стој ног кро ва над
гла вом, чи сте по стељи не, опра не оде ће, обу ће. Сва ко де се 
то де те је не у хра ње но. Не бри га о де ци и мла ди ма и њи хо 
вим основ ним развој ним по тре ба ма во ди са мо у јед ном
сме ру, ка ства ра њу тра у ма ти зо ва них од ра слих осо ба и
по тен ци јал не ма ло лет нич ке де лин квен ци је, нар ко ма ни 
је и кри ми на ла.

Ка ква бу дућ ност че ка Ср би ју у ко јој је да нас ви ше од
500.000 глад не де це и омла ди не?тор је не у роп си хи ја тар)
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Усрп ској јав но сти ни је за бе ле же на жи ва
по ли тич ка де лат ност у Ла тин ској Аме ри 
ци, ко ја, очи глед но је, ме ња са вре ме ну ге 

о по ли тич ку сли ку све та и до при но си даљ њој де мо кра ти 
за ци ји пла не те. О че му се ра ди?

По след ње не де ље фе бру а ра (22 – 23) 2010. го ди не у
Кан ку ну, одр жан је са мит на ко ме је зва нич но фор ми ра на
За јед ни ца др жа ва Ла тин ске Аме ри ке и др жа ва Ка рип 
ског мо ра. Ство ре на је но ва ре ги о нал на ор га ни за ци ја ко ја
пре тва ра Ла тин ску Аме ри ку у мо ћан блок са соп стве ним
ин тере си ма и про гра мом. На и ме, ре ги он је на чи нио очи 
гле дан ис ко рак, ство рив ши ре ги о нал ну ор га ни за ци ју ко ја
је об је ди ни ла чак 32 ла ти но а ме рич ке др жа ве и др жа ве Ка 
рип ског мо ра.

Ства ра ње спо ме ну те за јед ни це пред ста вља ви дљи ву
про ме ну, ка ко на аме рич ком кон ти ненту, та ко и у све ту.
Глав ни до га ђај ко ји је ово омо гу ћио је дво јак: пр во, сла 
бље ње хе ге мо ни је САД и ства ра ње ни за ре ги о нал них бло 
ко ва ко ји све до че о но вом од но су сна га на гло бал ном ни 
воу, и дру го, без о бра зно и др ско по др жа ва ње вој них дик 
та ту ра од стра не САД. Кап је пре ли ла, ка ко пи ше Марк Веј 
сброт (Mark We i sbrot), ад ми ни стра ци ја Б. Оба ме ко ја је по 
др жа ла пре врат у Хон ду ра су, ко јим је сврг нут де мо крат 
ски иза бра ни пред сед ник Се лај. На и ме, Ва шинг тон ни је
пра тио ме ре др жа ва ко ја су чи ни ле Ор га ни за ци ју аме рич 
ких др жа ва, те ни је по ву као свог ам ба са до ра из Хон ду ра са.
За тим, пуч ни су на зва ли та ко, не го ,,про ме ном’’ вла сти. По 
сту пак САД иза звао је ду бо ко не за до вољ ство и не ве ри цу у

ре ги о ну. Нај ва жни ји по ли тич ки су бјек ти у ре ги о ну су са
огор че њем при ми ли са зна ње да је но ви аме рич ки пред 
сед ник Оба ма пр во по мо гао да се за кљу чи до говор о по 
врат ку Се ла ја на че ло др жа ве, а по том отво ре но по др жао
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Пи ше: проф. др Зо ран Ми ло ше вић 



вој ну дик та ту ру. По сле ово га, Ва шинг тон је ис ту пио про 
тив ве ћи не др жа ва из Ла тин ске Аме ри ке и Ка рип ског мо 
ра, кр ше ћи пра ва и гра ђан ске сло бо де нео п ход не за спро 
во ђе ње нор малних пред из бор них кам па ња. За тим су САД
пред у зе ле још је дан ан ти ла ти но а ме рич ки ко рак. До го во 
ри ле су са Колум би јом да мо гу да ко ри сте те ри то ри ју ове
др жа ве за Ору жа не сна ге САД, ода кле мо гу да кон тро ли шу
ва зду шно про стран ство Ве не цу е ле и це ле Ју жне Аме ри ке.

