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Проф. др Во ји слав Ше шељ пр ви је по ли ти чар у исто 
ри ји ко ји је об ја вио свој це ло ку пан по ли циј ски до си 
је. Ње го ва но ва књи га, „По ли циј ски до си је“, пред ста 

вље на је 8. ма ја у пре пу ној са ли Скуп шти не оп шти не Но ви
Бе о град. Књи га у че ти ри то ма са др жи пре ко 4 000 стра на
тај них до ку ме на та Слу жбе др жав не без бед но сти о пра ће 
њу Во ји сла ва Ше ше ља у пе ри о ду од 1992. до 2003. го ди не.

Пра те ћи Ше ше ље во сва ко днев но кре та ње, опе ра тив ци
слу жбе су из ве шта ји ма бе ле жи ли ње го ве су сре те са та да 
шњим ди си ден ти ма Љу бом Та ди ћем и ње го вим си ном Бо 
ри сом, Ву ком Дра шко ви ћем, Дра го љу бом Ми ћу но ви ћем,
Ко стом Ча во шким, Гој ком Ђо гом, Рај ком Но гом, и дру ги 
ма. У из ве шта ји ма су ци ти ра ли Ше ше ље ве об ја вље не и
нео бја вље не тек сто ве, раз го во ре, го во ре са три би на и ску 
по ва. Са др жај ових тај них до ку ме на та по ка зу је Ше ше ље ву
од луч ну ди си дент ску бор бу за де мо кра ти за ци ју дру штва,
за основ на људ ска пра ва и за сло бо ду ме ди ја. Део из ве шта 
ја Слу жбе др жав не без бед но сти о пра ће њу Во ји сла ва Ше 
ше ља, фал си фи ко ван је са ци љем да се обе сми сли ње го ва
искре на бор ба и да се он са та ни зу је. Из ми шља ли су да је у
ве зи са Да ни цом Дра шко вић, Ма јом Гој ко вић и дру гим же 
на ма.

Без об зи ра на ове фал си фи ко ва не из ве шта је, Во ји слав
Ше шељ је сма трао да је зна чај но да се об ја ви ком пле тан
до си је до ко јег је до шао јер је то до бар на чин да се раз от 
кри ју ме то де де ло ва ња тај них слу жби. На про мо ци ји књи 
ге „По ли циј ски до си је“ го во ри ли су ака де мик Ко ста Ча во 
шки, пот пред сед ник СРС Дра ган То до ро вић, по сла ни ци
Бо рис Алек сић, Не ма ња Ша ро вић, Ли ди ја Ву ки ће вић и Ма 

ри на Ра гуш, као и ди рек тор Из да вач ке де лат но сти СРС и
народни посланик Ог њен Ми хај ло вић.

Пр ко си ли про го ни те љи ма
Го во ре ћи на про мо ци ји књи ге, ака де мик Ко ста Ча во 

шки ка же да је и сам био из не на ђен обим но шћу до ку мен 
та ци је ко ју је ДБ са ку пља ла о Во ји сла ву Ше ше љу, у ко јој се
и сам по ми ње на ви ше ме ста.

– Уд ба је да ла на лог да се по у зда но пра те и сни ма ју сви
раз го во ри ко је је Во ји слав Ше шељ во дио, ка ко по ка фа на 
ма та ко и у ње го вом фа кул тет ском ка би не ту и у вла сти 
том ста ну, и оту да су они мо гли, по ред оста лог, да уна пред
зна ју шта ће пред у зе ти. Ше шељ је вр ло ра но, већ 1. мар та
1984. го ди не, упо зо рен ов де у Бе о гра ду да му је стан озву 
чен, а та ко ђе и ка би нет на фа кул те ту и да се сни ма ју сви
ње го ви те ле фон ски раз го во ри – об ја снио је Ча во шки.

Пре ма ње го вим ре чи ма, Ше шељ и оста ли ди си ден ти из
тог пе ри о да зна ли су да су пра ће ни и при слу шки ва ни, али
су се, упр кос опа сно сти, че сто ша ли ли на ра чун аге на та ко 
ји су их слу ша ли.

– Та ко сам Ше ше љу ста вио до зна ња да уоп ште не тре 
ба да стра ху је од ин тер вјуа та да мо жда нај моћ ни јег чо ве 
ка ово га вре ме на, Ста не та До лан ца, ми ни стра уну тра 
шњих по сло ва, ко ји је при по ме нуо да на ци о на ли сти ма и
анар холи бе ра ли ма пред сто ји хап ше ње. У „По ли циј ском
до си јеу’’ пи ше: ,,На Ше ше ље во упо зо ре ње у ве зи са са др 
жа јем ин тер вјуа, Ча во шки му је ре као: ’Ма ко га ши ша, пу 
сти га не ка ла је и да ље’.” Ето, та ко смо ми ко мен та ри са ли
те прет ње и нај моћ ни јих љу ди оно га вре ме на – ка же Ча во 
шки.

Ча во шки ка же да је од свих та да шњих ди си де на та Во ји 
слав Ше шељ ипак био под нај ве ћим при ти ском и нај ве ћом
при смо тром од стра не Уд бе.

– Ка да се Ше шељ по ја вљи вао на три би на ма, он да је до 
ла зи ло по петшест до у шни ка ка ко би под но си ли из ве 
шта је. Да кле, они су се слу жи ли ве ли ким бро јем до у шни 
ка. Ју трос сам раз го ва рао са др Ше ше љем, он ка же да је не 
ке, за хва љу ју ћи овим из ве шта ји ма, мо гао да иден ти фи ку 
је, и што је нај го ре, то су че сто би ли љу ди са ко ји ма је био
вр ло при сан, ко ји су му би ли при ја те љи, а за ко је ми, на жа 
лост, ни смо зна ли да све оно што им ка же мо они до ста 
вља ју по ли ци ји, док се за дру ге ви ше иден ти тет уоп ште не
мо же утвр ди ти јер је њи хо во име за сва вре ме на из бри са 
но, и са мо они по ли циј ски слу жбе ни ци ко ји су жи ви мо гу
то евен ту ал но да ре кон стру и шу. Па ето, у овом из ве шта ју
има и оних по да та ка ко ји су и данда нас за ни мљи ви и ко 
ји би мо гли би ти пред мет озбиљ не кри вич ноправ не ис 
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Четири хиљаде страна тајних докумената СДБа

• Ка да се Ше шељ по ја вљи вао на три би на ма, он да је до ла зи ло по пет-шест до у шни ка ка ко би
под но си ли из ве шта је – Ко ста Ча во шки. Ко ли ки је труд уло жен, ко ја је то ор га ни за ци ја, ко -
ли ко љу ди и због че га утро ши ло др жав них па ра да би се пра тио Во ји слав Ше шељ као чо век
ко ји је био, по све му су де ћи, нај о па сни ји за ре жим – Дра ган То до ро вић Ба ве ћи се пот ка зи ва -
њем и оп струк ци јом нај ве ћег срп ског на ци о на ли сте, цин ка ро ши су не хо тич но учи ни ли јед -
ну ве ли ку услу гу, јер ми са да, чи та ју ћи ове њи хо ве из ве шта је, има мо ис пред се бе јед ну ње го -
ву би о гра фи ју, чи сту, нео ка ља ног обра за, она кву ка кву за слу жу је је дан ве ли ки срп ски бо рац
за спас срп ског на ро да, чет нич ки вој во да Во ји слав Ше шељ – Ог њен Ми хај ло вић

Ше шељ об ја вио Ше шељ об ја вио 
свој по ли циј ски до си јесвој по ли циј ски до си је



тра ге уко ли ко би на ша слу жба др жав не без бед но сти, БИА,
уко ли ко би на ша по ли ци ја и на ше суд ство би ли озбиљ на
уста но ва – сма тра Ча во шки. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, др жа ва је ан га жо ва ла огро ман
апа рат за пра ће ње Во ји сла ва Ше ше ља док су за то вре ме
уста шки, му сли ман ски и шип тар ски се па ра ти сти сло бод 
но вр шља ли Ју го сла ви јом.

Слу жба у слу жби ре жи ма
Пот пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке, Дра ган То 

до ро вић, ре као је да је др жа ва бес по треб но по тро ши ла
огром на сред ства на пра ће ње Во ји сла ва Ше ше ља. 

– До вољ но је да уз ме те ову јед ну књи гу да по гле да те, па
дру гу, тре ћу и че твр ту, и да се за пи та те да ли је ово мо гу 
ће. Ко ли ки је труд уло жен, ко ја је то ор га ни за ци ја, ко ли ко
љу ди и због че га утро ши ло др жав них па ра да би се пра тио
Во ји слав Ше шељ као чо век ко ји је био, по све му су де ћи,
нај о па сни ји за ре жим. А ве руј те ми, ка да бу де те по гле да ли
ове књи ге, схва ти ће те да је то би ло пот пу но не по треб но.
Јер Во ји слав Ше шељ ап со лут но ни је скри вао ни шта, све
што је ми слио да ура ди и да ка же он је то го во рио јав но и
ин си сти рао на то ме да бу де јав но и све об ја вио у сво јим
књи га ма – об ја шња ва То до ро вић.

То до ро вић сма тра да се ка рак тер тај них слу жби, као
ору ђа вла да ју ћег ре жи ма, ни је про ме нио од пе ри о да ка да
је Уд ба по че ла да пра ти Во ји сла ва Ше ше ља. 

– По ста вља се пи та ње о ка рак те ру др жа ве и слу жбе ко 
ја је све ово ра ди ла. Уме сто да слу жба, ко ја би по пра ви лу
тре ба ло да слу жи за шти ти др жа ве, и то је јед на од нај о 
збиљ ни јих слу жби сву да у све ту, ра ди тај свој по сао, она је
ра ди ла пот пу но су прот но. Чи ни ла је све са мо да би се та 
да шњи ре жим ду же одр жао на вла сти. У тој слу жби, од
1945. го ди не до да на да на шњег, реч па три о ти зам ап со лут 
но не по сто ји, она је за бра ње на. Ра ни је су шти ти ли лик и
де ло Јо си па Бро за Ти та, Ко му ни стич ке пар ти је, а да нас
шти те ДОСов ре жим. Си гу ран сам да је на чин и ме тод ра 
да остао пот пу но исти и да се та слу жба бру тал но ко ри сти

у по ли тич ке свр хе, пре све га у про га ња ње по ли тич ких не 
ис то ми шље ни ка због по ку ша ја да се што ду же оста не на
вла сти – ис та као је он. 

ДОС дао до си је Ха гу!
На род ни по сла ник Бо рис Алек сић ка же да је Во ји слав

Ше шељ, об ја вљи ва њем свог по ли циј ског до си јеа, по ка зао
да не ма стра ха ни бо ја зни пред би ло ким, чи ме је по твр дио
да је је ди ни пра ви ли дер ко јег има срп ски на род да нас.
Алек сић је об ја снио да је за чи та о це за ни мљив и на чин на
ко ји је Во ји слав Ше шељ до шао до свог по ли циј ског до си 
јеа.

– Оно што је ин те ре сант но у ве зи с овом до ку мен та ци 
јом, је сте ка ко је на ша др жа ва до зво ли ла да та ква до ку 
мен та ци ја про пу ту је све том. Ма ло је по знат по да так да је
на кон до ла ска ДОСа на власт др жа ва, до дво ра ва ју ћи се за 
пад ним си ла ма, по себ но три бу на лу у Ха гу, од лу чи ла да
омо гу ћи ди рек тан и оп шти увид у ар хи ве свих др жав них
ор га на пред став ни ци ма три бу на ла у Ха гу. Они су до ла зи 
ли у Бе о град, оби ла зи ли су и вој не ар хи ве, оби ла зи ли су и
ар хи ве вој них слу жби, и ар хи ву др жав не без бед но сти и
узи ма ли су шта год же ле. О сва ком Ср би ну ко ји је оп ту жен
пред три бу на лом у Ха гу, они су до би ли све што су по же ле 
ли. Да кле, Ср би ји је ус кра ће но пра во на др жав ну тај ну, на 
ци о нал на без бед ност Ср би је је тог тре нут ка пре ста ла да
по сто ји, она се пре се ли ла на не ка дру га ме ста, пр во у Хаг, а
по сле ве ро ват но у Бри сел, и у Ва шинг тон. Проф. Во ји слав
Ше шељ рас крин ка ва то ан ти срп ско де ло ва ње, баш кроз
ове књи ге ко је су да нас пред ва ма, ме ђу тим, оне су зна чај 
не и због то га што ће ве ро ват но на не ти за вр шни уда рац
три бу на лу у Ха гу – ре као је Алек сић. 

Он је из ра зио оче ки ва ње да ће Во ји слав Ше шељ уско ро
сти ћи у Ср би ју

– Он је не са ло мив. Уско ро ће се вра ти ти у Ср би ју, има ће
при ли ку да по ве де сво ју стран ку, а на кон то га и свој на род
– ис та као је Алек сић. 

Он је ре као и да је „По ли циј ски до си је“ ин те ре сан тан за
чи та о це јер се у књи зи на ла зе број ни де та љи ва жни за ра 
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Мла ђа ни Та дић се ди вио Ше ше љу
Ча во шки ка же да се тек чи та њем „По ли циј ског до си јеа“ при се тио свог дав ног пр вог су сре та са

Во ји сла вом Ше ше љом.
– Тек чи та ју ћи ову књи гу, са знао сам, за пра во и от крио да сам се, из гле да, са др Во ји сла вом Ше 

ше љем пр ви пут срео 2. сеп тем бра 1982. го ди не. Да кле, пре 28 го ди на, а та ко ђе сам са знао да се он
26. сеп тем бра 1982. го ди не пр ви пут са стао са Љу бо ми ром Та ди ћем, ака де ми ком, и ње го вим си ном
Бо ри сом Та ди ћем. Мо же те ми сли ти са ко јим је стра хо по што ва њем та да шњи мла ђа ни Бо рис гле дао
у Ше ше ља, ко ји је већ та да био спре ман да ри зи ку је не са мо сво ју сло бо ду не го и свој жи вот, а као
што ви ди те, са да шњи пред сед ник Бо рис Та дић, и мо жда бу ду ћи пред сед ник Во ји слав Ше шељ, по 
зна ју се већ 28 го ди на, што је ве о ма до бро за њи хо ву са рад њу – ре као је Ча во шки алу ди ра ју ћи на ско 
ри Ше ше љев по вра так у зе мљу. 



све тља ва ње афе ра у ко ји ма је опљач кан срп ски на род.
– На кра ју ових књи га има те вр ло пре ци зне по дат ке о

из но ше њу нов ца у афе ра ма Да фи мент бан ке, Ју го скан ди 
ка, а и Пар кинг сер ви са. Са мо у јед ној афе ри, као што је
Пар кинг сер вис, од гра ђа на Бе о гра да и Ср би је, укра де но је
не ких 15 ми ли о на до ла ра. У то су би ли уме ша ни стра ни
фак то ри ко ји су, на рав но, има ли по моћ у Ср би ји, а ка сни је
од исте те афе ре Пар кинг сер вис, укра де но је до дат них 16
ми ли о на до ла ра. Да кле, срп ски на род је си сте мат ски
пљач кан, а упра во у овој до ку мен та ци ји ће те от кри ти ме 
ха ни зам ка ко је то чи ње но – ре као је Алек сић.

По ли циј ски до си је ру ши оп ту жни цу
На род ни по сла ник Ма ри на Ра гуш је „По ли циј ски до си 

је“ на зва ла „ан то ло ги јом јед ног мон стру о зног до ба“.
– То је до ба у ко ме ви ни сте има ли пра во на сло бод ну

ми сао, до ба у ко ме ни сте има ли пра во на исти ну, и до ба у
ко јем је не ко, за рад не ког лич ног ин те ре са, нај че шће од лу 
чи вао да уни шти по је ди нач не жи во те. Ова књи га све до 
чан ство је о то та ли тар ном си сте му, си сте му у ко ме, ако се
за ме ри те не ком ко је на функ ци ји, до вољ но вла сан и мо 
ћан, ви из гу би те пра во на соп стве ни жи вот– об ја сни ла је
она.

Пред сед ник Град ског од бо ра СРС Бе о град и на род ни
по сла ник, Не ма ња Ша ро вић, сма тра да је књи га „По ли циј 
ски до си је“ вред но исто риј ско све до чан ство.

– Ти из ве шта ји тај них слу жби вред но су исто риј ско све 
до чан ство о вре ме ну у ко ме и ми жи ви мо, у ко ме је и он

жи вео, и у ко ме се бо рио про тив Бро зо вог, за тим Ми ло ше 
ви ће вог и ко нач но ДОСовог ре жи ма. Дру ги раз лог због
ко га је зна чај но об ја вљи ва ње ових књи га је то што су оне
и зна ча јан до ка зни пред мет од бра не Во ји сла ва Ше ше ља у
по ступ ку пред Ха шким три бу на лом, јер као што зна те, је 
дан од основ них по сту ла та ту жи ла штва је сте по сто ја ње
не ка квог удру же ног зло чи нач ког по ду хва та из ме ђу Во ји 
сла ва Ше ше ља, Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и мно гих дру гих,
ка ко би се ство ри ла Ве ли ка Ср би ја. Сва ко ме ко ма кар ле 
ти мич но пре гле да и про чи та ове књи ге би ће ја сно ка кав је
од нос сва ког ре жи ма, по на вљам, од ко му ни стич ког пре ко
Ми ло ше ви ће вог па до ДОСовог, био пре ма Во ји сла ву Ше 
ше љу – об ја снио је Ша ро вић. 

Про мо ци ју је сво јим го во ром за тво ри ла Ли ди ја Ву ки ће 
вић, ко ја је на кра ју од ре ци то ва ла пе сму ко ју је на пи сао је 
реј Ро до љуб Ж. Илић, а по све ће на је Во ји сла ву Ше ше љу: 

,,Го њен и му чен, мач прав де ис ко ва, ја чи од не гви и там 
нич ког сво да и по ста све тла зу бља Ср би но ва, срп ског је 
дин ства, срп ског пре по ро да. Да нас је ов де у цар ству твог
слу ха, ср це при ми што ти Ше шељ збо ри, оја чај се бе са ње 
го ва ду ха, и срп ску бра зду ду бо ко за о ри. Бу деш ли сла бић
из над сре ће плу га, тво ја ће њи ва оста ти без пло да, а ти
ћеш би ти ти ра нин, ти ра ни ма слу га, под кну том мр жње ту 
ђе и од ро да. Во ји слав Ше шељ исти ну ти збо ри и ње га и те 
бе иста пат ња мо ри”. 

Р. В. С.
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Ше шељ да опи сме ни по ли ци ју
Ди рек тор Из да вач ке де лат но сти Срп ске ра ди кал не стран ке, Ог њен Ми хај ло вић, ре као је да је

ње го ва ре дак ци ја има ла озбиљ них про бле ма да ис пра ви све пра во пи сне гре шке ко је су у из ве шта 
ји ма на пра ви ли при пад ни ци Уд бе.

– Мо рам вам ре ћи, ти из ве шта ји су стра шно не пи сме ни, и по сле све га мо рам да ис так нем хе рој 
ски рад на шег лек то ра ко ји се упу стио у ту не рав но прав ну бор бу са па де жи ма, да их по стро ји ка ко
тре ба, су бјек ти ма и пре дик ти ма, и на кра ју чак ус пео да са чу ва аутен тич ност тих ма те ри ја ла ко ји су
са да, ево, ов де пред ва ма. Да кле, не ће те из гу би ти ни шта од оне њи хо ве ствар не вред но сти, ако је то
уоп ште вред ност. На рав но, ми слим на рад ових та ко зва них тај них аге на та, што се у срп ском на ро ду
скра ће но ка же цин ка рош. Ми слим, ако јед ног да на проф. др Во ји слав Ше шељ до ђе на власт, а то ће
би ти вр ло бр зо по ње го вом по врат ку, да ће он као пред ла гач ис пред Срп ске ра ди кал не стран ке да
зах те ва не ке про ме не у Др жав ној без бед но сти, а пр ва про ме на ће би ти оба ве зно основ но шко ло ва 
ње – на ша лио се Ми хај ло вић на ра чун по ли циј ских аге на та. 

Ипак, он сма тра да је по ли ци ја пра вље њем овог до си јеа не све сно учи ни ла услу гу Во ји сла ву Ше 
ше љу.

– Ба ве ћи се пот ка зи ва њем и оп струк ци јом нај ве ћег срп ског на ци о на ли сте, цин ка ро ши су не хо 
тич но учи ни ли јед ну ве ли ку услу гу, јер ми са да, чи та ју ћи ове њи хо ве из ве шта је, има мо ис пред се бе
јед ну ње го ву би о гра фи ју, чи сту, нео ка ља ног обра за, она кву ка кву за слу жу је је дан ве ли ки срп ски бо 
рац за спас срп ског на ро да, чет нич ки вој во да Во ји слав Ше шељ – за кљу чио је Ми хај ло вић. 