Ства ра ње ла ти но а ме рич кока рип ског бло ка, без Ка на 
де и САД, на зи ра ло се одав но, али овај про цес је убр зан по 
сле по ка зи ва ња да су по сто је ће струк ту ре не спо соб не да

ре ше ак ту ел не кри зе у ре ги о ну, што се по себ но од но си на
Ор га ни за ци ју аме рич ких др жа ва (ОАД), због ка дров ске
до ми на ци је Ва шинг то на и ба вље ња ис кљу чи во ин те ре си 
ма САД и Ка на де.

Ини ци ја ти ву за ства ра ње но вог бло ка држа ва дао је
бра зил ски пред сед ник Лу ла да Сил ва (Lu la da Sil va), а све је
ра ђе но у про те кле две го ди не, чи ме је, сма тра се, за вр шен
про цес из ла ска кон ти нен та ис под хе ге мо ни је САД.

Исто ри ја ре ги о нал ног ор га ни зо ва ња Ла тин ске Аме ри 
ке и др жа ва Ка рип ског мо ра је ре ла тив но ду га. Пр во је
ство ре на ОАД, 1962. го ди не, али је она бр зо из гу би ла углед
по сле ис кљу че ња Ку бе. Та да ни јед на др жа ва ни је сме ла да
гла са про тив во ље САД. По том је створе на Кон та дор ска
гру па, 1983. го ди не, од Мек си ка, Ко лум би је, Па на ме и Ве 
не цу е ле, са ци љем тра же ња ре ше ња да би се за у ста ви ли
грађан ски ра то ви у др жа ва ма Цен трал не Аме ри ке. То је и
пр ви по ку шај ства ра ња ре ги о нал не ор га ни за ци је ко ја би
во ди ла соп стве ну по ли ти ку, тј. да не спро во ди ди рек ти ве
Бе ле ку ће и Пен та го на. Глав на за слу га за ства рање Кон та 
дор ске гру пе при па да јед ном Евро пља ни ну, бив шем пре 
ми је ру Швед ске, Уло фу Пал меу, ко ји је то учи нио, иако су
се САД же сто ко про ти ви ле.

Го ди не 1990, Кон та дор ску гру пу (ко ја се у ме ђу вре ме ну
по че ла на зи ва ти и Гру па осам) на сле ђу је Гру па Рио у ко ју
су ушле но ве др жа ве, ко је ни су би ле чла ни це Кон та дор ске
гру пе, а та ко ђе и др жа ве из обла сти Ка рип ског мо ра и Цен 
трал не Аме ри ке.

Го ди не 2008, сту па њем у ову гру пу Га ја не (Guyana), Ха 
и ти ја и Ку бе, она до би ја свој са да шњи об лик. Ове го ди не, у
фе бру а ру, ка ко смо већ спо ме ну ли, за вре ме одр жа ва ња
са ми та је дин ства учи њен је нај ва жни ји ко рак на пу ту
ства ра ња но ве за јед ни це ла ти но а ме рич ких др жа ва и др 
жа ва Ка рип ског мора.
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У Кан кун ској де кла ра ци ји, ко ју су пот пи са ли пред сед 
ни ци и пред став ни ци 32 др жа ве спо ме ну тог ре ги о на (ис 
кљу чен је са мо Хон ду рас), ис ти че се да је циљ ор га ни за ци 
је ,,про ду бљи ва ње по ли тич ких, еко ном ских, со ци јал них и
кул тур них ин те гра ци ја на шег ре ги о на’’, са гла сно ви ше по 
лар ној свет ској по ли ти ци и ,,де фи ни са њу вла сти тих по зи 
ци ја у глав ним пи та њи ма и до га ђа ји ма из ме ђу на род ног
жи во та’’.

У де лу Де кла ра ци је ко ја је по све ће на свет ској еко ном 
ској кри зи ис ти че се по тре ба за ства ра њем но ве фи нан сиј 
ске ар хи тек ту ре на ре ги о нал ном и су бре ги о нал ном ни воу,
што укљу чу је и мо гућ ност пла ћа ња ро ба и услу га у на ци о 
нал ним ва лу та ма. Пред ло же но је и да се раз мо три мо гућ 
ност ства ра ња је дин стве не ва лу те и раз во ја са рад ње ме ђу
на ци о нал ним и ре ги о нал ним бан ка ма раз во ја. Та ко ђе, ва 
жно је на по ме ну ти да др жа ве Ла тин ске Амери ке пре ва зи 
ла зе кри зу, јер њи хов раз вој је био по зи ти ван (вла де су
про це њи ва ле 2 до 2,5 на го ди шњем ни воу, а до го дио се
раз вој од це лих три од сто). По свом ду ху, да кле, до ку мент
је ори јен ти сан на ин те гра ци ју, иако не ма кон крет них ро 
ко ва.

У до ку мен ту се раз ра ђу ју и два нај ва жни ја пи та ња – пи 
та ње енер гети ке (за мно ге др жа ве пи та ње енер гет ске без 
бед но сти је јед на ко на ци о нал ној без бед но сти; по што чла
нице За јед ни це др жа ва Ла тин ске Аме ри ке и др жа ва Ка 
рип ског мо ра има ју ве ли ки хи дро по тен ци јал, тј. из во ре
елек трич не енерги је, наф ту и гас, то су оне угро же не од

др жа ва ко је не ма ју ове ре сур се. Та ко ђе, енер ги ја је јед на од
нај ва жни јих и нај бо љих осно ва раз во ја др жа ва) и ин фра 
струк ту ре. Ова пи та ња су од из у зет не ва жно сти јер су до 
при не ла еко ном ском ра сту и ин те гра ци ји на кон ти нен ту,
али су и по ве ћа ла обра зов ни ни во ста нов ни штва и свест о
људ ским пра ви ма. Ово је до ве ло до по ве ћа ног бро ја на уч 
них ино ва ци ја и па те на та. Др жа ве Ла тин ске Аме ри ке, сем
Бра зи ла, за са да у на уч ни рад ула жу је дан од сто НБД. Од
2002. до 2008. го ди не со ци јал ним и обра зов ним ме ра ма,
на при мер, 60 ми ли о на љу ди је из ве де но из си ро ма штва –
бол ног пи та ња Ла тин ске Аме ри ке. За кљу че но је да се
ства ра ју ме ха ни зми ко ји ће по слу жи ти да се на ре ги о нал 
ном ни воу пре ду зму ,,бр зе, аде кват не и уса гла ше не ме ре’’. 

Да ова де кла ра ци ја пред ста вља и не што ви ше од пу ког
до ку мен та, све до чи и за кљу чак да се на сле де ћим са ми ти 
ма у Ка ра ка су (2011. го ди не) и Чи леу (2012. го ди не) до не 
се Устав За јед ни це. Но, нај ва жни је је да се са ства ра њем ор 
га ни за ци је по че ло.

Ути цај ла ти но а ме рич ких по ли ти ча ра
у све ту се уве ћа ва

За јед ни ца др жа ва Ла тин ске Аме ри ке и др жа ва Ка рип 
ског мо ра већ се ис ка за ла као мо ћан по ли тич ки су бјект.
Пр во, ор га ни за ци ја је за ве о ма крат ко вре ме по ста ла бра 
на пре ди сло ка ци ји вој них ба за САД на кон ти нен ту (ра ди
се о 11 вој них ба за у Ко лум би ји, Па на ми, Хон ду ра су и Ха и 
ти ју). Дру го, овим је окон чан ду ги про цес из ла ска ис под
до ми на ци је Ва шинг то на. Тре ће, ово има и сво ју ге о по ли 
итчку усме ре ност. Осим што Мек си ко и Цен трал на Амери 
ка ви ше не ће би ти тре ти ра ни као да не по сто је (од стра не
САД и Ка на де), ва жно је са гле да ти да се ује ди њу ју оне др 
жа ве ко је су до ми нант но ри мо ка то лич ке, па је мо гу ће го 
во ри ти о ри мо ка то лич кој ла ти но а ме рич кој им пе ри ји,
ка ко се то већ чи ни у Ка на ди.