По ли ти ка ла жи и об ма на на ко јој је на пра вље на та ко зва 
на Срп ска на пред на стран ка по ла ко по чи ње да до жи 
вља ва свој крах. На хи ља де чла но ва Срп ске ра ди кал не

стран ке, ко је су То ми слав Ни ко лић и Алек сан дар Ву чић пре 
ва рили пре две го ди не, са да на пу шта ју „на пред ну“ стран ку и
под но се зах те ве за по вра так у СРС. По вра так члан ства од ви ја
се у свим оп штин ским од бо ри ма Срп ске ра ди кал не стран ке,
али је нај ви дљи ви ји у оп шти ни Вр бас, где чи та ви ме сни од 
бо ри на пу шта ју СНС. 

Пре ва ре ни
На и ме, ви ше од 60 чла но ва Срп ске на пред не стран ке у Вр 

ба су ис ту пи ло је из ове стран ке, и вра ти ло се у Срп ску ра ди 
кал ну стран ку. По врат ни ци су се на овај по тез од лу чи ли јер су
раз о ча ра ни и об ма ну ти по ли ти ком ко ју во ди врх На пред не
стран ке, по себ но чи ње ни цом да лич не ин те ре се ста вља ис 
пред ин те ре са гра ђа на и др жа ве. 

Нај пре се 25 чла но ва из Бач ког До брог По ља вра ти ло срп 
ским ра ди ка ли ма, да би пре не ко ли ко да на то исто учи ни ло
и ви ше од 30 чла но ва МО Ста ри Вр бас. Не ко ли ко ме сних од 
бо ра на ја ви ло је слич не по те зе за на ред не да не. Као глав не
мо ти ве по врат ка у СРС, но виста ри чла но ви на во де да су пот 
пу но не за до вољ ни ра дом СНСа. Од по ку ша ја пу ча у Срп ској
ра ди кал ној стран ци, Ни ко лић и Ву чић су кроз ме ди је на све
на чи не по ку ша ли да ис кри ве пра ву слику о срп ским ра ди ка 
ли ма, и ве ли ки број ча сних и по ште них љу ди је та ко пре ва рен
и до ве ден у за блу ду. 

Крај на пред ња ка у Вр ба су
У Оп штин ском од бо ру СРС у Вр ба су ка жу да је по вра так

члан ства у Срп ску ра ди кал ну стран ку пред ста вља по че так
кра ја „на пред ња ка“ у овом де лу Ср би је.

– Мо же мо сло бод но да ка же мо да је то по че так кра ја на 
пред ња ка у овој оп шти ни, с об зи ром да им од ла зе љу ди ко ји
су би ли но си о ци кам па ње у сво јим на се љи ма а да су по сле из 
бо ра пот пу но из и гра ни и пре ва ре ни од стра не соп стве не
стран ке – об ја шња ва Ду шко Ћу ти ло, се кре тар Оп штин ског
од бо ра СРС Вр бас. 

Он ис ти че да је Срп ска ра ди кал на стран ка, као пра ва па 
три от ска и сло бо дар ски про фи ли са на стран ка отво ре на за
све до бре љу де ко ји по шту ју про грам срп ских ра ди ка ла и ко 
ји ма су ин те ре си др жа ве и на ро да на пр вом ме сту. Р. В. С.
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Збо гом на пред ња ци
Ма со ван по вра так пре ва ре них чла но ва СНС у Срп ску ра ди кал ну стран ку

• Све ве ћи број об ма ну тих и раз о ча ра них чла но ва Срп ске на пред не стран ке исту па из те стран -
ке и вра ћа се у Срп ску ра ди кал ну стран ку. По врат ни ци су се од лу чи ли на овај по тез јер су не за -
до вољ ни што се врх СНС-а у поли тич ком де ло ва њу ру ко во ди ис кљу чи во лич ним ин те ре си ма а
не ин те ре си ма гра ђа на

Спре ма ју до чек Ше ше љу у Вр ба су
Ра ди ка ли у Вр ба су сма тра ју да ће и по след њи на пред ња ци у овом гра ду на пу сти ти ту стран ку ка 

да Во ји слав Ше шељ стиг не у Ср би ју. 
– Пред став ни ци Срп ске ра ди кал не стран ке у Вр ба су, сво јим ре дов ним ак тив но сти ма, по ка зу ју на

ко ји на чин сматра ју да се тре ба бо ри ти за ин те ре се свих гра ђа на и то на род пре по зна је и зна да це 
ни. Упра во је то и ре зул ти ра ло овим ма сов ним пре ла ском из СНСа на зад у ра ди ка ле. Ло кал ни од бор
ра ди ка ла у Вр ба су мо же са по но сом да ка же да се ра ди ка ли у овој оп шти ни вра ћа ју на ве ли ка вра та
и ве ру је мо да ће овај до га ђај, али и ре ак ци ја ко ја ће би ти иза зва на ши ром Ср би је, би ти још ве ћи под 
стрек др Во ји сла ву Ше ше љу да оста не јак до кра ја, јер га у Ср бији жељ но оче ку је огро ман број гра 
ђа на. Са ње го вим по врат ком ће и оно ма ло на пред ња ка што до та да оста не схва тити да је је ди на пра 
ва Срп ска ра ди кал на стран ка, а да ће др Во ји слав Ше шељ већ у пр вом оби ла ску Ср би је до ћи у оби ла 
зак ра ди кал ског Вр ба са – ка же Ду шко Ћу ти ло, се кре тар Оп штин ског од бо ра СРС Вр бас.

Об ма ну ти и раз о ча ра ни
по ли ти ком СНСа вра ћа ју се у СРС

– Два де сет осам чла но ва Ме сног од бо ра Срп 
ске на пред не стран ке Ста ри Вр бас ис ту пи ло је
из ове стран ке и вра ти ло се у Срп ску ра ди кал ну
стран ку. По врат ни ци у Срп ску ра ди кал ну
стран ку од лу чи ли су се на овај по тез јер су раз 
о ча ра ни и об ма ну ти по ли ти ком ко ју во ди ру ко 
вод ство Срп ске на пред не стран ке. По себ но су
не за до вољ ни јер се врх СНСа ру ко во ди ис кљу 
чи во лич ним ин те ре си ма а не ин те ре си ма гра 
ђа на. Ово ни је уса мљен слу чај јер је пре из ве 
сног вре ме на 25 чла но ва Срп ске на пред не
стран ке из Ме сног од бо ра Бач ко До бро По ље у
Вр ба су та ко ђе на пу сти ло ову стран ку и учла ни 
ло се у Срп ску ра ди кал ну стран ку. На кон то га,
то је учи ни ло још 20 чла но ва СНСа, а до из ла 
ска овог из да ња тај број ће би ти још ве ћи.



Пред сед ник Окру жног од бо ра Срп ске ра ди кал не стран 
ке и бив ши пред сед ник оп шти не Бор, Бра ни слав Ран 
кић, ка же заре дак ци ју ,,Ве ли ке Ср би је’’ да оче ку је успех

на ло кал ним из бо ри ма за ка за ним за 20 јун. Ран кић је био на
че лу оп шти не Бор у пе ри о ду од 2006. до 2008. го ди не, као и у
два кра ћа пе ри о да од 2008. до 2010. го ди не. Је дан је од за слу 
жни јих за спре ча ва ње пљач ка шке при ва ти за ци је у РТБ Бор
2006. го ди не 

– Гра ђа ни Бо ра мо гу са мо да бу ду за до вољ ни ре зул та ти ма
ко је је ло кал на власт Срп ске ра ди кал не стран ке постигла у
Бо ру. Гра ђа ни су то по ка за ли и на про шлим из бо ри ма ка да је
ли ста СРС до би ла ви ше од тре ћи не ман да та – под се ћа Ран 
кић.
•  На ком по љу је Срп ска ра ди кал на стран ка у Бо ру оства 

ри ла нај бо ље ре зул та те? 
Нај ви ше је ура ђе но на ин фра струк ту ри, али и на раз во ју

ту ри зма. До ла ском СРС на власт у оп шти ни Бор, из гра ђе на је
огра да око пор те пра во слав не цр кве Све ти Ђор ђе у Бо ру.
Kом плет но је ре но ви ра на глав на ули ца у гра ду. 

Ас фал ти ра не су ули це Ни ко ле Па ши ћа, Кра ља Пе тра Пр 
вог и Са ве Ко ва че ви ћа... Пр ви пут су слој ас фал та до би ли ста 
на ри ули ца Мај дан печ ке, Че де Кец ма на и Ку чај не. Та ко ђе су
ас фал ти ра ни пу те ви ка се ли ма у бор ској оп шти ни, а пре све 
га Злот, Оштрељ, Бре сто вац. На оста лим пу те ви ма у оп шти ни
је из вр ше на са на ци ја удар них ру па. Ве ли ки број не ка те го ри 
са них се о ских пу те ва је кал др ми сан или по сут ри злом. Дав но
за бо ра вље на тра са Кор ма рошЦр но вр шка пру гаБор ско је зе 
ро је ис кр че на у це ло сти и на су та ри злом. Гра ђе вин ски ра до 
ви из ве де ни су на Основ ној шко ли ,,3. ок то бар’’, Град ском му 
зе ју, објек ту за из бе гла ли ца.

Из дво је на су зна чај на сред ства за одр жа ва ње основ них и
сред њих шко ла и до мо ва кул ту ре. Об но вље на је фа са да, кров
и ста вље на изо ла ци ја на згра ди Скуп шти не оп шти не Бор.

Уре ђен је пла то ис пред До ма кул ту ре и фуд бал ско игра ли 
ште Злот. По сле че ти ри го ди не, по чео је да ра ди за тво рени
ба зен у Спорт ском цен тру, итд. Те шко је на бро ја ти све што је
ура ђе но, али гра ђа ни Бо ра до бро зна ју све што смо учи ни ли.
•  У че му се огле да ју ре зул та ти у обла сти ту ри зма?

Ура ђе на је стра те ги ја ту ри стич ког раз во ја, ство ре не су но 
ве ту ри стич ке де сти на ци ја и фор ми ра на Ту ри стичка ор га ни 
за ци ја Бор. За вр ше ни су ра до ви на об но ви Двор ца кра ља
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа у Бре сто вач кој ба њи. Ла за ре ва

пе ћи на је ре но ви ра на ула га њем 2,5 ми ли о на ди на ра. Бе то ни 
ра не су ста зе, ру ко хва ти по ред ста зе и у пот пу но сти ре кон 
стру и са на елек трич на ин ста ла ци ја и мон ти ра ни спе ци јал ни
ре флек то ри ко ји сво јом све тло шћу не на ру ша ва ју при род ни
ам би јент пе ћи не. Фи нан си ра не су мно го број не кул тур не и
спорт ске ма ни фе ста ци је...
•  Ка кав је био од нос Срп ске ра ди кал не стран ке пре ма ма 

њи на ма у бор ској оп шти ни?
Срп ска ра ди кал на стран ка има нај ве ћу по др шку гра ђа на

Бо ра упра во за то јер нас по др жа ва ју и при пад ни ци ма њина.
Има мо од ли чан од нос пре све га пре ма вла шкој за јед ни ци, као
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До би ће мо и ову бит ку за БорДо би ће мо и ову бит ку за Бор
Бра ни слав Ран кић, пред сед ник Бор ског окру жног од бо ра СРС, 

уочи ло кал них из бо ра по ли тич ким про тив ни ци ма по ру чу је

• Је ди на смо стран ка ко ја се 2006. го ди не су прот ста ви ла пљач ка шкој при ва ти за ци ји РТБ Бор ко -
ју је предла га ла Вла да Ср би је
• Не ма стран ке у Бо ру ко ја ни је би ла у вла сти, али гра ђа ни су има ли при ли ку да се уве ре да је Срп -
ска ра ди кал на стран ка нај ви ше од свих ура ди ла за Бор
• Ве ру јем да ће нам гра ђа ни Бо ра по тре ћи пут за ре дом по ве ри ти ман дат

Та дић у Бор као у лов
• Не дав но је Бор по се тио и пред сед ник Де мо крат ске стран ке и Ср би је, Бо рис Та дић. Ка ко је из гле да 

ла та по се та?
Ре жим очи глед но не за ни ма мно го жи вот гра ђа на у Бо ру, као што их не за ни ма ни жи вот дру гих гра 
ђа на Ср би је. Та кав њи хов од нос се нај бо ље ви део то ком не дав не по се те Та ди ћа Бо ру, где је до шао об 
у чен као да је кре нуо у лов. Пред сед ник је но сио зе ле ну ко шу љу ко ја под се ћа на вој нич ку, пан та ло 
не за са фа ри, па ти ке... Иако је то би ло на ја вље но као зва нич на по се та пред сед ни ка Ср би је, Та дић је
сво јим по на ша њем и обла че њем по ка зао ка ко гле да на Бор и Бо ра не. 



нај број ни јој ма њи ни у оп шти ни Бор, али и пре ма Ро ми ма.
Увек смо има ли ко рек тан од нос пре ма ма њи на ма, што су они
пре по зна ли. У вре ме на шег ман да та пр ви пут су по че ле на ло 
кал ној те ле ви зи ји да се еми ту ју ве сти на вла шком је зи ку. Та 
ко ђе смо фор ми ра ли Са вет за на ци онал не од но се, и то је био
је дан од че ти ри та ква са ве та ко ји су функ ци о ни са ли у Ср би 
ји. Кроз Цен тар за кул ту ру је про мо ви са на кул ту ра ма њи на.

За вре ме на ше вла сти осно ван је Ром ски еду ка ци о ни фонд
и про је кат Сви ма основ но обра зо ва ње, кроз ко ји је про шао ве 
ли ки број ром ске де це. Та ко ђе је оп штин ска упра ва до би ла
ко ор ди на то ра за ром ска пра ва. Пре ма ре чи ма са мих пред 
став ни ка ма њи на, ни ка да ни су има ли то ли ку по др шку и раз 
у ме ва ње ло кал не ад ми ни стра ци је као што су има ли у вре ме
вла сти СРС у Бо ру. У бу ду ћем пе ри о ду на ста ви ће мо да спро 
во ди мо та кву по ли ти ку.
•  Гра ђа ни Бо ра че сто го во ре да сте упра во ви и Срп ска ра 

ди кал на стран ка 2006. спре чи ли пљач ку РТБ Бор и са 
мим тимспа си ли град од про па сти. Ка ко са да гле да те на
то?

Би ли смо је ди на стран ка ко ја се 2006. го ди не су прот ста ви 
ла пљач ка шкој при ва ти за ци ји РТБ Бор, ко ју је пре ла га ла Вла 
да Ср би је. У тој бор би ус пе ли смо да ани ми ра мо нај струч ни је

љу де из обла сти ру дар ства, ме та лур ги је и еко ло ги је, ко ји су
се укљу чи ли у из ра ду јед не стра те ги је и до ка за ли да РТБ Бор
мо же да се екс пло а ти ше још 100 го ди на, да по сто је зна чај не
ре зер ве ба кра у ру ди и да је нај бо ље да оста не у др жав ном
вла сни штву. Да нас је то стра те ги ја ко ју при хва та ју и они ко ји
су нас 2006. на па да ли због про ти вље ња при ва ти за ци ји. Но ва
стра те ги ја за ре кон струк ци ју, ре ви та ли за ци ју РТБ Бор, ко ју
смо ми про мо ви са ли, под ра зу ме ва ла је мо дел по ко ме би 51

од сто ка пи та ла оста ло у вла сни штву др жа ве, 30 од сто би ло
би пре то че но у ак ци је, од ко јих би 15 од сто до били бив ши и
са да шњи рад ни ци РТБа, а 15 од сто оста ли гр ђа ни Ср би је,
док би се за 19 од сто ка пи та ла про на шао страте шки парт нер.
Да нас је ово оп ште при хва ће но ми шље ње ко је за сту па ју и ми 
ни стри из Вла де, али да ни је би ло СРС, РТБ Бор би још 2006.
го ди не био про дат и ко зна шта би се та да до го ди ло са руд ни 
ком, али и са гра дом ко ји од ње га жи ви. 
•  Ка ква је бу дућ ност РТБ Бор?

РТБ Бор мо ра да оста не др жа ва ком па ни ја. РТБ Бор мо ра
да по кре не про из вод њу јер је то је ди ни на чин да се обез беде
сред ства за функ ци о ни са ње гра да Бо ра. Је ди но по кре та њем
РТБ Бор мо гу се обез бе ди ти сред ства за фи нан си ра ње свих
про је ка та у оп шти ни Бор. Др жа ва је сма њи ла тран сфер на
сред ства ко ја оп шти не до би ја ју из бу џе та и због то га је не мо 
гу ће спро ве сти би ло ко ју ве ћу ин ве сти ци ју у Бо ру. Са мо јак
РТБ Бор мо же до не ти да љи раз вој гра да.
•  За што је Вла да сма њи ла сред ства ко ја оп шти на Бор до 

би ја из бу џе та?
То се до го ди ло упра во у тре нут ку ка да је СРС до шао на

власт у Бо ру. Ре жим то не ве што прав да не до стат ком нов ца и
свет ском еко ном ском кри зом, али су шти на је да њих не за ни 
ма ју про бле ми гра ђа на Бо ра. Тај про блем мо же би ти ре шен
са мо сме ном вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји. 
•  Ко ји ће би ти при о ри те ти Срп ске ра ди кал не стран ке у

ло кал ној вла сти у Бо ру у на ред ном пе ри о ду?
У сле де ћем ман да ту на ста ви ће мо са одр жа ва њем и из 

град њом ин фра струк ту ре. По треб но је ре но ви ра ти мно ге
ули це, из гра ди ти но ве пу те ве. У пла ну нам је ас фал ти ра ње
цен тра гра да и об но ва фа са да. На ста ви ће мо из град њу во до 
во да у Шар ба нов цу, Буч ју, Кри ве љу, Гор ња ну. У оста лим сре 
ди на ма, та мо где је то по треб но, ре кон стру и са ће мо по сто је ћи
во до вод. Та ко ђе, је дан од при о ри те та је и бри га о мла ди ма
кроз обез бе ђе ње пра вих усло ва за за ба вље ње спор том, кул 
тур не са др жа је, обра зо ва ње, здрав стве ну за шти ту... 
•  Ка ква су ва ша оче ки ва ња за 20. јун?

Ве ли ки сам оп ти ми ста и срп ски ра ди ка ли у Бо ру не ма че 
га да се сти де. Не ма стран ке у Бо ру ко ја ни је би ла у власти, али
гра ђа ни су има ли при ли ку да се уве ре да је Срп ска ра ди кал на
стран ка нај ви ше од свих ура ди ла за Бор. На по след њим из бо 
ри ма до би ли смо 13 ман да та у оп шти ни ко ја има 35 од бор ни 
ка. Ве ру јем да ће нам гра ђа ни Бо ра по тре ћи пут за ре дом по 
ве ри ти ман дат и да ће мо ко нач но ста ви ти тач ку на оне
стран ке ко је не же ле до бро Бо ру. Р. В. С.
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Нај бо љи ка дро ви су у СРС 
• Са ка квим ка дро ви ма Срп ска ра ди кал на
стран ка из ла зи на из бо ре 20. ју на?
По ну ди ли смо ли сту са чи ње ну од озбиљ них,
струч них, до след них и по ште них љу ди. На ли 
сти има мо од док то ра ме ди ци не до док то ра на 
у ка, при вред ни ка, пен зи о не ра, рад ни ка и свих
они ко ји чи не Бор. Ме ђу тим, тек ка да сам ви део
име на љу ди ко ји се на ла зе на ли ста ма дру гих
стра на ка, схва тио сам да Срп ска ра ди кал на
стран ка има нај бо ље ка дро ве у Бо ру.



Ру дар Љу би ша Цо кић, ко га мно ги пам те као за штит ни
знак кам па ње Срп ске ра ди кал не стран ке на пар ла мен 
тар ним избо ри ма 2008. го ди не, ве ру је у по бе ду СРС на

пред сто је ћим из бо ри ма у оп шти ни Бор. Цо кић, ко ји је ду го го 
ди шњи функ ци о нер СРС у Бо ру и је дан од кан ди да та на из бо 
ри ма, ка же да ће 20. ју на гла са чи пре по зна ти сна гу и по ште 
ње СРС.

– Сна га Срп ске ра ди кал не стран ке у Бо ру нај бо ље се ви ди
и по то ме што на из бо ре из ла зи мо са мо стал но. Оста ле стран 
ке, ко је при ча ју о сво јој на вод ној сна зи, на из бо ре из ла зе са по
че ти ри или пет ко а ли ци о них парт не ра. То ко ли ко су дру ге
стран ке озбиљ не, нај бо ље по ка зу је што СНС из ла зи у ко а ли 
ци ји са че ти ри стран ке, ДС са пет стра на ка, Г17 је у ко а ли ци ји
са две – об ја шња ва Цо кић.

Он сма тра да Срп ска ра ди кал на стран ка из ла зи са мо у ве 
ре но на ло кал не из бо ре јер гра ђа ни зна ју да су ра ди ка ли нај 
за слу жни ји за спре ча ва ње пљач ка шке при ва ти за ци је Ру дар 
ското пи о ни чар ског ба се на Бор.

– Са да се тек ви ди ко ли ко је био ис пра ван по тез Бра ни сла 
ва Ран ки ћа и Срп ске ра ди кал не стран ке, ко ји су 2006. го ди не
уста ли про тив при ва ти за ци је РТБ Бор. Са да, че ти ри го ди не
ка сни ји, на шу при чу при ча ју и Бо рис Та дић, и Мла ђан Дин 
кић, и дру ги ко ји су та да хте ли да уни ште Бор. Са мо за хва љу 
ју ћи оно ме што су Ран кић и Срп ска ра ди кална стран ка ура ди 
ли пре че ти ри го ди не, а иза че га сто ји мо и да нас, си гу ран сам
да РТБ Бор и сам град Бор има ју до бру пер спек ти ву. Гра ђа ни
ће то уме ти да це не – об ја шња ва Цо кић. 

Он ка же да, због све га учи ње ног, ме ђу ње го вим ко ле га ма
ру да ри ма по сто ји ве ћин ска на кло ност ка Срп ској ра ди кал ној
стран ци. 

– Има и дру гих ми шље ња, али по сто ји ве ћин ска накло 
ност ка СРС због све га што смо ура ди ли за руд ник. По чет на
по мет ња ко ју је иза звао не у спео пуч Ни ко ли ћа и Ву чи ћа је
пре ва зи ђе на и сви уви ђа ју да су пре ва ре ни од стра не СНС. Та 
ко ђе, Бо ра ни су све сни да је ДС пљач ка шка стран ка. Са дру ге
стра не, има ју ви со ко ми шље ње о СРС – ка же Цо кић.

Цо кић под се ћа да је Срп ска ра ди кал на стран ка је ди на
стран ка ко ја је има ла и ко ја има хра бро сти да се ус про ти ви
пљач ки гра ђа на.

– За Бор је из у зет но ва жно да Срп ска ра ди кал на стран ка
по бе ди на из бо ри ма и осво ји власт, или бар бу де ве ћин ски
парт нер у не кој ко а ли ци ји ко ја ће се на пра ви ти, јер ће мо ми и
да ље ста ја ти у од бра ну РТБ Бор. Мо ја по ру ка би ра чи ма је не 
ка раз ми шља ју сво јом гла вом и не ка ви де ко је је ди ни стао у
њи хо ву и у од бра ну РТБ Бор. На ма је Бор увек на пр вом ме сту
– ис ти че он. Р. В. С.
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Радикално, зна се!

РРу дару дарии узуз радикалерадикале
Љу би ша Цо кић оче ку је до бар ре зул тат Срп ске ра ди кал не стран ке у Бо ру

• За Бор је из у зет но ва жно да Срп ска ра ди кал на стран ка по бе ди на из бо ри ма и осво ји власт, или
бар бу де ве ћин ски парт нер у не кој ко а ли ци ји ко ја ће се на пра ви ти, због то га јер ће мо ми да ље
ста ја ти у од бра ну РТБ Бор – ка же Цо кић

Са мо СРС пру жа от пор
Ко мен та ри шу ћи фи зич ки на пад на ак ти ви сту

СРС, Цо кић ка же да за бри ња ва чи ње ни ца да дру 
ге стран ке ћу те о на си љу ко је при ме њу ју „на пред 
ња ци“ иако су се и њи хо ви чла но ви на шли на уда ру.

– Срп ска ра ди кал на стран ка је пр ва ко ја је ди 
гла глас про тив Ву чи ће вих ба ти на ша, ко ји су у
Бор до ве де ни са Вождов ца и из Аран ђе лов ца. Ни 
ко дру ги у Бо ру ни је смео да им се су прот ста ви
иако су на па ли и се ди шта СПС, где су ви тла ли пи 
што љи ма, као и се ди ште ЛДПа. Је ди но се СРС су 
прот ста ви ла на си љу док оста ли ни су сме ли ни
ме ди ји ма да ис при ча ју шта се до го ди ло – каже
Цо кић.

По бољ ша ти усло ве ра да
Цо кић ка же да су усло ви ра да у руд ни ку ја ко ло ши и да тре ба ин си сти ра ти на њи хо вом по бољ ша њу.
– Са мо ру да ре ње, од ка да по сто ји, је пр љав по сао и усло ви ра да су увек би ли те шки. Ме ђу тим, мо ра се

ра ди ти на то ме да се они по бољ ша ју ко ли ко год је то мо гу ће. На на ма је да се бо ри мо за по бољ ша ње усло 
ва у бу дућ но сти и то ће мо сва ка ко и ра ди ти – ка же Цо кић. 



По сле за па же ног на сил нич ког пред из бор ног го сто ва ња
у Аран ђе лов цу, где су да ни ма пре мла ћи ва ли чла но ве
дру гих стра на ка, Ву чи ће ви ху ли га ни пре се ли ли су се у

Бор, где су на ста ви ли кам па њу те ро ра. Са мо два да на по сле
до ла ска Ву чи ће вих ба ти на ша из Бе о гра да у Бор, по че ли су пр 
ви на па ди на чла но ве Срп ске ра ди кал не стран ке.

На и ме, 30. ју на око 12 ча со ва, ис пред се ди шта Оп штин ског
од бо ра СРС, гру па од де сет Ву чи ће ви ба ти на ши на па ла је во 
зи ло са озву че њем СРС, и то у при су ству по ли ци је. По ли ци ја
је по ку ша ла да ре а гу је и да за у ста ви на па да че и том при ли 
ком је је дан по ли ца јац обо рен на зе мљу а че тво ри ци на па да 
ча је ус пе ло да се про би ју до аута, поп ну се на ха у бу и но га ма
раз би ју ве тро бран ско ста кло, по чу па ју ка бло ве озву че ња и
на пад ну во за ча, уда ра ју ћи га.

Исти ба ти на ши, но ва ло ка ци ја
Пот пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке, Гор да на Поп 

Ла зић, из ја ви ла је на ван ред ној кон фе рен ци ји за но ви на ре
СРС да је реч о ис тој гру пи ба ти на ша ко ја је пред не дав не из 
бо ре мал тре ти ра ла гра ђа не Аран ђе лов ца. 

– Иако су на кон ин ци ден та при ве де ни од стра не по ли ци 
је и на пра вље на је слу жбе на бе ле шка, они су убр зо пу ште ни,
ве ро ват но на ин тер вен ци ју од ре ђе них љу ди. Скан да ло зно је
да по сле тог на па да они и да ље сло бод но ше та ју Бо ром и тра 
же но ве жр тве. Срп ска ра ди кал на стран ка по ста вља пи та ње
до кле ће по ли ци ја и ту жи ла штво да то ле ри шу ова кве ме то де
СНС – ре кла је ПопЛа зић.

Пи та ња за по ли ци ју и ту жи ла штво
Она твр ди да се ови на па ди де ша ва ју по на ло гу вр ха тзв

Срп ске на пред не стран ке јер се у тре нут ку ин ци ден та у Бо ру
на ла зио То ми слав Ни ко лић.

– Ни шта се ту не де ша ва без зна ња ру ко вод ства Срп ске на 
пред не стран ке. Од мах на кон то га То ми слав Ни ко лић, у се ди 
шту њи хо вог од бо ра у Бо ру, ре као је: „Ако нас на па да ју, пи са 
ће мо при ја ве, ако ми на па да мо, не ће се де си ти ни шта“. Зна чи,
он ап со лут но зна да ће њих не ко увек за шти ти ти. Ко је то ако
не онај ко има ути ца ја на по ли ци ју или на ту жи ла штво? По 
ста вља мо пи та ње ко су ти љу ди. Ко ја је то ар ма да ко ју Ву чић
во ди кроз Ср би ју? Са ка квим за дат ком? Ода кле му пра во да
та ко не што ра ди? Ко шти ти тог чо ве ка да се би да је за пра во
да се та ко по на ша? – упи та ла је ПопЛа зић.

Она је за тра жи ла да др жа ва омо гу ћи не сме та но спро во ђе 
ње из бо ра.  

– Да ли ће над ле 
жни др жав ни ор га ни
омо гу ћи ти да се из бо 
ри спро во де у фер и
де мо крат ској ат мос 
фе ри или ће гра ђа ни,
да нас Бо ра, не кад
Аран ђе лов ца или не 
ког дру гог гра да, стре 
пи ти од ових љу ди.
Мо гу ли Бо ра ни да се
осе ћа ју си гур но ако
зна ју да ту у гра ду бо 
ра ве не ки љу ди чи ја
име на не зна ју, али ко 
ји су скло ни ова квим
ин ци ден ти ма? Хо ће
ли да пре те Бо ра ни ма,
па да им ка жу: „Ако не 
ће те да гла са те за нас, има да бу де те пре би је ни, као што је овај
пре би јен“? Ако по ли ци ја то ле ри ше ова кво по на ша ње, он да је
у спре зи са Срп ском на пред ном стран ком – за кљу чи ла је она.  

Гра ђа ни Бо ра ре вол ти ра ни
Пред сед ник Окру жног од бо ра Срп ске ра ди кал не стран ке,

Бра ни слав Ран кић, сма тра да су ви нов ни ци ин ци ден та пла 
ће ни ци ко ји су по сла ти у Бор са ја сним за дат ком

– Ву чи ће ви ба ти на ши су по сла ти у Бор да уне су не мир и
ово је пр ви пут да у јед ној пред из бор ној кам па њи има мо фа 
ши стич ке ме то де. Де ша ва ло се до са да да се са сво јим по ли 
тич ким не ис то ми шље ни ци ма су срет не мо у вр ше њу сво јих
пред из бор них ак тив но сти, али ни ка да са ово ли ко мр жње и
не тр пе љи во сти – ре као је Ран кић.

Он ка же да су гра ђа ни Бо ра ре вол ти ра ни чи ње ни цом да
јед на стран ка ша ље љу де из Бе о гра да ка ко би мал тре ти ра ли
Бо ра не. 

– Тер мин „Ву чи ће ви ба ти на ши“ ни сам из ми слио ја, та ко
их зо ву и са ми чла но ви СНС из Бо ра, ко ји се по гра ду хва ле као
су ти љу ди сти гли у град. Чи ње ни ца да су на па ли и по вре ди 
ли на шег ак ти ви сту упр кос при су ству по ли ци је, по ка зу је да је
реч о ве о ма опа сним љу ди ма – об ја шња ва Ран кић, ис ти чу ћи
да се СРС ни је упла ши ла и да су гра ђа ни Бо ра спрем ни да се
од бра не од  њих.

Р. В. С.
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Про грам не ма мо, Про грам не ма мо, 
али пе сни це има мо али пе сни це има мо 

Ба ти на ши Алек сан дра Ву чи ћа сти гли и у Бор

• Срп ска на пред на стран ка у свом са ста ву има ор га ни зо ва ну гру пу ба ти на ша ко ји спро во де стра -
хо вла ду у гра до ви ма где се одр жа ва ју ло кал ни из бо ри

На си ље уме сто про гра ма
Гор да на ПопЛа зић ка же да је агре си ја код тзв. на пред ња ка ди рект на по сле ди ца не по сто ја ња њи хо ве

стра нач ке ин фра струк ту ре. 
– Та стран ка не ма ор га ни за ци ју у Ср би ји, не ма оп штин ске од бо ре и љу де ко ји мо гу да про мо ви шу, евен 

ту ал но, про грам те по ли тич ке пар ти је, али та по ли тич ка пар ти ја не ма ни про грам. У не до стат ку про гра 
ма, у не до стат ку љу ди на ло ка лу ко ји ужи ва ју углед и по ве ре ње гра ђа на, он да се ан га жу ју ху ли га ни, ан га 
жу је се но вац, огро ман ма те ри јал ко ји тре ба да по слу жи у про па ганд не свр хе, де ли се ве штач ко ђу бри во,
де ле се те ле ви зо ри, па ако то не мо же да уро ди пло дом, ’ај де да би је мо! – об ја сни ла је она. 



За ме ник пред сед ни ка тзв. Срп ске на пред не стран ке
Алек сан дар Ву чић до са да је, ра зним тај ку ни ма и кон 
тра верз ним би зни сме ни ма, про дао око 40 по сла нич ких

ме ста за ко ја се на да да ће при па сти ње го вој стран ци по сле
пар ла мен тар них из бо ра. За ову пре ва ру ли де ра на пред ња ка
са зна ло се за хва љу ју ћи не дав ном уну тра шњем су ко бу кру 
ше вач ких „на пред ња ка“.

Ко ли ко ко шта пред сед ник?
На и ме, у Ра син ском окру гу све до одр жа ва ња го ди шње

скуп шти не Срп ске на пред не стран ке, 24. апри ла у Са ва цен 
тру, ни су по сто ја ли ре ги о нал ни, град ски, ни ти ме сни од бо ри.
До та да су по сто ја ла са мо по ве ре ни штва ко ји ма су кор ди ни 
ра ли по ве ре ни ци. По сле одр жа ва ња го ди шње скуп шти не и
фор ми ра њем ре ги о нал них, град ских и ме сних од бо ра по чи 
ње на ви де ло да из ла зи ствар ни ан га жман ло кал них чел ни ка
СНСа.

Не по сред но по сле по ме ну те скуп шти не СНСа у Бе о гра ду,
на са стан ку но во фор ми ра ног Град ског од бо ра СНС Кру ше вац
до ла зи до уну тар стра нач ких тр ве ња из ме ђу до та да шњег по 
ве рени ка за Ра син ски огруг, Бра ти сла ва Га ши ћа, и кон тро
верз них би зни сме на Ам зе Ка пла ни ја и Ми ло ја Ми ха ји ло ви ћа
око нов ца и стра нач ких функ ци ја.

– На том са стан ку Ам за Ка пла ни је за тра жио фи нан сиј ски
из ве штај од до та да шњег ре ги о нал ног по ве ре ни ка СНС Бра 
ти сла ва Га ши ћа, ка ко би се ви де ло ко ли ко је ко уче ство вао у
фи нанси ра њу стран ке. Та да је јав но ре као, обра ћа ју ћи се го 
спо ди ну Га ши ћу: „Ја сам ти дао 40 000 евра да би Ра до ји ца
Ђор ђе вић био пред сед ник ГО СНС“. На то је Ми ло је Ми ха ји ло 
вић ре као да је дао 15 000 да би се бе про мо ви сао у пред сед ни 

ка ГО СНСа. Бра ти слав Га шић му је од го во рио да је сав но вац
пре дао Алек сан дру Ву чи ћу у Бе о град – ка же са го во рик Ве ли 
ке Ср би је из вр ха СНС Кру ше вац.

– По ка за ло се да је Га шић до би је них 40 000 евра ствар но
пре дао Алек сан дру Ву чи ћу, али уз до го вор да му Ву чић га ран 
ту је по сла нич ко ме сто у ре пу блич ком пар ла мен ту по сле из 
бо ра, на шта је овај и при стао. Га шић је оста так нов ца за др жао
за се бе – ка же из вор на шег ли ста.

Он об ја шња ва да је због овог скан да ла Бра ти слав Га шић
раз ре шен ду жно сти, а у Ра син ском окру гу, а на ни воу стран 
ке, би ће по но вље ни из бо ри за све град ске од бо ре. За раз ли ку
од Га ши ћа, Алек сан дар Ву чић ни је пре тр пео по сле ди це због
про да је по сла нич ког ме ста, што до ка зу је да је реч о уоби ча је 
ној прак си у СНС.

Про да ја оп штин ских фун ци ја!
До са да шња прак са Срп ске на пред не стран ке по ка за ла је

да на про да ју ни су са мо стра нач ке функ ци је и по сла нич ке фо 
те ље већ и ме ста у ло кал ној са мо у пра ви. У сва кој оп шти ни у
ко јој СНС пре у зме власт, на чел на ме ста се по ста вља ју ло кал 
ни фи нан си је ри стран ке а та кав је слу чај био и у Зе му ну и на
Во ждов цу. Та ко је Ву чић на че ло оп шти не Зе мун по ста вио
Бра ну Про стра на, фи на си је ра СНС и ли ста ,,Прав да’’. 

Ја сно је да они ко ји да ју но вац да би до шли на не ку по зи 
ци ју мо ћи то чи не ка ко би оства ри ли за ра ду, а та за ра да мо же
ићи са мо на ште ту гра ђа на. Ка кву пер пек ти ву СНС ну ди гра 
ђа ни ма ако ће на чел на ме ста по ста вља ти љу де ко ји ма ће је 
ди на пре о ку па ци ја би ти ка ко да вра те па ре ко је су да ли Ву чи 
ћу, и до дат но за ра де? Р. В. С.
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Ко ли ко па ра то ли ко функ ци ја
Срп ска на пред на стран ка про да је стра нач ке по зи ци је

На пред ња ци у ра су лу
Наш са го вор ник ка же да је от кир ва ње ове афе ре на не ло те жак уда рац „на пред ња ци ма“ у Кру шев 

цу и да ве ли ки број чла но ва на пу шта стран ку.
– По ка за ло се да су ти љу ди у СНС не због оп штег ин те ре са и због до бро би ти гра ђа на Кру шев ца,

већ због лич не про мо ци је и за до во ље ња лич них ин те ре са. Упра во јер се ра ди ло по прин ци пу ко ли 
ко је уло же но то ли ко до би је но, до шло је до фи нан сиј ских ма хи на ци ја, а на кра ју и до уну тар стра нач 
ких су ко ба и рас пу шта ња свих од бо ра – об ја шња ва он.

• До са да шња прак са Срп ске на пред не стран ке по ка за ла је да на про да ју ни су са мо стра нач ке
функ ци је и по сла нич ке фо те ље, већ и ме ста у ло кал ној са мо у пра ви



Пре го во ри о још јед ној, че твр тој по ре ду, ре 
ви зи ји кре дит ног стендбај аран жма на, из 
ме ђу Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да

(ММФ) и Вла де Ср би је, окон ча ни су без оп ти ми зма и ре ал не
шан се да ће се гра ђа ни ма Ср би је по бољ ша ти ква ли тет жи 
вот ног стан дар да. Пре ма ре чи ма Ал бер та Је ге ра, ше фа ми си 
је ММФа, са Вла дом Ср би је по стиг ну та је са гла сност и оче ку 
је се да Од бор из вр шних ди рек то ра ММФа, кра јем ју на ме се 
ца, на шој др жа ви одо бри по вла че ње још 380 ми ли о на евра из
кре дит ног аран жма на! Исто вре ме но су по ве ри о ци из Ва 
шинг то на, вла ди Бо ри са Та ди ћа, из дик ти ра ли но ву про це ну
ма кро е ко ном ских кре та ња у др жа ви и да ли смер ни це за
спро во ђе ње бу ду ће фи скал не по ли ти ке. Пре ма ви ђе њу „дик 
та то ра“ из ММФа, при вред ни раст Ср би је у 2010. го ди ни не 
ће би ти оства рен ка ко је то пр во бит но пла ни ра но, у ви си ни
од 2 од сто, већ 1,5 од сто БДПа, док ће на ред не го ди не, уме сто
про јек то ва них 4 од сто, из но си ти 3 од сто БДПа. Ак ту ел ном
ре жи му је до пу ште но про ду бљи ва ње бу џет ског де фи ци та, са
4,5 од сто на 4,8 од сто БДПа, од но сно са пр во бит но одо бре них
102,2 ми ли јар де, на око 140 ми ли јар ди ди на ра! Уз све то, пре
не го што је Ал берт Је гер от пу то вао у Ва шинг тон, на го ве стио
је да „Ср би ју че ка ју две те шке го ди не“!

Пла те и пен зи је оста ју „за мр зну те“
Сва ка ко нај ва жни ја и нај бол ни ја тач ка пре го во ра Вла де

Ср би је и ММФа, би ле су пла те и пен зи је у те ку ћој го ди ни, ко 
је ће де фи ни тив но оста ти за мр зну те све до 1. ја ну а ра 2011.
го ди не. Струч ња ци из ММФа су до шли до ра чу ни це да би по 
ве ћа ње за ра да, од све га 1 од сто, до ве ло до ми ну са у бу џе ту Ср 
би је од чак 7 ми ли јар ди ди на ра, па су због то га, ова кву мо гућ 
ност, уна пред ис кљу чи ли. С дру ге стра не, и за вла ду, ко ја не 
ма ни ка кав про грам еко ном ског опо рав ка по ср ну ле срп ске
при вре де, стра те ги ја оли че на у за мр за ва њу пла та и пен зи ја је
нај лак ша. То што су пла те и пен зи је за пра во сва ки ме сец све
ма ње из гле да да ни ко га пре ви ше не за бри ња ва. 

По стиг ну та је са гла сност да се пла те и пен зи је, од апри ла
2011. го ди не, па све до апри ла 2012. го ди не, ускла ђу ју ше сто 
ме сеч но, са ра стом пла та у јав ном сек то ру, и то по фор му ли
ин фла ци ја плус по ло ви на ра ста БДПа из прет ход не го ди не.
А ка ко ће се пен зи је и пла те ускла ђи ва ти на кон то га? Већ од
ок то бра 2012. го ди не, при ме њи ва ће се не ка но ва фор му ла
ко ју ни ко жи ви у вла ди и ММФу не зна, ни ти је до го во ре на,
јер, ка ко је об ја снио Јо ван Кр ко ба бић, тра га ње за том фор му 

лом ће „би ти за да так но ве вла де“. Да кле, не ка ко се чи ни да су
у Вла ди Ср би је, ола ко за бо ра ви ли на, не та ко дав но, обе ћа ње
ми ни стра еко но ми је и пот пред сед ни ка Вла де Ср би је Мла ђа 
на Дин ки ћа!? 