Све ово, на рав но, не би би ло мо гу ће ура ди ти пре ко
ОАД. Та ко ђе, ово ме до при но се још не ке окол но сти, као
што је сма ње ње мо ћи САД и За па да у це ли ни. За тим, САД
су Ла тин ској Аме ри ци по ста ле ма ње ва жан тр го вач ки
парт нер (примат пре у зи ма ју Ки на и Ру си ја). На да ље, САД
и Ка на да ни су ви ше глав ни ин ве сти то ри у ре ги о ну, то су
Ки на, Ин ди ја, Ру си ја..., а и ко лапс кар те ла ММФ је ли шио
САД ва жне по лу ге ути ца ја. Иро ни ја је да је не дав но Бра 
зил по зај мио, пр ви пут у исто ри ји, де сет ми ли јар ди до 
ла ра Ме ђу на род ном мо не тарном фон ду. Осим то га, раст
и сна же ње еко но ми је др жа ва Ла тин ске Аме ри ке до ве ли су
до по ве ћа ног по ли тич ког ути ца ја лати но а ме рич ких по ли 
ти ча ра у све ту, а са мим тим и до ин те гра ци о них под сти ца 
ја. У Г20 ула зе и др жа ве из Ла тин ске Аме ри ке – Ар ген ти 
на, Бра зил и Мек си ко. По ве ћа ном по ли тич ком ути ца ју ла 
ти но а ме рич ких по ли ти ча ра до при но си и пред ло же на
прак са од стра не Бра зи ла, Мек си ка и Ар ген ти не, да у ММФа
и Свет ској бан ци пред став ни ци ма др жа ва ко је има ју ди на 
мич ну и раз ви ја ју ћу еко но ми ју, при из ра ди и до но ше њу
од лу ка, при па да ви ше права. Та ко би, пре све га, ути цај
Бра зи ла, Ки не, Ру си је, Ин ди је, Мек си ка и Ар ген ти не био
зна чај но уве ћан.

Екс пер ти из Ла тин ске Аме ри ке ис ти чу да је но ва ор га 
ни за ци ја жи вот но нео п ход на. Вој ни пуч у Хон ду ра су угро
жа ва де мо кра ти ју и људ ска пра ва и сло бо ду у це лом ре ги 
о ну, под сти чу ћи де сни чар ске вој не ор га ни за ци је и њи хо ве
са ве зни ке да по ми сле ка ко је мо гу ће у Ла тин ској Аме ри ци
вра ти ти вре ме ка да су ло кал не ели те, уз по моћ Ва шингто 
на, мо гле да се ру га ју во љи би ра ча. Ор га ни за ци ја у ко јој не 
ма САД и Ка на де, да кле, мо же да бо ље за шти ти де мо кра 
ти ју, људ ска пра ва и сло бо де, али и све оп шти про грес у ре 
ги о ну, ако се он угро зи. Она, та ко ђе, по зи тивно ути че на
ме ђу на род не по сло ве и по ма же да се са вре ме ни свет уре 
ди као ви ше по лар ни, што је, сва ка ко, мно го пра вед ни је и
де мо кра тич ни је не го што је то би ло ка да су све том го спо 
да ри ле САД и на ме та ле са мо сво је ин тере се.
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Сту дент мо же да не зна срп ски је зик, на ци о нал ну
исто ри ју, или ма те ма ти ку, али у скла ду са за да тим
стан дар ди ма из тзв. Бо лоњ ске де кле ра ци је, за пре ла 

зну оце ну, Ми ро слав Ми шко вић се јед но став но „мо ра“ на 
у чи ти. Да нас он про жи ма све по ре на шег дру штва, као што
су нас сво је вре ме но учи ли да то чи ни осно ва „ре ал ног со 
ци ја ли зма“ марк си зам. Ми шко вић  за по шља ва, от пу шта,
код ње га се оси гу ра ва ју жи во ти и имо ви на, чу ва но вац, мо 
тор на уља и де ло ви, ауто мо би ли, ста но ви, бе ла тех ни ка,
итд. Ве ро ват но је из ових раз ло га, по слова ње чу ве не ком 
па ни је „Дел та Хол динг“ и ње ног вла сни ка, по ста ло оба ве 
зан пред мет из у ча ва ња на ка те дра ма др жав них, ви со ко 
школ ских уста но ва. 