На и ме, иако је био све стан да, ра ни је пот пи са ни аран жман
са ММФом, стрикт но пред ви ђа за мр за ва ње пла та и пен зи ја у
2010. го ди ни, ми ни стар еко но ми је и пот пред сед ник Вла де
Ср би је је, сво јим крај ње по пу ли стич ким на ја ва ма, иза звао
пра ву по мет њу у јав но сти. Још 1. фе бру а ра ове го ди не, Мла -
ђан Дин кић је обе ћао да по сто ји про стор за од мр за ва ње пла та
и пен зи ја и да ће Вла да Ср би је то зах те ва ти од ми си је ММФа.
Ме ђу тим, са мо три ме се ца ка сни је, по ка за ло се да је реч о још
јед ној Дин ки ће вој пре ва ри и да је, до го во ром да пла те и пен 
зи је оста ну за мр зну те, Вла да Ср би је још је дан пут под ле гла
при ти сци ма и уце на ма „га зда“ из Ва шинг то на. Али због из бо 
ра ко ји су све бли же и због те жње да се власт очу ва по сва ку
це ну, те да се пре ко ле та од ло же со ци јал ни не ми ри ко ји су све
из ве сни ји, ре жим Бо ри са Та ди ћа је при бе гао јед но крат ном
ре ше њу, ка да је у пи та њу „го ру ћи“ про блем за мр зну тих пла 
та и пен зи ја.

„Бо ну си“ по ни же ња и раз до ра   
Ак ту ел ни ре жим је осми слио, док је ММФ на чел но при хва 

тио, ис пла ту тзв. „јед но крат них бо ну са“ пен зи о не ри ма и за 
по сле ни ма у „јав ном сек то ру“. Пре ма Дин ки ће вим ре чи ма, та 
ква од лу ка је до не та јер „ни је би ло про сто ра за од мр за ва ње
пла та и пен зи ја“, па је по ште но да се ис пла те „ма кар јед но 
крат ни ре гре си пред од мор, у из но су од 5.000 ди на ра“. Дин 

Јед но крат на цр ка ви цаЈед но крат на цр ка ви ца
за ду го роч ну гладза ду го роч ну глад

Срам ни и по ни жа ва ју ћи до го вор вла де и ММФа о ис пла ти ми зер них „бо ну са“

Ма ња пла та за 100 евра и ве ћа не за по сле ност!
У де цем бру 2009. го ди не, про сеч на за ра да у Ср би ји је из но си ла 375 евра, док је у ја ну а ру 2010. го 

ди не опа ла на 300 евра, да би се у мар ту „по пе ла“ на 336 евра, а што је опет ма ње од де цем бар ске пла 
те. У сеп тем бру 2008. го ди не, пре ма та да шњем кур су евра од 76,4 ди на ра, про сеч на за ра да је вре де 
ла 430 евра, док је у апри лу ове го ди не, за ра да вре де ла 340 евра! На де се ти не хи ља да за по сле них у
Ср би ји при ма за ра де ко је су да ле ко ис под про се ка и ко је се кре ћу у ра спо ну од 15.000 до 25.000 ди 
на ра. У фе бру а ру 2010. го ди не, др жа ва је зва нич но има ла ре ги стро ва них 767.418 не за по сле них ли 
ца, што је по ве ћа ње од 2,1 од сто или 15.828 не за по сле них ли ца, у од но су на ја ну ар ме сец исте го ди 
не. У од но су на ок то бар 2008. го ди не (зва нич но обе ло да њи ва ње кри зе), па све до фе бру а ра 2010. го 
ди не, број не за по сле них се по ве ћао за 50.010 ли ца! При том се не зна по у здан број оних ко ји не ра де,
а ни су фор мал но еви ден ти ра ни у еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње!

Пи ше: Иван Ни нић
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кић је ис пла ту „ре гре са“ обе ћао и пред Бо жић на ред не го ди 
не, али обе ћао је и то да ће вла да, у ав гу сту ме се цу, ка да де ле 
га ци ја ММФа бу де по но во до пу то ва ла у Ср би ји, „пре го ва ра 
ти о трај ном од мр за ва њу пла та и пен зи ја“. По ко јим кри те ри 
ју ми ма ће се „бо ну си“ де ли ти, још увек се не зна, а пре ма ре чи 
ма ми ни стар ке Дра гу ти но вић, на ред них да на ће тек „би ти
по ста вље не тач не гра ни це“. Чи ње ни ца је да тзв. јав ни сек тор
чи не за по сле ни у здрав ству, про све ти, вој сци, по ли ци ји, кул 
ту ри и дру гим уста но ва ма др жав не упра ве, и да укуп но
463.000 љу ди при ма за ра де из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. 

Ме ђу тим, још увек је не ја сно да ли су вла да и ММФ уса гла 
си ли ста во ве по пи та њу јав них пред у зе ћа, од но сно да ли се
за по сле ни у јав ним пред у зе ћи ма тре ти ра ју као за по сле ни у
„јав ном сек то ру“. Уко ли ко то за и ста бу де та ко, он да ће за ис 
пла ту „бо ну са“ др жа ва мо ра ти да обез бе ди дво стру ко, а мо 
жда и тро стру ко ви ше од пла ни ра них 6,5 ми ли јар ди ди на ра. 

Јед но је пи та ње да ли ће др жа ва би ти у ста њу да овај но вац
обез бе ди, а дру го је пи та ње да ли ће се уста но ви ти пра вед ни
кри те ри ју ми ис пла те. Ни је ло гич но, а ни је ни пра вед но да сви
за по сле ни у „јав ном сек то ру“, до би ју „бо нус“ у истом из но су
од по 5.000 ди на ра. Пре ма Дин ки ће вим ре чи ма гор ња гра ни 
ца ће би ти 80.000 ди на ра. Та ко се у „исти кош“ ста вља ју функ 
ци о не ри и са вет ни ци са пла та ма од 60.000, и 80.000 ди на ра,
са слу жбе ни ци ма у др жав ној ад ми ни стра ци ји ко ји при ма ју
нај ни жу за ра ду од 16.049 ди на ра, 25.000 или 30.000 ди на ра! У
не рав но прав ном по ло жа ју ће се на ћи и пен зи о не ри. Др жа ва
ће нај ве ро ват ни је са 2.000 ди на ра, а мо жда и ма ње, да по ма же
и оне са нај ни жим и оне са нај ви шим при ма њи ма. А чи ње ни 
ца је да у Ср би ји има око 540.000 пен зи о не ра ко ји при ма ју нај 
ни же пен зи је, до све га 17.000 ди на ра! Од овог бро ја, око
127.000 пен зи о не ра при ма пен зи је до све га 11.000 ди на ра, и
из ве сно је да их је ре жим Та дићДин кићДа чић до вео до иви 
це ег зи стен ци је! 

С дру ге стра не, по ме ну ти но вац ни у ком слу ча ју не ће по 
бољ ша ти њи хов по ло жај, по што суза мр зну те пен зи је ра стом
ин фла ци је сва ким да ном све ма ње.

У ди ви ден да ма тра же „слам ку спа са“
Што се ти че обе ћа не „цр ка ви це“ од 5.000 ди на ра, за са да

пре ци зно ни су обе ло да ње ни ре ал ни из во ри, из ко јих ће се
ова ис пла та фи нан си ра ти, осим што се шпе ку ли ше да ће но 
вац би ти обез бе ђен из до би ти (ди ви ден ди) На род не бан ке
Ср би је (НБС), али и јав них пред у зе ћа по пут „Те ле ко ма Ср би 
ја“ и Аеро дро ма „Ни ко ла Те сла“. Ако се ре жим, за „га ше ње по 
жа ра“, осла ња на при хо де из ди ви ден ди су бје ка та у ко ји ма др 
жа ва има уче шће ка пи та ла, због че га је он да у тзв. пи сму о на 
ме ра ма, од 3. 12. 2009. го ди не, тај исти ре жим ММФу обе ћао
да ће „др жав ни вла снич ки удео у бан ка ма би ти ели ми ни сан
чим то по ста не мо гу ће“!? То отва ра и низ дру гих пи та ња, а
сва ка ко нај ва жни је пи та ње је сте то за што ре жим Бо ри са Та 
ди ћа про да је пред у зе ће „Те ле ком Ср би ја“, ако се по ка зу је да
ова фир ма, сво јом про фи та бил но шћу, мо же да „га си по жар“ у
др жа ви? И на шта су по тро ше не до би ти, од но сно при хо ди од
ди ви ден ди „Те ле ко ма Ср би ја“ и НБС у 2008. и 2009. го ди ни!? 

Зна се да је „Те ле ком Ср би ја“ у 2009. го ди ни, оства рио чист
при ход од 15,5 ми ли јар ди ди на ра (160 ми ли о на евра), а НБС
при ход од 4,08 ми ли јар ди ди на ра, од че га је бу џе ту Ср би је
упла ће но 2,6 ми ли јар ди ди на ра! Пре ма из ве шта ју др жав ног
ре ви зо ра, НБС у бу џет др жа ве ни је упла ти ла ни шта по осно 
ву оства ре не до би тиди ви ден ди у 2008. го ди ни. Ина че, др 
жав ни ре ви зор је утвр дио да са мо не ко ли ци на др жав них су 
бје ка та упла ћу је сво ју до бит у бу џет Ср би је и да је при ход по
том осно ву, у 2008. го ди ни, из но сио све га 748 ми ли о на ди на 
ра, док за ис пла ту „бо ну са“ тре ба 6,5 ми ли јар ди ди на ра!? Све
ово на ме ће ди ле му да ли ће ак ту ел ни ре жим уоп ште обе ћа ну
ис пла ту „бо ну са“ из вр ши ти из ди ви ден ди или из не ких по 
сто је ћих и пред сто је ћих кре дит них аран жма на, а што не би у
пот пу но сти би ло ис кљу че но. Да кле, ов де је реч о јед ној кон 
тра дик тор ној, ха о тич ној и пред из бор ној по ли ти ци ко ју во ди
Вла да Ср би је и у том сми слу, ис пла том бе зна чај них „бо ну са“
се ап со лут но и ду го роч но не ће ре ши ти про бле ми по сто је ће
со ци јал на и еко ном ска бе да ко ју гра ђа ни Ср би је је два да пре 
жи вља ва ју.  

Ве ћа ин фла ци ја,више це не!
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку бе ле жи ин фла ци ју у мар ту ме се цу од 1,6 од сто, раст це на од 3

од сто у пр вом квар та лу ове го ди не и раст тро шко ва жи во та од 2 од сто. У од но су на март 2009. го ди 
не, у мар ту 2010. го ди не, це не су за 7,4 од сто би ле ве ће, а тро шко ви жи во та ве ћи за 4,4 од сто. У ма ју
ове го ди не, за бе ле же на је ин фла ци ја од 1 од сто, пе то ме сеч ни раст це на од 5,2 од сто, и раст тро шко 
ва жи во та за 1,3 од сто, у од но су на април те ку ће го ди не. За по кри ће про сеч не по тро шач ке кор пе у
фе бру а ру ове го ди не, би ло је нео п ход но 1,12 про сеч них за ра да, јер је кор па из но си ла 36.196 ди на ра,
а про сеч на за ра да 32.326 ди на ра! Да кле, уз пла ту ко ју је, за чак 100 евра (сеп тем бар 2008мај 2009),
„по је ла“ ин фла ци ја, ку пов на моћ ста нов ни штва је, од по чет ка кри зе до да нас, опа ла за чак 26 од сто!
Зва нич но се про це њу је да не где око 670.000 гра ђа на Ср би је (9,2 од сто), жи ви ис под гра ни це си ро ма 
штва, али сва ка ко да је овај број да ле ко ве ћи!
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Уза пад ним цен три ма сми шље на су три пла на ка ко да Ср 
би ја од у ста не од прин ци па не по вре ди во сти гра ни ца.
Пла но ви се сво де на то да се пр во об но ве пре го во ри

При шти не и Бе о гра да и да се то ком њих пи та ње не за ви сно 
сти одво ји од пи та ња гра ни ца. А ко о пе ра тив на срп ска власт
(за ко ју ЕУ не ма ал тер на ти ву) у нај ма њу ру ку је ,,на се ла” и на
пра гу је да по но во уђе у ин сце ни ра ни ди ја лог ко ји нас уда ља 
ва од прин ци па не по вре ди во сти гра ни ца. 

Пр ви и нај оп шти ји је Лај ча ков план. Сло вач ки шеф ди пло 
ма ти је Ми ро слав Лај чак пред ло жио је да се као по вод за по че 
так пре го во ра ис ко ри сти тре ну так ка да Ме ђу на род ни суд
прав де у Ха гу до не се са ве то дав но ми шље ње о то ме да ли је
јед но стра но про гла ше ње не за ви сно сти би ло у скла ду са ме 
ђу на род ним пра вом. По што се ме ђу на род на за јед ни ца при 
пре ма за ,,дан по сле”, овај ди пло ма та сма тра да се од тог да на
од нос Ср би је и Ко со ва мо ра све сти на пу ко ре ша ва ње ,,кон 
крет них” пи та ња (дру го име за тех нич ке пре го во ре Мар ти ја
Ах ти са ри ја), и то та ко да се пи та ње од но са др жа ве и ње не по 
кра ји не ста ви у ши ри оквир ре ша ва ња спо ро ва на за пад ном
Бал ка ну. За јед ним сто лом би се де ли сви за јед но – и др жа ве
ре ги о на и ЕУ – и од лу чи ва ли о на шим уну тра шњим пи та њи 
ма, а на ро ду би се под ме та ло об ја шње ње да је то за пра во бал 
кан ско пи та ње...

Дру ги план је пред ста ви ла бри тан ска мре жа БиБиСи, по 
зи ва ју ћи се на европ ске ди пло мат ске из во ре. Пре ма овом
пла ну, За пад би и да ље тра жио да од у ста не мо од отва ра ња
пи та ња ста ту са, и то та ко што би се Ср би ја про сто укљу чи ла
у три дру га по ља раз го во ра (де цен тра ли за ци ја, кул тур на ба 
шти на и се вер Ко со ва и Ме то хи је, на шта се скре тао про цес и
то ком Ах ти са ри је вог по сре до ва ња).

При шти на ће, пре ма том пла ну, обра зо ва ти нај ма ње осам
рад них гру па ко је би по мо гле у при пре ми тех нич ких раз го во 
ра. По моћ би пру жи ле и европ ске ди пло ма те на Ко со ву, од ко 
јих се нај че шће спо ми ње ам ба са дор Ита ли је Ми ке ле Ђи фо ни,
ко ји је име но ван за иза сла ни ка ЕУ за се вер, и ам ба са дор Грч 
ке Ди ми трис Мо ско пу лос.

Тре ба ло би да при прем на фа за бу де одр жа на у ав гу сту, ка 
ко би се за тим отво рио пут раз го во ри ма на тех нич ком ни воу.
Раз ми шља се о укљу чи ва њу не ких ми ни ста ра у де ле га ци ју
ка ко би се да ла ве ћа озбиљ ност раз го во ри ма. Бри тан ци из ве 
шта ва ју да је иде ја о на став ку ди ја ло га о тех нич ким пи та њи 
ма до би ла но ви под сти цај по сле по се та ви со ких аме рич ких и
европ ских ди пло ма та Бе о гра ду и При шти ни по след њих не 
де ља!

Тре ћи и нај ди рект ни ји је чи сто аме рич ки про је кат уки да 
ња Ре зо лу ци је 1244 СБ УН. Пре ма ре чи ма ана ли ти ча ра Об ра 

да Ке си ћа, ко ји ра ди за ТСМ Гло бал, Оба ми на ад ми ни стра ци 
ја два ме се ца при пре ма план да тра жи од Бе о гра да при ста нак
за уки да ње Ре зо лу ци је 1244 и учвр шћи ва ње не за ви сно сти
Ко со ва, у за ме ну за бр жи при ступ ЕУ и ње ним фон до ви ма!
План је до био зе ле но све тло Бе ле ку ће, ко ја оче ку је при ста нак
од мах по сле ми шље ња МСП.

– У но ву ре зо лу ци ју био би унет део ми шље ња МСП на ко 
ји би се у ре зо лу ци ји по зи ва ло и она би би ла кључ за да ље
учвр шћи ва ње не за ви сно сти – на во ди Ке сић.

По де ла по прин ци пу Ва ти ка на
Али, шта би МСП мо гао да на ђе у ме ђу на род ном пра ву што

би ишло у ко рист се па ра ти сти ма? У од го во ру се вра ћа мо на
два прин ци па – пра во на ро да на са мо о пре де ље ње и на не по 
вре ди вост гра ни ца. Под је дан, МСП не мо же да се за ла же за
оба прин ци па исто вре ме но. Под два, МСП, ако по шту је за кон,
мо ра да по др жи ин те гри тет Ср би је, јер пра во на са мо о пре де 
ље ње има са мо онај на род над ко јим је из вр шен ге но цид. 

Да кле, МСП би мо гао да се ,,из ву че” та ко што би Бе о град
на ста вио раз го во ре о тех нич ким пи та њи ма, што ће би ти про 
ту ма че но као до бро вољ но од ри ца ње од при о ри те та гра ни ца.
А ме ђу на род но пра во не ма ни шта про тив до бро вољ ног до го 
во ра! Аме рич ки струч њак за спољ ну по ли ти ку, Ни ко лас Гвос 
дев, на вео је у јед ном не дав ном тек сту упра во пре се да не на
ко је ће се ме ђу на род на за јед ни ца та да по зва ти.

По че ли пре го во риПо че ли пре го во ри
о по де ли Ко со ва и Ме то хи је?о по де ли Ко со ва и Ме то хи је?

• ЕУ и САД охра бру ју Бе о град да до ла зи на тзв. ре ги о нал не са стан ке на ко ји ма се тзв. Ко со во пред -
ста вља као на ма рав но прав но. То ком раз го во ра о жи вот ним тех нич ким пи та њи ма оче ку је се
да Ср би ја (у име бо љег жи во та) по сте пе но пре ста не да ин си сти ра на те ми гра ни ца

Преговорима до поделе Косова и Метохија
У при лог то ме да се спре ма по де ла го во ри и пред сед ни ца Спољ но по ли тич ког са ве та Ми ни стар ства

спољ них по сло ва Со ња Лихт (са Со ро ше ве ли сте) ко ја је на го ве сти ла по де лу.
– Зва нич ни Бе о град оче ку је ди рект не пре го во ре са зва нич ни ци ма из При шти не, не по сред но на кон об 

на ро до ва ња кон сул та тив ног ми шље ња Ме ђу на род ног су да прав де. Ти раз го во ри мо ра ју да се од ви ја ју у
окви ру тра га ња за ком про ми сом и у ве зи са ста ту сом ко ји би под ра зу ме вао да обе стра не мо гу би ти са мо
де ли мич но за до вољ не, од но сно да ни ко не мо же би ти ни ап со лут ни до бит ник ни гу бит ник на кра ју тог
про це са. То би, ап со лут но сам уве ре на, на на ше европ ске парт не ре оста ви ло јак ути сак, као што су то учи 
ни ли већ пр ви су сре ти Та ди ћа и Јо си по ви ћа – ис та кла је Лихт и до да ла да би се та ко ,,евен ту ал но, мо гло
учи ни ти да се јед на ве ли ка гре шка не пре тво ри у пре се дан ко ји би био стал ни из вор су ко ба ши ром све та“.
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– Ва шинг тон по ла зи од ста но ви шта да Бе о град не сме
при зна ти Ко со во у овим гра ни ца ма. За то тре ба рас пра вља ти
о то ме да ли тре ба да по сто ји не за ви сна, ве ћин ски ал бан ска
др жа ва.

По сто је пре се да ни за та кав при ступ – по сле Пр вог свет 
ског ра та ме ђу на род на за јед ни ца при зна ла је да тре ба да по 
сто је не за ви сна Јер ме ни ја и Пољ ска пре не го што су гра ни це
ко нач но од ре ђе не, док да нас изра ел скопа ле стин ски ми ров 
ни про цес по ла зи од прет по став ке о две др жа ве, иако ни је по 
стиг нут ко нач ни до го вор о те ри то ри ја ма – на вео је Гвос дев у
аутор ском тек сту за ,,Фо рин аферс” (пу бли ка ци јиу ути цај не
аме рич ке ор га ни за ци је ,,Са вет за спољ не од но се” у чи јем су
управ ном од бо ру Ме длин Ол брајт и Ко лин Па у ел).

Та ко би се за пра во до шло до ,,те ри то ри јал ног при ла го ђа 
ва ња”, а то је из раз ко ји је За пад сми слио за по де лу Ко со ва и
Ме то хи је. 

– Гру ба ски ца ре ше ња је већ ја сна – под руч ја са срп ском ве 
ћи ном се вер но од Ибра тре ба да оста ну део Ср би је, уз не ка кав
аран жман за срп ско кул тур но на сле ђе и ен кла ве у ју жном де 
лу. Мо гу ћи мо дел је Ла те ран ски спо ра зум из ме ђу Ита ли је и
Ва ти ка на ко јим је Ва ти кан ус по ста вљен као не за ви сна др жа 
ва са екс те ри то ри јал ним пра вом на све та ме ста у и око Ри ма
и у дру гим де ло ви ма Ита ли ја – об ја снио је Гвос дев, ис ти чу ћи
да ,,при ла го ђа ва ње гра ни ца” не би ну жно иза зва ло но ву не 
ста бил ност ,,јер би сва ки до го вор по стиг нут уз по што ва ње
прин ци па Хел син шких спо ра зу ма зна чио да је до бро во љан и
по стиг нут кроз пре го во ре, а не на сил на про ме на ко ју јед на
стра на на ме ће дру гој”. 

По де ла је, да кле, мо гу ћа са мо ако се ство ри при вид да је
реч о до го во ру. Чим при ста не мо на би ло ка кве дру ге раз го во 
ре пре ста ту сних, њи хов план ће би ти упо ла го тов. Је ди ни ле 
ги тим ни са го вор ник Бе о гра да на Ко со ву, пре ма Ре зо лу ци ји
1244, је сте Ун мик. Од ри ца њем од то га, од ре кли смо се и су 
шти не Ре зо лу ци је 1244 – а то је су ве ре ни тет Ср би је, ко ји је
она јед ним де лом пре не ла на ми си ју УН. 

Ка ко пре ва ри ти на род
Да је по де ла већ на хо ри зон ту и да је са да реч о та ко зва ном

спи но ва њу јав но сти по твр ђу ју и не су ви сле из ја ве из При 
шти не. На и ме, ал бан ски ана ли ти чар Ве тон Су рои иза шао је
не дав но са из ја вом да се ,,ме ђу на род на за јед ни ца при пре ма
за но ве тај не пре го во ре”. Али, ако се већ спре ма ју тај ни пре го 
во ри, от куд он да њи хо ва јав на на ја ва? Па, да би се гла са чи
при пре ми ли на оно што сле ди. 

– Чи ни ми се да се Бе о гра ду при пре ма си ту а ци ја у ко јој ће
ов да шњи зва нич ни ци би ти ста вље ни пред свр шен чин, јер
не ће би ти у при ли ци да од би ју не ку вр сту ди ја ло га, а уна пред
се зна да ће При шти на из то га иза ћи као по бед ник, док ће Ср 
би ја у прак си при зна ти не за ви сност Ко со ва – ука зао је за бе о 

град ске ме ди је Пре драг Си мић, про фе сор Фа кул те та по ли 
тич ких на у ка, ко ји је уче ство вао у раз го во ри ма за вре ме вла 
де Зо ра на Ђин ђи ћа и био ам ба са дор СЦГ у Фран цу ској.

,,Ово што се тре нут но по ку ша ва на мет ну ти је сво је вр сна
под ва ла, са те ра ће нас у ћо шак и оче ки ва ти до бро бит за вла 
сти у При шти ни. Пла шим се да власт у Ср би ји, ко ја би при хва 
ти ла та кве пре го во ре, не би до би ла по но во по др шку би рач 
ког те ла”, за кљу чу је Си мић.

Та дић на ме ће пре го во ре
Зна ју ћи да је ре ал ност на те ре ну на на шој стра ни – ни ка ко

ни је ја сно за што Ср би ја уоп ште раз ма тра уче шће на не ка 
квим ску по ви ма на ко ји ма ће се рав на ти са тзв. Ко со вом. Ако
ми не ка же мо ,,да”, ни је дан од три пла на не мо же да успе. 

Ру ше ње Ре зо лу ци је 1244 при са да шњем од но су сна га у СБ
УН је прак тич но не мо гу ће, ако Ср би ја не би то за тра жи ла од
две ње го ве стал не чла ни це са пра вом ве та, Ру си је и Ки не. А
ру ски ам ба са дор Алек сан дар Ко ну зин из ја вио је да у са да 
шњим усло ви ма ,,не ма раз ло га за уки да ње Ре зо лу ци је”.

– У усло ви ма ка да ни је ис пу ње на Ре зо лу ци ја 1244, нај пре
је по треб но до ве сти до кра ја про цес ве зан за ста тус Ко со ва, о
ко јем се го во ри у по сто је ћој ре зо лу ци ји – ре као је Ко ну зин,
опо ми њу ћи та ко срп ску власт да се не од ри че пи та ња ста ту са.

Стал ни пред став ник Ру си је у НА ТОу, Дми триј Ро го зин,
по во дом 65. го ди шњи це Дру гог свет ског ра та, по слао је још
ја сни ју по ру ку: ,,Ко со во је бан дит ска тво ре ви на ко ја не ће по 
тра ја ти, Ср би ја ће опет има ти су ве ре ни тет над це лим Ко со 
вом и Ме то хи јом’’. 

Сло вач ки пре ми јер Ро берт Фи цо по ру чио је да је сва ки,
отво ре ни или скри ве ни, по ку шај из ме не по сле рат них гра ни 
ца на пад на са ме те ме ље ЕУ.

Да ље, и Лај ча ков мо дел и ,,евро пе и стич ко” ре ше ње, као
пред у слов има ју то да ле ги тим ни пред став ни ци су ве ре не
вла сти др жа ве Ср би је сед ну за исти сто са се па ра ти сти ма и са
њи ма рав но прав но раз го ва ра ју. Пр ви по ку шај на Бр ду код
Кра ња ни је им ус пео, па су по сле са мо ме сец да на пред ло жи 
ли са ста нак у Са ра је ву. Већ на са ми ту у Са ра је ву на ша де ле га 
ци ја је тре ти ра на на пот пу но ис тој рав ни као де ле га ци ја тзв.
Ко со ва, Ме ђу тим, још скан да ло зни је је то што је на ша де ле га 
ци ја на то при ста ла.

Та ко је из на из глед нео бја шњи вих раз ло га власт ус пе ла да
до ве де Ср би ју пред пре го во ре о по де ли. За што? Због то га што
је, ка ко је то из ја вио пред сед ник Бо рис Та дић, ЕУ при о ри тет.
А ЕУ тра жи да пре ко са ста на ка као што је са ра јев ски поч не мо
да ус по ста вља мо до бро су сед ске, прак тич не од но се са ,,Ко со 
вом, ко ји су у су шти ни ста ту сна пи та ња’’. 

– По ли ти ка око Ко со ва и Ме то хи је, у окви ру ко је бра ни мо
наш ин те гри тет и ме ђу на род но пра во, не зна чи да ће мо од у 
ста ти од члан ства у ЕУ. Ср би ја се то га ни ка да не ће од ре ћи, то

У Еулек су швер це ри, а кфо ров ци у бор де ли ма 
Ру мун ски по ли цај ци из ба че ни су у ма ју из ми си је ЕУ, јер је на гра ни ци са Ма ке до ни јом от кри ве но да но 

се (швер цу ју) 163 бок са ци га ре та и ве ћу ко ли чи ну ал ко хол них пи ћа. 
А швај цар ски не дељ ник „Вел тво хе” из ве стио је да у швај цар ском 21. кон тин ген ту вла да ха ос, екс це си

ал ко хо лом, про сти ту ци ја и не по слу шност, по сле че га је на Ко со во и у БиХ по сла та ин спек ци ја...

На Ко со во са мо с па со шем?
По сле кон сул та ци ја са Бри се лом, Еулекс је 26. ма ја за бра нио све не на ја вље не по се те зва нич ни ка из Ср 

би је тзв. Ко со ву. Од лу ка је па ла тач но ме сец да на от ка ко је са вет ник пред сед ни ка тзв. Вла де Ко со ва за без 
бед но сна пи та ња, Ду ка ђин Го ра ни, на ја вио да ће гра ђа ни ма Ср би је од по чет ка сле де ће го ди не при пре ла 
зу ад ми ни стра тив не ли ни је са Ко со вом би ти нео п хо дан па сош, а не са мо лич на кар та. Го ра ни је ре као да
је ал тер на ти ва да Бе о град и При шти на по стиг ну ,,ме ђу др жав ни спо ра зум”, као што Ко со во има са Ал ба ни 
јом и Цр ном Го ром.

Ана ли ти ча ри упо зо ра ва ју да је то још јед но од пи та ња ,,из па ке та тех нич ког ди ја ло га”, ко је под ра зу ме 
ва при зна ва ње до ку ме на та. По тез је на пра вљен у до го во ру са САД и ЕУ ка ко би се зва нич ни Бе о град на те 
рао на ди ја лог са зва нич ном При шти ном.
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је наш глав ни стра те шки циљ – био је ја сан пред сед ник Та дић.
Бри сел је по овом пи та њу пот пу но ја сан. Са са ми та у Са ра 

је ву још јед ном је упу тио по ру ку Бе о гра ду да су пу те ви Ср би 
је и тзв. Ко со ва пре ма ЕУ пот пу но одво је ни. 

Да ре зи ми ра мо: Кључ за не за ви сност Ко со ва и ни је био у
то ме да га власт Ср би је при зна у овим гра ни ца ма, већ да га не

при зна. Јер, Ал бан ци хо ће ет нич ки чи сту др жа ву. Кад у по гро 
ми ма ни су ус пе ли да про те ра ју све Ср бе, он да су ре ши ли да их
са те ра ју на се вер и да про сто од се ку тај не чи сти ма ли део те 
ри то ри је. А власт ко ја та да бу де у Ср би ји ће за њих оба ви ти тај
пр ља ви по сао и још ће по де лу пред ста ви ти као ди пло мат ски
успех.                                                                                                          Р. В. С.

Ни ко ли ћу гра ни це ни су бит не
Пред сед ник Срп ске на пред не стран ке (СНС) То ми слав Ни ко лић све че шће у јав но сти из но си ста 

во ве да гра ни це у ЕУ ни су бит не.
Ни ко лић је у ин тер вјуу не дељ ни ку ,,Еко но мист ма га зин’’ из ја вио да је за СНС на пот пу ном опре де 
ље њу за ЕУ је ди на ди ле ма суд би на Ко со ва, и по ну дио ре ше ње у ма ни ру чо ве ка ко ме из гле да да
очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и ни је не ка бит на став ка у по ли тич ком де ло ва њу.

– Наш ста тус у ЕУ не ће би ти ре шен без ста ту са Ко со ва. Во лео бих да о то ме пре го ва ра мо што пре,
јер се све ви ше уда ља ва мо од Ко со ва и за ни ма ме шта власт тач но ми сли ка да ка же да не ће при зна 
ти Ко со во. Мо же се до го ди ти да има мо де фак то не за ви сно Ко со во, а по на вља мо да га не при зна је 
мо. По ну дио сам не ко ли ко ре ше ња, а јед но је за јед нич ки при јем у ЕУ. У том слу ча ју мо гу да из дво је
Ко со во као по себ ну европ ску ре ги ју, ко ја има ап со лут ну ауто но ми ју од Ср би је, а пот пу но при зна ње
од ЕУ. У том слу ча ју не би би ло срп ске вој ске, по ли ци је, скуп шти не, пра во су ђа, с тим што не би сме 
ло да бу де пре гла са ва ња... – из ја вио је Ни ко лић.

Пре ма ње го вим ре чи ма (из ја ва за НИН), Ко со во и Ме то хи ја би по ста ло евро ре ги ја ко ју би сви
при зна ли.

– То је ис ко рак у сми слу да ово не ре гу лар но ста ње мо ра да бу де до вр ше но. Ал бан ци ка жу да има 
ју др жа ву, а не ма ју је. Ми ка же мо да има мо Ко со во, а не ма мо га. Зна чи, мо ра не ко да сед не и раз го 
ва ра о то ме. Ако је ме ђу на род на за јед ни ца ре кла да је не за ви сно Ко со во и Ме то хи ја, за што ни је – ка 
зао је Ни ко лић. 

На пи та ње шта би се про ме ни ло у од но си ма Ко со ва и Ср би је ако би се та иде ја оства ри ла, Ни ко 
лић је од го во рио пи та њем: Иде мо ли ми у Евро пу без гра ни ца и ко ме ће он да да бу де бит но где је
та гра ни ца? 

– Про блем Евро пе је што је те ри то ри ја Ко со во и Ме то хи ја под њи хо вом кон тро лом, а ка сни бар
15 го ди на у ис пу ња ва њу усло ва европ ских стан дар да иза Ср би је. Што они то не мо гу да до ве ду на
исти ни во. Ево, ја им ка жем, не ће та мо би ти на ше ни вој ске ни по ли ци је, они ће има ти та мо свог
пред сед ни ка, и пар ла мент – до дао је Ни ко лић.

На кон ста та ци ју да је ре као да би раз го ва рао и са пред став ни ци ма Ал ба на ца на Ко со ву, Ни ко лић
је ка зао да и је сте раз го ва рао. Ујед но је по твр дио да би раз го ва рао и са Ха ши мом Та чи јем.
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Пред ви ше хи ља да оку пље них Кра ји шни ка и
уз бла го слов Ње го вог пре о све штен ства
вла ди ке срем ског Ва си ли ја, у бе о град ском

на се љу Бу си је је 23. ма ја ове го ди не от кри вен спо ме ник бор 
ци ма Срп ске Вој ске Кра ји не и на ро ду Ре пу бли ке Срп ске Кра 
ји не, ко ји су стра да ли у Отаџ бин ском ра ту 19901995. го ди не,
бра не ћи сво ја ог њи шта од хр ват ског агре со ра. Спо ме ник је
по диг нут на ини ци ја ти ву Вла де Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у
про гон ству и из бе глич ких ор га ни за ци ја. На све ча но сти ко ја
је одр жа на пред хра мом Све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја у Бу си ја 
ма, оку пље ном на ро ду обра ти ли су се пред став ни ци цр кве и
на род ни пр ва ци кра ји шких Ср ба у Отаџ би ни.  

Скуп је бла го сло вио ста ре ши на хра ма Све тих Ћи ри ла и
Ме то ди ја у Бу си ја ма, про то је реј ста вро фор Ми ло рад Ни шкић. 

– У пред ве чер је хра мов не сла ве, у цен тру свих Кра ји шни 
ка, ко ји се зо ве Бу си је, не ка је бла го сло ве но со бра ни је на ше и
све ча но от кри ва ње све тог спо ме ни ка у сла ву и част свих на 
ших све тих му че ни ка и рат ни ка, ко ји су стра да ли за крст ча 
сни и сло бо ду злат ну. Не ка им је веч ни по мен на не бу, да нам
бу ду за штит ни ци и мо ли тве ни ци, и да нам по да ре сна ге да
са чу ва мо срп ско име и све ту срп ску зе мљу, крст за ко ји су
стра да ли и ве ру пра о та ца и пре да ка на ших све тих. Бог вас
бла го сло вио, сва ко вам до бро да ро вао – по же лео је кра ји 
шком вер ном на ро ду про та Ми ло рад Ни шкић.

И све ште ник из Но ве Па зо ве, отац Хри сто Алек сић, по 
здра вио је Кра ји шни ке у Отаџ би ни.

– Ево да на што га да де Го спод, ка да Ср би по но во, из ни 
шта ви ла, не за бо ра вља ју ћи ко су и ода кле су, по ди жу спо ме 
ник на шим му че ни ци ма, ко ји су да ли свој жи вот за срп ски
род и Оте че ство. Да нас се и не бо ра ду је, а све ти про рок Или ја
по здра вља сво јим гро мо ви ма нас, из дан ке ро да срп ско га.
Они ма ко ји су по ди гли ово пле ме ни то зда ње пред на шом све 
том цр квом Ћи ри ла и Ме то ди ја, не ка их дра ги Бог на гра ди
до брим здра вљем, сре ћом, ми ром и бла го ста њем. Што ре че
све ти Ни ко лај Ве ли ми ро вић: Дај Бо же да се сви Ср би сло же,
обо же и умно же, да се ви ше ни ка да не сва ђа ју, ни ти гло же.
По жи ви те ми сви, на мно га ље та, са да увек и у све ве ко ве ве 
ко ва, амин – бла го сло вио је оку пље не Кра ји шни ке отац Хри 
сто. 

У име Кра ји шни ка ,,не” повлачењу противтужбе
Пред сед ник Скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про 

гон ству, дипл. инж. Рај ко Ле жа ић, кон ста то вао је да, иако се
ове го ди не про сла вља чак 65 го ди на од по бе де над фа ши 
змом, фа ши зам над срп ским на ро дом из Кра ји не тра је већ 15
го ди на. Он је оце нио да су Кра ји шни ци про те ра ни са сво је зе 
мље, из свог за ви ча ја, из Кра ји не, на то пље не кр вљу на ших де 
до ва и пра де до ва, бра ће и се ста ра, ку мо ва и при ја те ља, на ших
са бо ра ца. 

– Они су да ли не што нај вред ни је, свој жи вот, да би ју нач ки
од бра ни ли и са чу ва ли свој род и за ви чај, сво ју Кра ји ну и, се 
ћа ју ћи се њих,  да нас отва ра мо спо менче сму. Не ка им је веч 
на сла ва и хва ла, јер ми их ни ка да не ће мо за бо ра ви ти – ис та 
као је ин же њер Ле жа ић. 

Он је по ру чио вла сти ма у За гре бу да Кра ји шни ци ни ка да
не ће за бо ра ви ти сво ју Кра ји ну, док је вла сти ма у Бе о гра ду,
ко је по но во гра де не ка кво брат ство и је дин ство пре би ја ју ћи

ту жбе и про тив ту жбе, по ру чио да то не мо гу ра ди ти у име
Кра ји шни ка.

– Ко је за по чео рат у хр ват ској фе де рал ној је ди ни ци са ци 
љем ет нич ког чи шће ња Ср ба не го хр ват ски се па ра ти сти, уз
по моћ Ва ти ка на, Не мач ке и Аме ри ке? То је по твр дио и сам
Туђ ман, ко ји је из ја вио да не би би ло ра та да то они, хр ват ски
се па ра ти сти, ни су же ле ли. Ни је крив онај ко се бра ни, не го
онај ко на па да. Ми Кра ји шни ци смо жр тве! Зло чин ци су Хр ва 
ти! Они су оте ли на шу зе мљу! Они су оте ли 20 хи ља да ква 
драт них ки ло ме та ра Срп ске Кра ји не! Они су по би ли се дам
хи ља да на ше бра ће и се ста ра и ра ни ли око 15 хи ља да Кра ји 
шни ка! Они су про те ра ли све Ср бе Кра ји шни ке и ти ме из вр 
ши ли ет нич ко чи шће ње! Они тре ба да од го ва ра ју за зло чин и
ге но цид и не ма ју пра во Бо рис Та дић и Мир ко Цвет ко вић да
по вла че про тив ту жбу – за кљу чио је пред сед ник Скуп шти не
Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не.

Ни ка да вас не ће мо за бо ра ви ти
От кри вен спо ме ник бор ци ма и на ро ду Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не

Пи ше: Вла ди мир Ми шко вић

У град њу спо ме ни ка уло же но је мно го љу ба 
ви и ра да. Не и ма ри ко ји су га гра ди ли су Ни ко 
ла Те сла, Бран ко Бје ло ба ба, Урош Зу бић и Ми 
љен ко Кру нић.
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Ин же њер Рај ко Ле жа ић је до дао да се исти на не сме са кри 
ва ти, јер је са кри ва на у Дру гом свет ском ра ту, у Ја се нов цу, Ја 
дов ну, у Пре би лов ци ма, на Дри ни, Са ви, а зло чин ко ји се са 
кри ва се оба ве зно по но ви. Он је у име кра ји шког на ро да за 
тра жио од ме ђу на род не за јед ни це да им вра ти Ре пу бли ку
Срп ску Кра ји ну, а по моћ је за тра жио и од брат ске Ру си је, ко ја
је, пре ма ње го вим ре чи ма, би ла нај ве ћа жр тва фа ши зма у
Дру гом свет ском ра ту. 

– Кра ји шни ци су сво је ку ће у Бу си ја ма из гра ди ли му ком,
тру дом и ра дом. Тра жи мо од вла сти у Ср би ји да по мог ну
овом вред ном на ро ду да на пра ви ко лек то ре за во ду, да Бу си 
је и Ал ти на ни су у бла ту и под во дом. А ви, дра ги Кра ји шни 
ци, не за бо ра ви те ко вам је по мо гао, јер да тај ни је у Ха гу, не
би ни ов де ни у Ал ти ни по дру ми би ли пу ни во де. За то па мет
у гла ву Кра ји шни ци, за ко га и ка ко гла са те. Не ка је веч на сла 
ва и хва ла свих се дам хи ља да стра да лих кра ји шких му че ни ка,
а на ма жи ви ма је оба ве за да кадтад вра ти мо на шу Кра ји ну.
Она је на ша суд би на и за кли ње мо се над овом че смом да ће
Кра ји на би ти зе мља Кра ји шни ка – ре као је ин же њер Ле жа ић,
по здра вљен бур ним апла у зом оку пље ног на ро да.

Јо си по ви ћу је „жао” Ср ба
Јо ван Ада мо вић је, у име Ср ба из ди ја спо ре ко ји су по мо гли

из град њу спо ме ни ка, по ру чио да се „Ср би се ћа ју ју на ка ко ји
да до ше жи во те за сло бо ду Срп ске Кра ји не, све оне бра ће и се 

ста ра ко ји оста ви ше жи во те у Срп ској Кра ји ни, на ба ри ка да 
ма сло бо де. Они и да нас та мо сто је, јер бра не на ше гра ни це, а
сва ка кап про су те срп ске кр ви озна ча ва гра ни цу срп ске зе 
мље”. 