Та кав слу чај је упра во на ви со кој шко ли стру ков них
сту ди ја у Бе о гра ду, од но сно на Бе о град ској по слов ној шко 
ли (БПШ). У уџ бе ни ку из пред ме та „Ме наџ мет“, ауто ра:
Проф. др Дра ги ше Ран ђи ћа и мр Сне жа не Ле кић, ко ји ко 
ри сте сту ден ти пр ве го ди не БПШа, јед на лек ци ја је по све 
ће на и ком па ни ји Миро сла ва Ми шко ви ћа, као „нај бо љем“
при ме ру „дру штве нокор по ра тив не од го вор но сти“ у на 
шој зе мљи.   

Уџ бе ник или бил тен „Дел те“? 
У окви ру из у ча ва ња „Дру штве не од го вор но сти и ети 

ке“, на стра на ма 99. до 101. уџ бе ни ка чи ји је из да вач шко 
ла, на ла зи се лек ци ја под на зи вом „Дру штве не ини ци ја ти 
ве у Ср би ји“. Пр ва ре че ни ца у овој лек ци ји по чи ње реч ју
„Дел та Хол динг“, ко ја се да ље у кон ти ну и те ту, на ди рек тан
и ин ди рек тан на чин, по на вља чак 28 пу та! „Дел та Хол динг
је кор по ра ци ја ко ја пре по зна је зна чај и нео п ход ност дру 
штве не од го вор но сти по на ша ња и на сто ји да укуп ном
ети ком свог по сло ва ња оства ри по зи ци ју по што ва ња чла 
на дру штве не за јед ни це којој при па да“, на во де ауто ри на
стра ни 99. уџ бе ни ка. Ауто ри по себ но хва ле „Фонд за бу 
дућ ност“ и „Дел та ху ма ни тар ни фонд“ ко је је осно ва ла
„Дел та Хол динг“, и то ре чи ма и ре че ни ца ма ко је су ди рект 
но пре пи са не са зва нич ног вебсај та Ми шко ви ће ве ком па 
ни је.

Што се ти че „Дел та ху ма ни тар ног фон да“, ко ји је по чео
са ра дом 5. но вем бра 2007. го ди не, ауто ри пи шу да је на 

стао „с ци љем да се сје ди не по тре бе ком па ни је са по тре ба 
ма дру штва и да у окви ру сво јих сна га што ефи ка сни је и
те мељ ни је до при не се раз во ју и уна пре ђе њу дру штва у це 
ли ни“. Да ље, у уџ бе ни ку се на нај фи ни ји на чин из но се „ми 
си ја“, „план ра да“, као и „при мар ни ци ље ви“ овог фон да.

При мер по мо ћи Мла ђи ном за ви ча ју
Као „нај све тли ји“ при мер дру штве не од го вор но сти

„Дел та Хол дин га“, ауто ри у уџ бе ни ку из но се по да так да је
„Дел та ху ма ни тар ни фонд“, 28. и 30. но вем бра 2007. го ди 
не, на осно ву спи ска Кри зног шта ба, а на ини ци ја ти ву
Фон да, као пр ва ком па ни ја до ста ви ла ху ма ни тар ну по моћ
по пла вље ној оп шти ни Вла со тин це. Пре ма ре чи ма ауто ра,
„пре ко 70.000 ли та ра во де и не ко ли ко хи ља да ки ло гра ма
хра не“ обез бе ђе но је оп шти ни Вла со тин це за хва љу ју ћи са 
рад њи и по др шци „Аква Га ле“, „Дел та Мак си ја“ и ло ги стич 
кој по др шци „Дел те ДМД“. Ина че, ауто ри не из но се по да 
так да су све три по бро ја не фир ме у вла сни штву мо но по 
ли сте Ми ро сла ва Ми шко ви ћа.

Пре оста ла два при ме ра на ко ја ауто ри у свом уџ бе ни ку
ука зу ју ка да го во ре о Ми шко ви ће вој „дру штве ној бри зи“,
од но се се на ху ма ни тар не ак тив но сти „Дел та спор та“ и
„Дел та си ти ја“. „У то ку је ак ци ја у са рад њи са шо пингмо 
лом „Дел та си ти“ (...)“, ис ти чу про фе со ри у свом аутор ском
ра ду, ко ји тре ба да на у че сту ден ти БПШа при ли ком по ла 
га ња „пр вог ко ло кви ју ма“ из пред ме та „ме наџ мент“. 