– То су на ше та пи је, то је на ша исто ри ја. Ни ка да то не мој 
те за бо ра ви ти. Сву да, на сва ком ме сту где Ср бин жи ви. Од ста 
ре Ср би је до Срп ске Кра ји не. То је срп ска зе мља. Ми смо се ов 
де да нас оку пи ли не да ку ка мо и бу га ри мо за њи ма, јер њи хо 
ви гро бо ви ни су пу сте ра ке, већ све тли те ме љи Вас кр са Срп 
ско га – ис та као је Јо ван Ада мо вић.

Он је по ру чио да срп ски на род из Кра ји не ни ка да не сме ју
да пред ста вља ју са рад ни ци уста шке хр ват ске оку па ци о не
вла сти.

Пред сед ник Удру же ња рат них вој них ин ва ли да Ре пу бли 
ке Срп ске Кра ји не и члан вла де РСК у про гон ству Ра де Чу бри 
ло, под се тио је да се пре ме сец да на на вр ши ло 20 го ди на от 
ка ко је уби јен Рај ко Ву ка ди но вић на Пли тви ца ма, а за два ме 
се ца ће се на вр ши ти 15 го ди на от ка ко су Кра ји шни ци про те 
ра ни из Кра ји не. По ме нуо је и све те шко ће ко је су пра ти ле по 
ди за ње спо ме ни ка. 

– Оби ли смо мно ге пра го ве, ин сти ту ци је. Ка жу сви, не мој,
ни је вре ме, пу сти то, не тре ба то. Ја имам па пи ре, од би је ни це
од са да шње и бив ше вла сти, све је то иста при ча. Бор ци ко ји
су из ги ну ли бра не ћи Кра ји ну, ци ви ли ко ји су по кла ни и по би 
је ни са мо за то што су Ср би, сва она де ца и стар ци пла чу са не 
бе са. Ки ша нас је по ли ла и да нас и ових да на, док смо по ди за 
ли спо ме ник, су зе озго те ку. Шта ви то Ср би ра ди те, шта је са
ва ма? Где је она по но сна, че сти та Ср би ја из вре ме на Ду ша на,
Ла за ра, Ка ра ђор ђа, Пе тра Пр во га – упи тао се пред сед ник
Удру же ња рат них вој них ин ва ли да.

Оку пље ним гра ђа ни ма об ја снио је ка ко је на кра ју спо ме 
ник по диг нут: ,,За хва љу ју ћи вла ди ци Ва си ли ју и оцу Ми ло ра 
ду, ми по че смо ра ди ти те ме ље. Чим смо по че ли, обра ти мо се
на шој бра ћи у ра се ја њу, у Аме ри ци, Аустра ли ји, а љу ди је два
до че ка ли. Јер ми смо за ми сли ли да спо ме ник бу де ма ли, ви 
си не нај ви ше три ме тра, за то што ни је би ло па ра. Кад су они
ре кли би ће па ра, ми смо на пра ви ли ово ли ки спо ме ник! Ова 
кав је дан спо ме ник би тре ба ло по ди ћи и у Ин ђи ји, и у Но вом
Са ду, и у Сом бо ру и у сва кој кра ји шкој ко ло ни ји” кон ста то вао
је Чу бри ло. 

Он је по ру чио да је скан да ло зно то што се ре жим у Бе о гра 
ду у име срп ског на ро да сви ма из ви ња ва. 

– А шта ка же но ви пред сед ник Хр ват ске Иво Јо си по вић у
Ја се нов цу? Жао му је, ка же, што се то до го ди ло Ср би ма у Дру 
гом свет ском ра ту. Али ни је се из ви нио, а ови у Бе о гра ду се
сви ма из ви ња ва ју. Жао му је као да је не чи је па шче пре га зио,
па му је жао. Два ми ли о на Ср ба је у про шлом ве ку по кла но, по 
би је но и рас те ра но, у Пр вом и Дру гом свет ском и овом по 
след њем. А ње му је жао!– по здра вио је оку пље не Кра ји шни ке
Ра де Чу бри ло.

До га ћај су сво јом пе смом уве ли ча ли на род ни гу слар Ра до 
ји ца Бу га рин и фру лаш Дра гић Бу га рин, а за ис ка за ну љу бав
и до бро чин ство при из град њи спо ме ни ка, уче сни ци ма у
град њи до де ље не су бла го дар ни це. 

Пе сма Кра ји шни ци ма
На спо ме ни ку су укле са не ре чи пе сме по све ће 

не стра да лим Кра ји шни ци ма.

„Кра ји на је на ша
од вај ка да ма ти,
ме ђа ђе су ор ли
мно ги срп ски па ли.
Њи на ће их бра ћа
за бо ра ва спа сти,
пам тећ све ту жр тву
што су због њих да ли.”
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Ка да је слав ни ста ро грч ки ма те ма ти чар Ар хи мед, јед 
ном при ли ком, ушао у ка ду да се оку па, при ме тио је
да се ни во во де у ка ди по ди гао. Са уз ви ком ,,Еуре ка!”

ис тр чао је го на ули це Ати не, схва тив ши не што што је по 
том по ста ло по зна то као Ар хи ме дов за кон – те ло по то 
пље но у теч ност ис ти ску је ону за пре ми ну теч но сти ко ли 
ко из но си за пре ми на те ла. 

На жа лост, у Ср би ји ни 2.200 го ди на на кон Ар хи ме да
ско ро да не ма ни ко га да уз вик не ,,Еуре ка” (Про на шао сам)
и на вре ме пред у пре ди не ке од узро ка по пла ва ко је су у Ср 
би ји по ста ле већ уоби ча је на го ди шња по ја ва, а не еле мен 
тар на не по го да. А у ве ли кој ме ри по пла ва ма до при но се
огром не ко ли чи не сме ћа, ка ба стог и дру гог от па да, ко ји
све ви ше по пу ња ва ју реч на ко ри та и ти ме из ди жу ни во во 
де них то ко ва. 

На рав но, то из ди за ње ни воа во да је по сте пе но и го то во
не при мет но са сва ким ки ло гра мом ба че ног ђу бре та, али
ка да на сту пе ки шни пе ри о ди и ота па ње сне го ва, он да оба 
ле ре ка ни су ви ше та ко ви со ке да за др же во де ну сти хи ју.

Да су ко ри та ре дов но чи шће на, до све га то га не би до шло,
или би ште та би ла мно го ма ња. И мо жда не би би ли из гу 
бље ни људ ски жи во ти. 

Тек на кон што се во да по ву кла, у оп шти на ма Ниш,
Алек си нац, Га џин Хан и дру гим, се ти ли су се да тре ба очи 
сти ти реч на ко ри та. За са на ци ју и уре ђе ње оба ла и ко ри та
Га бро вач ке ре ке, Јав но во до при вред но пред у зе ће ,,Ср би ја 
во де” из дво ји ће ми ли он евра. По прин ци пу ,,бо ље ле чи ти
не го спре чи ти”, над ле жни су се тек са да до се ти ли да тре ба
от кло ни ти узро ке по пла ва. Али бо ље икад не го ни кад. 

Ка да зна мо шта се све мо же на ћи у ко ри ту ове ре чи це,
ни је ни чу до што су по пла ве сва ке го ди не све ве ће. Де це 
ни ја ма, не са ве сни гра ђа ни за тр па ва ју ко ри то ли ма ри јом и
мо то ри ма ауто мо би ла, ста рим шпо ре ти ма, фри жи де ри ма,
те ле ви зо ри ма, де ло ви ма на ме шта ја, кре ве ти ма, ду ше ци 
ма и ра зним дру гим сме ћем. Чи та ве де по ни је мо гу се про 
на ћи у реч ним то ко ви ма, што пред ста вља не са мо еко ло 
шки про блем, већ, као што ви ди мо, и узрок ве ли ких не сре 
ћа, гу би так имо ви не и жи во та. 

За све га 1520 да на по сла, за по че тог на кон април ских
по пла ва, рад ни ци ко ји чи сте не ве ли ку Га бро вач ку ре ку
од не ли су ви ше де се ти на ка ми о на от па да. 

 Под но си ли смо при ја ве кад год смо ви де ли не ког не 
са ве сног да ба ца или ис то ва ра сме ће и от пад на оба ле или
у ре ку. Али све се за вр ши ло на при ја ва ма, ни ко ни ка да ни 
је због то га ка жњен, из ја вио је Ни шли ја Бра ти слав Здрав 
ко вић, ко ји ста ну је на са мој оба ли ре ке. 

А са мо што је про шлог ме се ца очи шћен је дан по тес ко 
ри та Га бро вач ке ре ке у на се љу Тро ша ри на, Ни шли је су за 
те кле јед ног су гра ђа ни на ка ко, усред но ћи, из трак тор ске
при ко ли це из ба цу је гра ђе вин ски шут у ре ку. 

При ме ри ши ром Ср би је по ка зу ју да су сва реч на ко ри та
ма њеви ше за тр па на сме ћем и от па дом. Исти је слу чај и са
Мо ра ви цом, Ку тин ском ре ком и Ни ша вом, и ре чи ца ма и
по то ци ма ко ји се ули ва ју у њих. Мо же мо са мо да за ми сли 
мо шта се на ла зи на дну ве ли ких ре ка, као што су Мо ра ва,
Са ва и Ду нав, и пи та ње је са мо вре ме на ка да ће оне да по 
пла ве гра до ве кроз ко је про ти чу, укљу чу ју ћи и Бе о град... 

Ре зул тат не ма ра и не са ве сног по на ша ња гра ђа на и
исто та ко не са ве сног ра да над ле жних ко му нал них слу жби
је тај да је во де на бу ји ца ове го ди не не за пам ће на. Од фе 
бру а ра до по след њих да на ма ја пре кри ла је мал те не це лу
уну тра шњост Ср би је. 

Нај пре се из лио Бе ли Ти мок у свр љи шком и за је чар 
ском кра ју. По пла вље но је на де се ти не ку ћа. Ме ди ји су та 
да бру ја ли на све стра не, од Ма лог Звор ни ка и Дри не до Ја 
ше То ми ћа и Та ми ша, ка ко се при пре ма ју ме ре од бра не од
по пла ва. На рав но, о чи шће њу реч них ко ри та од ра зног от 
па да, у свр ху пре вен ци је, ни ре чи. 

По пла ве по Ар хи ме ду
Ди вља њу во де не сти хи је у ве ли кој ме ри

Влада увек касни
Ре ка Там на ва се и ове го ди не из ли ла код

Уба, по пла вив ши не ко ли ко хи ља да хек та ра по 
љо при вред ног зе мљи шта у се ли ма Но ва ци,
Бре зо ви ца, Вре ло, Со вљак и Та ко во.

Ка ко је на ја вље но, тек на  ле то ће по че ти ра 
до ви на ре гу ли са њу реч ног ко ри та Там на ве у
ду жи ни од око шест ки ло ме та ра, од Ће ма но вог
мо ста до мо ста у се лу Та ко во. У те ра до ве би ће
утро ше но око 500 ми ли о на ди на ра раз вој ног
кре ди та Свет ске бан ке у окви ру про јек та за за 
шти ту од по пла ва нај у гро же ни јих под руч ја Ср 
би је.
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Ибар и За пад на Мо ра ва из ли ли су се у апри лу у кра ље 
вач ком кра ју. По пла вље но је 20 ку ћа у Риб ни ци и још 40 у
се лу Обр ва, а стра да ла је и сит ни ја сто ка. Свих се дам рас 
по ло жи вих еки па Оде ље ња за ван ред не си ту а ци је МУП
Ср би је би ло је ан га жо ва но на ис пум па ва њу во де. 

– Нај ви ше му ка смо има ли у Риб ни ци, по себ но у Кор 
дун ској ули ци, где смо мо ра ли да ева ку и ше мо по је ди не
ста на ре. Ни во под зем них во да је то ли ки да ни са нај ја чим
пум па ма ни смо ус пе ли да по мог не мо по пла вље ни ма. Кри 
тич но је би ло и у Обр ви, Ше ов цу, Гр ди ци – ре као је та да у
обра ћа њу ме ди ји ма Ми лан ко Обре но вић, ко ман дир овог
оде ље ња. 

Ре ка То пли ца се из ли ла дуж це лог ко ри та на под руч ју
оп шти на Про ку пље и Жи то ра ђа. Еки пе Сек то ра за ван ред 
не си ту а ци је По ли циј ске упра ве у Про ку пљу дан и ноћ су
спа са ва ле љу де и њи хо ву имо ви ну из по пла вље них ку ћа. 

Тим по во дом, на чел ник про ку пач ког Сек то ра за ван 
ред не си ту а ци ја, Ср ђан Ми тро вић, ка зао је да је нај те жа си 
ту а ци ја би ла у Про ку пљу и око ли ни, где је во да по пла ви ла
ром ско на се ље код Ду не ка, ода кле је то ком но ћи ева ку и са 
но 60 љу ди и три де се то ро де це. 

„Ева ку и са ни су љу ди и из два де сет по пла вље них до ма 
ћин ста ва у се лу Ма ла Пла на на до мак Про ку пља”, на гла сио
је Ми тро вић. 

Пред сед ник оп шти не Жи то ра ђа, Ми о драг Пе тро вић,
оце нио је да је ре ка То пли ца, пла ве ћи об ра ди ва по ља, оста 
ви ла се ла уз свој ток без њи ва и пла сте ни ка од ко јих се у
том кра ју жи ви. 

,,Ово је ше ста по пла ва од фе бру а ра ове го ди не, а ова по 
пла ва је нај ве ћа и са нај ве ћим ште та ма. На ше про це не су
би ле да је прет ход на по пла ва при чи ни ла ште ту у ви си ни
од 30 ми ли о на ди на ра, а ово из ли ва ње То пли це, ње них
при то ка и из би ја ње под зем них во да, по пла ви ло је ви ше од
1.000 хек та ра, док је ште та по на шим про це на не ко ли ко
пу та ве ћа од прет ход не”, ис та као је Пе тро вић. 

Се ла Вољ чи нац и По ди на би ла су од се че на од Жи то ра 
ђе, а у Вољ чин цу де ца да ни ма ни су ишла у шко лу. Сва се ла
у сли ву То пли це би ла су угро же на и по пла вље на. 

Во да је по пла ви ла и део гро бља у Про ку пљу, те ни ске
те ре не и спорт ску ха лу, а био је у пре ки ду и са о бра ћај пре 
ма се ли ма Дра га ња и До ња То по ни ца јер је во да пре кри ла
ко ло воз. У под ја стре бар ским се ли ма Ре си нац и До ња Тр 
на ва, на бу ја ли по то ци су по пла ви ли до ма ћин ства и ора ни 
це. По пла вље на су до ма ћин ства у се ли ма Југ Бог да но вац,
Ђа кус, Пеј ко вац и на де се ти не хек та ра ора ни ца, као и не 
ко ли ко де се ти на пла сте ни ка са ра ним по вр ћем. Се ло Вољ 
чи нац би ло је од се че но од све та јер је во да по пла ви ла мост
ко ји их спа ја са Жи то ра ђом. 

Исти је слу чај са ста нов ни ци ма се ла Ко ра ће вац код Ле 
сков ца, ко ји ма је на бу ја ла Ју жна Мо ра ва од не ла ви се ћи
мост. У при град ским на се љи ма и се ли ма Бо би ште, Ан чи 
ки, До њи и Гор њи Бу ни брод, Гу бе ре вац, као и Ли по ви ца,
где се из ли ла ре ка Ја бла ни ца, уве де но је ван ред но ста ње. 

У се ли ма Стај ков це и Гло жа не у вла со ти нач ком кра ју,
по пла вље но је на де се ти не ку ћа, а под во дом се на шло и 30
хек та ра углав ном ра ног по вр ћа у пла сте ни ци ма. 

У Га џи ном Ха ну се уто пи ла јед на же на при ли ком из ли 
ва ња Ку тин ске ре ке. По пла вље но је на сто ти не хек та ра об 
ра ди вог зе мљи шта у се лу Та ско ви ћи и До њем Ду шни ку,
20 стам бе них обје ка та, 30 по моћ них обје ка та, а оште ће ни
су и ре ги о нал ни прав ци у За пла њу. 

Мо ра ви ца је по пла ви ла Алек си нац, Ју жна Мо ра ва се из 
ли ла на се ло Вит ко вац, а Ни ша ва на Ме ро ши ну, До ље вац и
Бе лу Па лан ку. Там на ва је по пла ви ла се ла у око ли ни Уба, а
Пчи ња око 200 ку ћа у оп шти ни Тр го ви ште, на гра ни ци са
Ма ке до ни јом.

На ве ли ком бро ју ре ги о нал них пу те ва са о бра ћај је об у 
ста вљан због ства ра ња кли зи шта и оште ће ња ко ло во за и
мо сто ва.

Р. В. С.

Во да ис те ра ла ли си цу из ја зби не 
Тек мај ске по пла ве у оп шти ни Тр го ви ште,

где се из ли ла ре ка Пчи ња, на те ра ле су пред сед 
ни ка Ср би је Бо ри са Та ди ћа да про тр ља очи и
иза ђе из ка би не та на Ан дри ће вом вен цу. 

Пред сед ник Та дић је об и шао угро же на се ла,
оце нив ши да вла ди на по моћ од 15 ми ли о на ди 
на ра не ће би ти до вољ на за ову иона ко си ро ма 
шну оп шти ну. Он је по звао срп ске при вред ни 
ке да отво ре не ко ли ко про из вод них по го на у
овом кра ју, као пра ву по моћ ло кал ном ста нов 
ни штву. Ипак, тај по зив нео д ре ђе ним при вред 
ни ци ма зву чи нео збиљ но и ви ше као по ли тич 
ки мар ке тинг у не мо гућ но сти да се на дру ги на 
чин, осим да ва њем ла жне на де, по мог не на па 
ће ном на ро ду. 
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П ре ма по да ци ма Аген ци је за при вред не ре ги стре, у
Ср би ји по слу је ви ше од 1500 ком па ни ја ре ги стро ва 
них у зе мља ма ко је омо гу ћа ва ју офшор по сло ва ње.

Овај по ра жа ва ју ћи по да так, ка да се пре ве де на на род ни је 
зик, зна чи да по сто ји пре ко 1500 фир ми ко је не пла ћа ју по 
рез на до бит Ср би ји, већ ра зним ег зо тич ним остр ви ма и
ба на на др жа ви ца ма, али и не ким озбиљ ни јим др жа ва ма
ко је при па да ју офшор зе мља ма по пу лар но на зва ним – по 
ре ски ра је ви. 

Та ко у Ср би ји по слу је чак 682 пред у зе ћа чи је је се ди ште
на Ки пру, са се ди штем у Хо лан ди ји 402, Швај цар ској 334, а
на Бри тан ским Де ви чан ским остр ви ма 163. Сле де Лук сем 
бург са 84 фир ме у Ср би ји, Лих тен штајн 61, Па на ма 40, Ги 
брал тар и Бе ли зе по 21, Ба ха ми 14, Мар шал ска и Сеј шел 
ска остр ва по 12, а оста так се од но си на Ан до ру, Ан гви ле,
Бер му де, Кај ман ска остр ва, До ми ни кан ску Ре пу бли ку, Ли 
бе ри ју, Мо на ко, Хо ланд ске Ан ти ле, Сан Ма ри но, Сент Вин 
сент и Гре на ди ни и Сент Кит и Не вилс. Ов де ни је ура чу нат
Де ла вер, са ве зна др жа ва у САД, ко ји та ко ђе пред ста вља
офшор зо ну, а по зна то је да су ту ре ги стро ва не не ке срп 
ске фир ме. 

Елем, кри за у Ср би ји до сти гла је тач ку кљу ча ња до те
ме ре да је очај ни пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић по звао
привред ни ке, за пра во тај ку не, да свој ка пи тал пре се ле у
Ср би ју. Чак је апе ло вао на вла ду да хит но до не се за кон ко 
јим ће ипак, на не ки на чин, на те ра ти офшор ком па ни је да
пла ћа ју по рез Ср би ји. 

– При ме ћујем да мно го на ших при вред ни ка има ре ги 
стро ва не ком па ни је на Ки пру. Оно што сам уви део као по 
тен ци јал ни про блем је, као што је би ло у про шло сти за
вре ме вла да Во ји сла ва Ко шту ни це, да се про да ју не ка
пред у зе ћа ко ја оства ру ју про фи те на тр жи шту Ср би је, а ре 
ги стро ва на су на Ки пру. Та да но вац не иде у Ср би ју већ у
бан ке на Ки пру, а на ше бан ке и др жа ва не до би ја ју ни шта
од по ре за – ука зао је тим по во дом пред сед ник Ср би је.

– Вла да Ср би је тре ба ло би да са гле да да ли је то пи та ње
мо гу ће ре ши ти за кон ским из ме на ма у скла ду са европ 
ским стан дар ди ма. При вред ни ци се су о ча ва ју са ис ку ше 
њи ма, тра же од др жа ве по моћ, и они за слу жу ју по моћ, али
и др жа ва оче кује по моћ од при вред ни ка – на гла сио је Та 
дић.

На рав но да чи та ва та при ча зву чи су ви ше де ма го шки,
са ци љем да се код на ро да ство ри ути сак бри ге за ње го во
добро, а кри ви ца пре ба ци на по ли тич ке про тив ни ке. По 
ста вља се пита ње где је Та дић био прет ход них го ди на ка 
да је др жа ва ами но ва ла по сло ва ње по ме ну тих ком па ни ја у
Ср би ји и чак им не ким сво јим од лу ка ма ишла на ру ку. Зар
Та дић ни је био део вла да ју ћег еста бли шмен та? Ме ђу тим,
не по стоји на чин да Та дић на те ра тај ку не да из „па три от 
ских“ раз ло га пре се ле фир ме у Ср би ју. Исто та ко, те шко ће
мо ћи и да до не се за ко не ко ји ма би мо гао да их огло би, јер
је ве ли ка ве ро ват но ћа да би се ти ме огре шио о ме ђу на род 
но пра во. И у са мој вла ди се на по мен Та ди ће вих ре чи сви
пра ве лу ди. Ми ни стар ство еко но ми је пре ба цу је во дени цу
на Ми ни стар ство фи нан си ја, а Ми ни стар ство фи нан си ја
пак твр ди да је то у над ле жно сти Ми ни стар ства еко но ми је. 

Осим због ма њих по ре за на до бит, ко ји су и до де сет пу 
та ма њи не го у Ср би ји, тај ку ни не ће пре се ли ти фир ме у

Срби ју и из још јед ног раз ло га, јер се че сто ра ди о не ле гал 
но сте че ном ка пи та лу. Та ко, на при мер, ве ли ки број фир 
ми осно ва них на Ки пру де ве де се тих го ди на, фор ми ран је
нов цем ко ји је та да из Ср би је из но шен на Ки пар.

Упра во то је слу чај са ком па ни јом ,,Дел та’’ Ми ро слава
Ми шко ви ћа. Овај Кру ше вља нин за ца рио се ме ђу срп ским
ве лика ши ма, по нај ви ше за хва љу ју ћи чи ње ни ци да су ње 
го ве фир ме ,,Хем слејд’’ и ,,Дел та бан ка’’, осно ва не на Ки пру,
из не ле убе дљи во нај ви ше срп ског нов ца у вре ме санк ци ја.
Ми шко вић је нај пре на остр ву осно вао фир му ,,Хем слејд’’,
да би та ком па ни ја за тим осно ва ла ,,Дел та бан ку’’. А шта би
дру го, кад је мо рао не где да сме сти то ли ке не мач ке мар ке
и до ла ре? Ова бан ка би ла је пр ва у ни зу Ми шко ви ће вих
фир ми са тро у гла стим пред зна ком, у хол дин гу ко ји ће ка 
сни је од чи та ве Ср би је на пра ви ти не Дел та си ти, већ Дел 
та ленд. 

До ка зи о из но ше њу нов ца на Ки пар, ко ји те ре те Ми 
шко ви ћа и број не дру ге тај ку не, ча ме у Окру жном ту жи ла 
штву у Бе о гра ду још од фе бру а ра 2006. го ди не. Ни ре и за 
бра но пра во су ђе, или бо ље ре ћи кри во су ђе, ни у нај лу ђим
сно ви ма не ма на ме ру чак ни да отре се пра ши ну са пред 
ме та Ки пар. А у том пред ме ту су за са кри ва ње ки пар ских
па ра окри вље ни Та ди ћев ко ле га из ко а ли ци је Мла ђан
Дин кић и још ше сто ро Мла ђи них са рад ни ка. Ту жи о цу је
при ложе но бр до до ку мен та ци је ко ја до ка зу је ко је и ка ко
из но сио но вац на ово остр во на ју го и сто ку Сре до зем ног
мо ра. У пи та њу су фир ме ко је је ла ко по ве за ти са кре мом
срп ског тај кун ског дру штва. По себ но са чла но ви ма клуба
из Шек спи ро ве ули це. 

Ап сурд но, уме сто да се ба ви хап ше њем оних ко ји су
опљач ка ли и огу ли ли срп ски на род до ко сти ју, пред сед 
ник Та дић их да нас по зи ва на па три о ти зам. Прет ход но је
пре ми јер Цвет ко вић са син ди ка ти ма, пре го ва рао са срп 
ским привред ни ци ма да „по мог ну“ по ср ну лу срп ску при 
вре ду, та ко што ће пре у зе ти ди зги не. При вред ни ци су од 
го во ри ли да не ће да ра де за џа бе. 

А ка ко пи шу ме ди ји, чак шест од се дам би зни сме на ко 
ји су уче ство ва ли у тим пре го во ри ма, ма тич не фир ме има 

Јеф тин по пу ли зам Јеф тин по пу ли зам 
ко ји ни ког не оба ве зу јеко ји ни ког не оба ве зу је

Та ди ћу на кон то ли ко го ди на за сме та ле офшор ком па ни је 
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ју на Ки пру и дру гим офшор др жа ва ма, а не у Ср би ји. Ка 
ко пи ше ,,Блиц’’, у пи та њу су, по ред Ми шко ви ћа, још Ми лан
Беко, Ми о драг Ко стић, То пли ца Спа со је вић, Зо ран Дра ку 
лић и Сло бо дан Пе тро вић. Та ко ре ћи, они не ма ју ни шта од
имо ви не у Ср би ји. 

Ми ро слав Ми шко вић, као што смо ре кли, не по гре ши во
во ли Ки пар, где је ре ги стро ван као пред сед ник УО ,,Дел та
хол дин га’’, а вла сник је ком па ни ја ,,Хем слејд’’, та ко ђе под
ње го вом па ли цом. ,,Хем слејд’’ је 100 од сто вла сник и Дел
та МЦ и Дел та мак си ја. На Ки пру је осно ван и ,,Ист по инт’’,
ко ји је зва нич но 97 од стот ни вла сник Дра ку ли ће вог ,,Ју
по ин та’’ и 65 од сто вла сник ,,Кла са’’. На овом остр ву су се 
ди шта и фир ми То пли це Спа со је ви ћа: ,,Де ге нам трејд” и
,,ITM Gro up“. Ова пр ва је 100 од сто вла сник ИТМ ин ду стро 
ко мер ца и 50 од сто вла сник ITM Mo ne ta. За Спа со је ви ћа се
ве зу ју и фир ме Риг тон са Ки пра и Ста длукс из Лук сем бур 
га. Би зни смен Ми лан Бе ко вла сник је ком па ни је ,,La der na
La der na’’ из Хо лан ди је, а краљ ше ће ра Ми о драг Ко стић има
фир му МК гру па Агри у Швај цар ској, где је вла сник 87 од 
сто. 

На ве ди мо и да је вла сник 100 од сто ,,Ве ра та’’ ки пар ски
,,Ker seyco Li mi ted”, 90 од сто ,,Швеп ка’’, МД треј динг, 100 од 
сто Eco pro duc ta Avon si de En ter pri ses Li mi ted, Кипар, 100 од 
сто Фреш коа НЕ СВО, Ки пар, 100 од сто Те ле оп ти ка Fe u der 
vi ew, Ки пар… 

Ова кав на чин по сло ва ња омо гу ћа ва фир ма ма да пла те
ма ње по ре зе на до бит и ума ње ис пла ту ди ви ден ди из про 
фи та. Ка ко твр ди струч ни са вет ник Јуесеј да, Ни ко ла Ал 
ти пар ма ков, иако не ма пре ци зних про це на за Ср би ју, гу 
бици због од ли ва ња нов ца у по ре ске ра је ве су ве о ма ве ли 
ки, али ис ти че да је то про блем гло бал них раз ме ра.

– Др жа ва не ма мо гућ но сти да за кон ски спре чи ком па 
ни је да осни ва ју офшор фир ме и да по слу ју са њи ма, по 
што оне углав ном не чи не ни шта не ле гал но. У са да шњем
гло ба ли зо ва ном све ту мо же те да осну је те офшор ком па 

ни ју преко ин тер не та, без ика кве по тре бе да фи зич ки иде 
те на не ко од ег зо тич них остр ва са ни ским по ре зи ма – ка 
же Ал ти пар ма ков и ис ти че да је бор ба про тив по ре ских
ра је ва би ла је дан од при о ри те та не дав ног са стан ка гру пе
Г20.

Ипак, он је пе си ми ста и твр ди да је то уна пред из гу бље 
на бор ба. Упра во због по сто ја ња по ре ских ра је ва, све зе 
мље су од пре два де се так го ди на по че ле да сма њу ју сво је
по ре ске сто пе, ка ко би сма њи ле мо ти ва ци ју гра ђа на и
фир ми да ко ри сте по ре ске ра је ве. 

,,Ако на не ком од тих ме ста го ди шње пла ћа те по рез од
два или три од сто, а у сво јој зе мљи 20 од сто, он да ће те си 
гурно осно ва ти офшор фир му, али ако пла ћа те по рез од
10 од сто, он да ће те мо жда од лу чи ти да про ла зак кроз чи
та ву про це ду ру осни ва ња и во ђе ња офшор ком па ни је ни 
је вре дан тру да, или ће вам мо жда про ра ди ти и еко ном ски
па три о ти зам”, об ја шња ва Ал ти пар ма ков. 

Ма да не по сто је пре ци зни по да ци о то ме ко ли ко др жа 
ва го ди шње губи због офшор тран сак ци ја, На род на бан ка
Ср би је твр ди да се ра ди о сто ти на ма ми ли о на евра. Та ко се
у 2007. годи ни у офшор зе мље од ли ло 90,3 ми ли о на евра,
у 2008. 69,7 ми ли о на, а про шле го ди не 92,4 ми ли о на евра.

По ре ски кон сул тант Ђерђ Пап об ја снио је, у ли сту ,,Да 
нас’’, ка ко је јед но ста ван си стем за из бе га ва ње по ре за. 

,,Пр ви ме ха ни зам под ра зу ме ва да до ма ће пред у зе ће не 
ку сво ју ро бу куп цу про да пре ко офшор фир ме, уме сто ди 
рект но, чи ме из бе га ва пла ћа ње по ре за на до бит. Ако фир 
му у Ср би ји не ки про из вод ко шта 10.000 евра, а она га про
да је за 20.000 евра, он да на 10.000 евра раз ли ке мо ра да
пла ти по рез. Али, пред у зе ће, уме сто пра вом куп цу, про из 
вод пр во про да је офшор фир ми за, ре ци мо, 11.000 евра, а
офшор ком па ни ја га за тим про да је пра вом куп цу за
20.000 евра. Та ко ком па ни ја у Ср би ји пла ћа по рез са мо на
1.000 евра, а оста так од 9.000 евра раз ли ке оста је офшор
ком па ни ји, ко ја на то не пла ћа ни ка кав или пла ћа знат но
ма њи по рез“, об ја шња ва Пап. 

Дру ги ме ха ни зам се ко ри сти за ди рект но из но ше ње
нов ца из Ср би је, та ко што офшор ком па ни ја по ша ље фир 
ми у Ср би ји фак ту ру за из вр ше не услу ге, ко је у ствар но 
сти, или ни ка да ни су ре а ли зо ва не или им је вред ност
знат но ма ња од на ве де не. Та ко, пред у зе ће ко је по слу је у
Ср би ји ди рект но ша ље но вац сво јој офшор фир ми, а др 
жа ва оста је ус кра ће на за по ре зе, јер се овај но вац во ди као
тро шак за оба вље не услу ге.

Ре ак ци ја пред сед ни ка Та ди ћа усле ди ла је на кон на ја ве
да ће ,,Дел та’’ Ми ро сла ва Ми шко ви ћа про да ти тр го вински
ла нац Ma xi. Пред сед ник као да не зна да је и Ma xi ки пар ска,
а не срп ска фир ма, и да се ње на про да ја не ти че за ко на Ср 
би је. Оно што се го ди на ма то ле ри са ло, сад је пре ко но ћи
по че ло не ко ме да сме та. Да ап сурд бу де ве ћи, за сме та ло је
упра во они ма ко ји не са мо да су та кво по сло ва ње то ле ри 
са ли већ и зду шно по др жа ва ли. По ста вља се пи та ње да ли
се то у Та ди ћу на пра сно про бу дио патри о ти зам или је у
пи та њу пред из бор но за гре ва ње. Пре ће би ти да је у пи та 
њу ово дру го. Р. В. С.

Офшор Аме ри ка
Да би сте осно ва ли офшор ком па ни ју по треб но вам је нај ви ше 20003000 до ла ра, и со лид но вла да ње ин 

тер не том. Посто је број не аген ци је ко је ће то у број ним острв ским и дру гим др жа ви ца ма учи ни ти за вас са мо
на осно ву ове ре не ко пи је па со ша. 

Али, нај ни же це не за осни ва ње офшор фир ми су, ве ро ва ли или не, у САД, и то у глав ном гра ду Ва шинг то 
ну и др жа ви Де ла вер. Нај ску пље та ри фе не пре ла зе 1000 до ла ра. Ди стрикт Ва шинг тон се по себ но ис ти че као
предност јер „фир ма из глав ног гра да Аме ри ке има сво ју те жи ну у по слов ним од но си ма”. У Де ла ве ру мо же да
се осну је фир ма са осни вач ким же ље ним уло гом, па ма кар то би ло и ну ла до ла ра. А од го ва ра се до ви си не осни 
вач ког уло га. У ре ги стар ком па ни ја др жа ве Де ла вар не упи су ју се име на осни ва ча и ди рек то ра. До ку мен та о
осни ва њу сти жу из САД за се дам до 10 да на, а пла ћа се са мо го ди шња так са за одр жа ва ње: др жа ви Де ла вар 200
евра и ре ги стра ци оном аген ту 120 евра.

Поигравање патриотизмом
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Аген ци ја за при ва ти за ци ју је по чет ком ма ја
ме се ца, са би зни сме ном Ђор ђем Ни цо ви -
ћем, рас ки ну ла ку по про дај не уго во ре о ку 

по ви ни пред у зе ћа Ни текс из Ни ша и Руд ник кон фек ци ја из
Гор њег Ми ла нов ца. Ти ме је окон ча на ви ше ме сеч на аго ни ја
око 700 рад ни ка ко ји су, због об у ста вља ња про из вод ње и
не ис пла ће них за ра да у Ни тек су, штрај ко ва ли од но вем бра
2008. го ди не до фе бру а ра 2010. го ди не. Ка ко је са оп ште но
из Аген ци је за при ва ти за ци ју, у слу ча ју Ни тек са уго вор је
рас ки нут због нео др жа ва ња кон ти ну и те та по сло ва ња и
оба ве зних ин ве сти ци ја из ку по про дај ног уго во ра. У слу ча ју
Руд ник кон фек ци је, уго вор је рас ки нут јер је Ни цо вић рас по 
ла гао имо ви ном пред у зе ћа пре ко до зво ље них огра ни че ња,
од но сно фир му је оп те ре тио хи по те ка ма пре ко ли ми та. Дуг
ком па ни је Ни текс, до 11. ма ја 2010. го ди не, на ра стао је на
289,3 ми ли о на ди на ра, дуг Ни текс ко мер ца на 16,7 ми ли о на
ди на ра, док је дуг Руд ник кон фек ци је до сти гао 267,8 ми ли о 
на ди на ра. Ова астро ном ска ду го ва ња су за по сле ди цу има 
ла бло ка ду ра чу на спо ме ну тих пред у зе ћа, што но вог вла 
сника, а ни др жа ву, ни је пу но бла го вре ме но за бри ну ло. 

Да кле, уме сто да је др жа ва ра ни је, стрикт но при ме ни ла
за кон, Ђор ђу Ни цо ви ћу је да то чак 5 до дат них ро ко ва да по 
твр ди, од но сно да до ка же да је на ста вио кон ти ну и тет по 
сло ва ња тек стил них фа бри ка ко је је ку пио. Ни цо вић то ни 
ка да ни је учи нио, рад ни ци су ме се ци ма без у спе шно про те 
сто ва ли, а фир ме су до гу ра ле до мо гу ћег сте ча ја. И шта он 
да? Он да се „бу ди“ Аген ци ја за при ва ти за ци ју и рас ки да уго 
вор са јед ним ка пи та ли стом и тај ку ном ко ме је „де мо крат 
ски“ ре жим омо гу ћио да ве о ма ла ко и бр зо до ђе до вла сни 
штва над око 27 пред у зе ћа у Ср би ји!

На жа лост, се лек тив на
при ме на За ко на о при ва -
ти за ци ји, ко ја се илу стру 
је кроз на кнад но про лон 
ги ра ње уго во ре них ро ко 
ва, по ста ла је пра ви ло, а
не из у зе так. То при зна је и
ди рек тор Аген ци је за
при ва ти за ци ју Вла ди слав
Цвет ко вић, ко ји ка же да
„циљ Аген ци је ни је рас 
кид уго во ра“ и да се код
сва ког пред у зе ћа „раз ма 
тра ју раз ло зи за рас кид, а
да се уго во ри рас ки да ју
тек ка да се про це ни да ку 

пац не мо же да ис пу ни оба ве зе“. Ме ђу тим, прак са је по ка за 
ла да та да обич но бу де пре ка сно за спа са ва ње „оче ру па ног“
пред у зе ћа ко ме се „сме ши“ сте чај.

Рас про да ја без екс тер не кон тро ле
Ста ти сти ка Аген ци је за при ва ти за ци ју све до чи да је у Ср 

би ји, од 2002. го ди не до по чет ка 2010. го ди не, при ва ти зо ва 
но 2.291 пред у зе ће, а да је рас ки ну то 527 ку по про дај них
уго во ра (23 од сто). Не до ста вља ње бан кар ских га ран ци ја,
не пла ћа ње ку по про дај них ра та, нео др жа ва ње кон ти ну и те 
та де лат но сти, из бе га ва ње оба ве зе ин ве сти ци о них ула га 
ња, не спро во ђе ње до го во ре ног со ци јал ног про гра ма, не за 
ко ни то рас по ла га ње и оту ђе ње имо ви не би ли су уоби ча је 
ни раз ло зи за рас кид уго во ра са но вим „га зда ма“. Пре ма не 
ким из ја ва ма Вла ди сла ва Цвет ко ви ћа, ди рек то ра Аген ци је
за при ва ти за ци ју, око 40 од сто или 213 уго во ра је рас ки ну 
то због не пла ћа ња до спе лих ра та, док је 36 од сто или 139
уго во ра рас ки ну то због нео др жа ва ња кон ти ну и те та по сло 
ва ња ку пље ног пред у зе ћа. Да су „до ма ће га зде“ не при ко сно 
ве не у ме ше та ре њу, го во ри по да так да је од 527 рас ки ну тих
уго во ра, 501 уго вор рас ки нут са „до ма ћим“ куп ци ма, а 26
уго во ра са стра ним куп ци ма.  

Рас кид ку по про дај ног уго во ра са куп цем од ре ђе ног
пред у зе ћа на ста је као по сле ди ца не ис пу ња ва ња пре у зе тих
оба ве за из уго во ра од стра не куп ца тог пред у зе ћа. Са да се ту
по ста вља пи та ње ко кон тро ли ше то да ли ку пац бла го вре 
ме но и у це ло сти ис пу ња ва уго во ром пре у зе те оба ве зе. Ап 
сурд но је и не ло гич но, али та кав вид кон тро ле ни је по ве рен
не ком не за ви сном те лу, већ спа да у де ло круг по сло ва Аген 
ци је за при ва ти за ци ју. Да кле, ова ин сти ту ци ја исто вре ме но

Аген ци ја за при ва ти за ци ју Аген ци ја за при ва ти за ци ју 
у функ ци ји тај ку ни за ци је Ср би је у функ ци ји тај ку ни за ци је Ср би је 

Приватизација без контроле

• Ап сурд но је да Аген ци ја за при ва ти за ци ју исто вре ме но и про да је пред у зе ћа и кон тро ли ше из -
вр ше ње оба ве за ку па ца, а још ап сурд ни је је да ни је дан од 7.721 из ве шта ја о кон тро ли су бје ка -
та при ва ти за ци је ни је до сту пан јав но сти, Од 2002. го ди не до да нас је рас ки ну то 527 при ва -
ти за ци о них уго во ра, да би на кон то га 1/3 пред у зе ћа оти шла ди рект но у сте чај, 1/3 пред у зе -
ћа је обез вре ђе на и про да та по ба га тел ним це на ма, док се о да љој суд би ни 1/3 пред у зе ћа још
увек од лу чу је. Нај ак ту ел ни ји при ме ри Ђор ђа Ни цо ви ћа и Ми ше Оме ге, све до че о то ме ко ли ко
је, за др жа ву и рад ни ке, штет но и по губ но на кнад но про лон ги ра ње ро ко ва и оба ве за из ку по -
про дај них уго во ра

Пи ше: Иван Ни нић
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и про да је пред у зе ћа и кон тро ли ше куп це, и то је нај ве ћа
ано ма ли ја ко ја је до ве ла до кра ха про це са при ва ти за ци је у
Ср би ји! По да так да је од 2002. го ди не до мар та 2010. го ди не,
Аген ци ја за при ва ти за ци ју из вр ши ла 7.721 кон тро лу код
су бје ка та при ва ти за ци је, од но сно њи хо вих ку па ца, мо жда је
на пр ви мах им пре си ван, али је у не ку ру ку и бе зна ча јан. Бе 
зна чај ност из вр ше них кон тро ла је очи глед на ако се оне од 
ви ја ју да ле ко од очи ју јав но сти, као што је то слу чај у на шој
др жа ви.  