У по след њих не ко ли ко ре че ни ца из лек ци је „Дру штве 
не ини ци ја ти ве у Ср би ји“, ауто ри на бра ја ју до бит ни ке го 
ди шњих на гра да за кор по ра тив ну фи лан тро пи ју, „Вир тус“,
ко је се до де љу ју уз по др шку „Бал кан ског фон да за ло кал 
не ини ци ја ти ве“ и аме рич ке ор га ни за ци је „USA ID“. Уз кра 
так осврт на ре а ли зо ва не дру штве не ак тив но сти, по бро ја 
ни су до бит ни ци на гра да за 2007. го ди ну: Ме диј ска ку ћа
РДП „Б92“, „Хол ци ум“ а.д. По по вац, „Ал фаПласт“ д.о.о. Те 
ме рин, „Ер сте бан ка“ а.д. Но ви Сад и „Хе мо фарм“ а.д. Вр 
шац. Али ре кла ма ових су бје ка та је сва ка ко за не ма ру ју ћа
на спрам ре кла ми Ми шко ви ће ве им пе ри је коју бу ду ћим
еко но ми сти ма, као „при мер до бре прак се“, пру жа спор ни
уџ бе ник.
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„Реформа“ школства

Дел та школ ски при мер
„дру штве но-кор по ра тив не од го вор но сти“

„Ве ли ка Ср би ја“ от кри ва ка ко је Ми ро слав Ми шко вић ушао у уџ бе ни ке 
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• Влада Србије заказала хитну телефонску седницу, на којој је донела
одлуку о доласку пролећа.

• Влада ће преживети све недаће које су стрефиле Србију. Нисмо сигурни
да ли ће и народ.

• Потпредседник Владе Србије одржао састанак са замеником градо
начелника Београда. У породичној кући Кркобабића.

• Власт тврди да је бука један од највећих проблема грађана. У праву су,
поготову за буку која долази из стомака.

• Кад су чули да нам се спрема „грчки сценарио“, Динкић, Ђелић и још не
ки министри почели да вежбају сиртаки.

• На добром смо путу да престигнемо неке земље Европске уније. Грчку,
Бугарску и Румунију, на пример.

• Захваљујући овој влади, ускоро ћемо се сви здраво хранити. Јешћемо
корење. 

• Био је „Српски Давос“ на Копаонику. Они се скијали, нас насанкали. 
• Гориво опет поскупело. Због неких коња ускоро ћемо се возити таљи

гама.
• Министар Мркоњић обећао изградњу Коридора 10, изградњу пруге,

аутопута до Јадрана, изградњу „Кинеског моста“, реконструкцију
Газеле, Жежељев мост, мост код Бешке... Па нека неко после каже да се
од обећања не може лепо живети.

• Ако влада преживи ову годину, шта ли ће нам Мрка обећати идуће?
• Анализе кажу да пијемо најквалитетнију воду у Европи. Остали пију ви

но, виски, коктеле, пиво...
• Елементарне непогоде су, последњих месеци, баш погодиле Србију.

Прво је био велики мраз, затим велики снег, после тога велике поплаве,
па клизишта а на крају нам дошао и Јелко Кацин.

• У Јагодински зоолошки врт стиже жирафа из Чикага. Палма одмах  ку
пио енглескосрпски речник.

• Ако ниси за себе, ко ће за тебе бити, рече Предраг Бећирић и посла СМС
РТСу и ПИНКу за пунто и стан.

• Живковићу, бившем премијеру, страначке колеге помогле у
калемљењу. Накалемили му бесповратни кредит од неколико десети
на милиона евра за виноград.

• Скупштински закон, поред гарде и химне, предвиђа и црвени тепих на
степеницама. Сад ће имати под шта да гурају скупштинске афере и
прљавштину. 

• Хашко тужилаштво увело штедњу. Раније су доводили сведоке и ди
ктирали им изјаве, а сад им изјаве шаљу на кућну адресу.

• Ако хоћемо у Европу, морамо прихватити различитости, рече Тома и за
каза састанак и Карли и Дејвиду Толберту.

Српска посла Пише: Момир Марковић
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