Ми ша Оме га и до дат ни ро ко ви
Све до са да шње кон тро ле ко је је из вр ши ла Аген ци ја за

при ва ти за ци ју, пре ко свог Цен тра за кон тро лу из вр ше ња
уго во ра, оба вље не су под ве лом тај не. Из ве шта ји о кон тро 
ла ма се не об ја вљу ју на веб-сај ту Аген ци је, ни ти су на би ло
ко ји дру ги на чин до ступ ни јав но сти. Чак и ка да гра ђа нин,
по зи ва ју ћи се на За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја -
ма од јав ног зна ча ја, под не се зах тев за при ба вља ње ко пи је
од ре ђе ног  из ве шта ја о кон тро ли, Аген ци ја од би је да га обе 
ло да ни у ин те грал ној вер зи ји. Тра жи о цу ин фор ма ци је се
евен ту ал но до ста ви крат ка ин фор ма ци ја, та ко што се у све 
га не ко ли ко ре че ни ца са жму, од но сно пре при ча ју на ла зи и
за па жа ња кон тро ло ра. А за што је бит но да јав ност стек не
увид у из ве шта је о кон тро ла ма ку по про дај них уго во ра, нај 
бо ље се мо же са гле да ти кроз од ред бу чла на 41а За ко на о
при ва ти за ци ји, ко ји про пи су је да се ку по про дај ни уго вор
сма тра рас ки ну тим ако пре у зе те оба ве зе ку пац не ис пу ни
„ни у на кнад но оста вље ном ро ку за ис пу ња ва ње“. 

На при ме ру Ми ло ми ра Јок си мо ви ћа, по зна ти јег као Ми -
ша Оме га, нај бо ље се ви ди на чин на ко ји му је др жа ва гле да 
ла „кроз пр сте“. На и ме, пре не го што је са Јок си мо ви ћем рас 
ки нут уго вор о ку по про да ји хо те ла Па лас из Ја го ди не, у ја 
ну а ру ове го ди не, Аген ци ја за при ва ти за ци ју је кон тро ли са 
ла ње го во по сло ва ње. На кон то га, до био је чак 3 на кнад на
ро ка у ко ји ма је био оба ве зан да на ста ви кон ти ну и тет де 
лат но сти, 6 на кнад них ро ко ва за спро во ђе ње со ци јал ног
про гра ма, као и 3 на кнад на ро ка за пла ћа ње ра те из при ва 
ти за ци о ног уго во ра. Син Ми ше Оме ге, Ми лан Јок си мо вић
(23), остао је без хо те ла Сре бр нац на Ко па о ни ку и Зе лен ка да

на Зла ти бо ру јер ни је пла тио по след њу ку по про дај ну ра ту
од 517.533 евра. Прет ход но је мла ђи Јок си мо вић, од Аген ци 
ја за при ва ти за ци ју, до био 6 на кнад них ро ко ва за пла ћа ње
дру ге ра те, 2 на кнад на ро ка за на ста вак кон ти ну и те та по 
сло ва ња и 4 на кнад не ра те за спро во ђе ње со ци јал ног про 
гра ма. Под при ти ском јав но сти и Оме ги них рад ни ка, ко ји су
ње гов иден ти тет от кри ли при ли ком ви ше днев не бло ка де
пру ге у Ла по ву, ре жим се „др знуо“ да, са огром ним за ка 
шње њем, на тај кун ској по ро ди ци Јок си мо вић, стрикт но
при ме ни за кон.    

Пра ње па ра
На ме ће се оправ да ни пи та ње због че га ре жим, од но сно

др жав не ин сти ту ци је, че ка ју по след њи час ка ко би ре а го ва 
ли и не ком тај ку ну, у скла ду са за ко ном, од у зе ли пред у зе ће
ко је су му прет ход но про да ли. У том сми слу, не тре ба на се 
да ти на ме диј ску про па ган ду ре жи ма, ка ко је, са мо у пе ри о 
ду ја ну армарт 2010. го ди не, Аген ци ја за при ва ти за ци ју из 
вр ши ла 226 кон тро ла, а по том рас ки ну ла 50 ку по про дај них
уго во ра! А не тре ба би ти пре ви ше му дар да би се за кљу чи 
ло због че га су над ле жни у Вла ди Ср би је и Аген ци ја за при 
ва ти за ци ју би ли „од луч ни“ да ре а гу ју у по след њем ча су и да
за све га 3 ме се ца, на вод но, пре и спи та ју од го вор ност и „ка 
зне“ чак 50 „ку па ца“. 

Пр во, из ра же но при су ство еко ном ске кри зе у Ср би ји је
до ве ло до ни за рад нич ких штрај ко ва и про те ста, ко ји вр ло
ла ко мо гу да пре ра сту у ве ће и не кон тро ли са не со ци јал не
не ми ре у др жа ви. Дру го, пре у зе та а не из ми ре на ду го ва ња
вла сни ка при ва ти зо ва них пред у зе ћа су дра стич но аку му 
ли ра на, што је ди рект но до ве ло до сма ње ња пла ни ра них
бу џет ских при ли ва и све ве ћег про ду бљи ва ња бу џет ског
де фи ци та. И тре ће, у јав ност су ис пли ва ла не ка та јан стве на
име на по пут  Дар ка Ша ри ћа и ње го вих са рад ни ка, за ко је се
ис по ста ви ло да им је ре жим, на вол ше бан на чин, уз сум њи 
во по ре кло нов ца, омо гу ћио ку по ви ну на де се ти не ве ли ких
пред у зе ћа.  

Да је цео „де мо крат ски“ си стем за та јио, да су по ред Аген 
ци је за при ва ти за ци ју и дру ге ин сти ту ци је др жа ве Ср би је
по ли ти зо ва не и кри ми на ли зо ва не, го во ри про це на ди рек 
то ра Упра ве за спре ча ва ње пра ња нов ца, да се у Ср би ји го 
ди шње опе ре око 1,7 ми ли јар ди евра, и то ма хом кроз при 
ва ти за ци ју. На то ди рек тор Аген ци је за при ва ти за ци ју Вла -
ди слав Цвет ко вић ка же, да је та ин сти ту ци ја до са да, Упра 
ви за спре ча ва ње пра ња нов ца, про сле ди ла 1.769 зах те ва за
про ве ру по да та ка о при ва ти за ци о ним куп ци ма, али да је са 
мо у јед ном слу ча ју до би је на по врат на ин фор ма ци ја. То што
је у Ср би ји, од 2002. го ди не, пра ње нов ца про пи са но као
кри вич но де ло, прак тич но не зна чи ни шта, јер до да на да 
на шњег ни ко пра во сна жно ни је осу ђен за ку по ви ну пред у 
зе ћа „пр ља вим па ра ма“. Да ствар бу де го ра, ни ко ни је осу ђен
ни за на мер но и сми шље но упро па шћа ва ње пред у зе ћа, без
об зи ра што је 527 уго во ра о ку по про да ји до са да рас ки ну то
са не са ве сним куп ци ма. Од овог бро ја, 1/3 пред у зе ћа је оти 
шла ди рект но у сте чај, 1/3 пред у зе ћа је обез вре ђе на и про 
да та по ба га тел ним це на ма, док се о да љој суд би ни 1/3
пред у зе ћа још увек од лу чу је!

Где је но вац од при ва ти за ци је?!
Пре ма по да ци ма Аген ци је за при ва ти за ци ју, до ав гу ста 2009. го ди не, ме то дом тен де ра, аук ци је и

про да је ак ци ја на бер зи, оства рен је при ва ти за ци о ни при ход од 2,9 ми ли јар ди евра! Ме ђу тим, пре ма
по да ци ма Упра ве за тре зор Ми ни стар ства фи нан си ја, до мар та 2009. го ди не, на ра чун бу џе та Ре пу бли 
ке Ср би је, по осно ву при ва ти за ци је се „сли ло“ 3,8 ми ли јар ди евра. А, за што се ови по да ци не сла жу, ни 
ко од над ле жних из Вла де Ср би је јав но сти и гра ђа ни ма ни је об ја снио. Сва ка ко нај ве ћи про блем пред 
ста вља то што ни ка да ни је вр ше на све о бу хват на кон тро ла и ре ви зи ја при хо да и рас хо да ко је је др жа ва за 
ра ди ла, по осно ву при ва ти за ци је пред у зе ћа, од 2002. го ди не до да нас. По за ко ну, Др жав на ре ви зор ска
ин сти ту ци ја је над ле жна да гра ђа ни ма и јав но сти од го во ри где је и ка ко по тро шен но вац од при ва ти 
за ци је. Али ка ко ства ри сто је, ова ин сти ту ци ја још ду го го ди на за та ко не што не ће би ти оспо со бље на.

Србија на добошу
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Ка да је у мар ту ме се цу ове го ди не отво ре на мо гућ 
ност упу ћи ва ња па ци је на та о тро шку оси гу ра ња на
опе ра ци је на ср цу у при ват ну бол ни цу ,,Аци ба дем” у

Ис тан бу лу, по ле ми ка у струч ној, али и у ла ич кој јав но сти о
то ме да ли је то по раз срп ске кар ди о хи рур ги је, не пре ста 
је. Пи та ња се са ма на ме ћу – Шта се до го ди ло са том гра ном
хирур ги је, ко ја је у Ср би ји до те ме ре хен ди ке пи ра на да се
на хи рур шки за хват на отво ре ном ср цу, че ка од шест ме се 
ци до чак две го ди не?

Тре нут но у Ср би ји на опе ра ци ју ср ца че ка око 4.000 па 
ци је на та.

Ми шље ња су по де ље на – док јед ни твр де да опе ра ци о 
не са ле, а по себ но оде ље ња ин тен зив не не ге, не мо гу да
,,про пу сте” ви ше од 4.000 па ци је на та, ко ли ко мак си мал но
мо же го ди шње да се опе ри ше, дру ги сма тра ју да би бо љом
ор га ни за ци јом по сла мо гао да се зна чај но по ве ћа број опе 
ра ци ја у три кар ди о хи рур шка цен тра, ко ли ко их тренут но
има мо – Кли нич ком цен тру Ср би је, Ин сти ту ту ,,Де ди ње” и
Срем ској Ка ме ни ци. У јед ном су, ипак, сви са гла сни – про 
бле ме са ко ји ма се већ го ди на ма су о ча ва кар ди о хи рур ги ја
тре ба ло је ре ша ва ти мно го ра ни је!

Де це ни јама уна зад, у Ср би ји ни је из гра ђен ни је дан но 
ви кар ди о хи рур шки цен тар! У све ту је стан дард да на ми 
ли он – ми ли он и по ста нов ни ка по сто ји је дан кар ди о хи 
рур шки цен тар. Пре ма тим стан дар ди ма, Ср би ја би мо ра 
ла има ти бар шест та квих цен та ра, а тре нут но има упо ла
ма ње, са мо ТРИ! У ме ђу вре ме ну, сто па обо ље ва ња од бо ле 
сти ср ца и крв них су до ва енорм но се уве ћа ла, тре нут но –
ове бо ле сти ,,пот пи су ју” чак 56 од сто свих смр тов ни ца у
Ср би ји!

Ка ко се до го ди ло да јед на ме ди цин ска гра на, ко јом смо
се не ка да по но си ли, пад не на нај ни же гра не? Се ти мо се –
срп ски кар ди о хи рур зи су још 1960. го ди не из вр ши ли пр ву
опе ра ци ју на отво ре ном ср цу. Тај хи рур шки за хват ура ђен
је пет го ди на на кон пр ве та кве опе ра ци је оба вље не у све 
ту. На кон то га, срп ска кар ди о хи рур ги ја раз вија ла се упо 
ре до са свет ском, осва ја ла но ве ме то де и уче ство ва ла у
број ним ино ва ци ја ма у овој обла сти. Они ко ји ду же пам те,
се ти ће се – са мо 10 да на на кон пр ве опе ра ци је уград ње
пејсмеј ке ра, ко ју је из вео чу ве ни кар дио хи рург Мајкл Де
Беј ки, еки па срп ских кар ди о хи рур га, на че лу са ака де ми 
ком проф. др Бра ни сла вом Ђор ђе ви ћем, из ве ла је исту
такву ин тер ве ни цју и та ко ушла у исто ри ју свет ске ме ди 
ци не. Ко рак ни смо гу би ли ни у вре ме нај же шћих санк ци ја
 тим про фе со ра др Бо жи не Ра де ви ћа, 1995. го ди не, на Ин 
сти ту ту ,,Де ди ње” из вео је пр ву тран сплан та ци ју ср ца! На 
жа лост, на то ме се ста ло и већ пу них 10 го ди на ни је оба 
вље но ни јед но пре са ђи ва ње овог ор гана, без ко јег не ма
жи во та. Слу ша мо ка ко је прет ход не го ди не ура ђе но 30 ка 
да ве рич них тран сплан та ци ја бу брега, што је од ли чан ре 
зул тат, али – да ли је мо гу ће да смо, до слов це, БА ЦИ ЛИ де 
сет ср ца и дру гих ор га на, док се у ме ди ји ма сва ко днев но
го во ри, пи ше и про мо ви ше, до наторство као ху ма ни гест.
Има мо мар ке тин шке кам па ње, на вод но за уна пре ђе ње ле 

че ња, за тран сплан та ци ју, али се це ла при ча за вр ша ва на
ни воу ме ди ја, кад ПР аген ци је и њи хо ви про та го ни сти
узму но вац, од све га то га не оста је ни шта.

На по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма, су о че ни смо са не ве се 
лом ре ал но шћу – не ма мо до вољ но ка дро ва, кар ди о хи рур
га, ане сте зи о ло га, не ма мо до вољ но кар ди о хи рур шких са 
ла, опре ме, ка па ци те ти ин тен зив не не ге су ску че ни, па ци 
јен ти на опе ра ци ју че ка ју ме се ци ма, па и го ди на ма, мно ги
и уми ру не до че кав ши опе ра ци ју...

Од лу ком да се па ци јен ти ша љу у Тур ску на опе ра ци ју,
др жав не здрав стве не вла сти отво ре но при зна ју да срп ска
кар ди о хи рур ги ја ни је ви ше оно што је би ла, да све ви ше
за о ста је за свет ским то ко ви ма, да у ње ним ре до ви ма нема
ви ше вр хун ских хи рур га, оно кар ди о хи рур га што има мо
ни је има ло при ли ку да се уса вр ша ва у ино стран ству, а не 
до вољ но их је и за по тре бе ове зе мље.

На го ве штај да ће па ци јен ти из Ср би је мо ћи да се ле че у
ино стран ству, од но сно у Тур ској, струч ња ци су до жи ве ли
као по ни жа ва ње срп ске кар ди о хи рур ги је, али је дан број
њих ука зу је и на ле га ли зо ва ње не ра да, нео р га ни зо ва но 
сти и са мо во ље ру ко во де ћих љу ди др жав них кли ни ка.

Пи та ње се са мо на ме ће – Шта је у про те клих де вет го 
ди на здрав стве них ре фор ми ура ди ло Ми ни стар ство здра 
вља, као и сам ми ни стар проф. др То ми ца Ми ло са вље вић,
да ова гра на ме ди ци не до би је од го ва ра ју ће ме сто у здрав 
ственом си сте му Ср би је, да се са гле да ју ње не по тре бе, уна 
пре ди ње на ор га ни за ци ја, од шко лу ју ка дро ви? Су де ћи по
нај но ви јем ,,про јек ту” сла ња па ци је на та у Тур ску – за не 
мар љи во ма ло, го то во ни шта!

Уоста лом, сви смо све до ци, пу них де сет го ди на слу ша 
мо при чу о об но ви Кли нич ког цен тра Ср би је. Ни је се ма 
кло да ље од пра зних обе ћа ња. У при лог инерт но сти и са 
ме стру ке го во ри и по да так да је тек пре не ко ли ко го ди на
на Меди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду фор ми ра на Ка те 

Ми ни стар на опе ра ци ју 
у Не мач ку, па ци јен ти у Тур ску 
• Упр кос тврд ња ма кар ди о хи ру га да Ср би ји не мањ ка ни струч них ка дро ва ни ти опе ра ци о -

них са ла и вр хун ске опре ме, пр вих 15 па ци је на та из Ср би је, по чет ком ју на, тре ба ло би да
кре не у Ис тан бул, где би, пре ма од лу ци Управ ног од бо ра Ре пу блич ког за во да за здрав стве -
но оси гу ра ње (РЗ ЗО), у при ват ној бол ни ци би ли под врг нути кар ди о хи рур шким за хва ти ма
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дра за кар ди о хи рур ги ју. Јед но став но, та ка те дра ни је по 
сто ја ла! 

У Тур ску по здра во ср це 
По чет ком ју на, пр ви кар ди о ло шки па ци јен ти тре ба ло

би да бу ду опе ри са ни у пр вом при ват ном Кли нич кобол 
нич ком цен тру „Бе о град“, ко ји је по чео са ра дом у мар ту
ме се цу ове го ди не, на кон што је та уста но ва не дав но пот 
пи са ла уго вор са РЗ ЗО. У на ме ри да ре ши го ру ћи про блем,
по чет ком ма ја, РЗ ЗО је свим па ци јен ти ма ко ји че ка ју на
опе ра ци ју на ср цу по слао до пис да се из ја сне где би же ле 
ли да бу ду опе ри са ни. Од 2.700 па ци је на та, ко ли ко их на
опе ра ци ју че ка већ ду же вре ме, по зи ву се ода зва ло њих
око 400. Од ла зак у Тур ску при хва ти ло је 45 па ци је на та,
док се њих око 100 од лу чи ло да при хва ти опе ра ци ју у при 
ват ном КБЦ ,,Бе о град”. Око 200 па ци је на та из ја сни ло се да
ће и да ље че ка ти на опе ра ци ју у др жавним уста но ва ма у
ко ји ма се већ на ла зе на ли ста ма че ка ња. Тур ска по ну да би 
ла је нај по вољ ни ја и из но си око 4.500 евра по па ци јен ту, а
да ли је она и нај ква ли тет ни ја, то ће мо тек ви де ти. Тре нут 
но се на ли ста ма че ка ња на ла зи око 4.000 па ци је на та. Њих
11 је умр ло не до че кав ши опе ра ци ју.

У Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле сти из Срем ске
Ка ме ни це ни су же ле ли да ко мен та ри шу од лу ке РЗ ЗО и
твр де да не па те од не до стат ка ка дро ва, мањ ка кре ве та у
ин тен зив ној не зи, мањ ка опре ме... Твр де да има ју до вољ 
но ка дра да мо гу да по кри ју сав обим по сла, чак и за по ве 
ћа ни број опе ра тив них за хва та на ср цу. У овој уста но ви ка 
жу да њи хо ви ста ти стич ки по да ци по ка зу ју да су све ли че 
ка ње на опе ра ци је са шест го ди на, на шест ме се ци, а на ме 
ра ва ју да че ка ње сма ње на два до три ме се ца.

Ни на ВМА не ма ју про блем с ка дро ви ма, исто твр де и у
Ин сти ту ту ,,Де ди ње”, где ка жу да би сви њи хо ви про бле ми
били ре ше ни из град њом још јед не згра де Ин сти ту та. На
ма њак ка дро ва жа ли се са мо проф. др Ми ле Вра неш, ди 
рек тор Кли ни ке за кар ди о хи рур ги ју КЦС. Та уста но ва је из
нео бја шњи вих раз ло га сма њи ла број го ди шњих опе ра ци 
ја на отво ре ном ср цу са 1.509 на 1.200, и то на кон до би ја 
ња још јед не хи рур шке са ле! Ина че, срп ско здрав ство тре 
нут но рас по ла же са 13 хи рур шких са ла у че ти ри кли нич ка
цен тра. Њих оп слу жу је пре ко три де сет кар ди о хи рур га.
Ин сти тут ,,Де ди ње” има нај ви ше хи рур шких са ла – пет,
Кли ни ка за кар ди о хи рур ги ју КЦС и Ин сти тут за кар ди о ва 
скулар не бо ле сти у Срем ској Ка ме ни ци по три. Од ми ни 
стра здра вља смо не дав но чу ли да има мо укуп но 46 карди 
о хи рур га, а да у овој го ди ни још 16 за вр ша ва суб спе ци ја 
ли за ци ју. Оно што ни је ре као то је да бар њих де се так за
го ди нудве од ла зи у пен зи ју, а да је за шко ло ва ње и обу ку
до брог кар ди о хи ур га по треб но де се так го ди на! Уме сто да

пла ти мо струч ња ке да ов де оба вља ју сло же не опе ра ци је
на ср цу, па да на ши мла ди струч ња ци мо гу и да се об у че,
да ви де ка ко се то ра ди, ша ље мо па ци јен те у Тур ску, за ко 
ју ни ко не ма по у зда них по да та ка ка кве ре зул та те има у тој
обла сти. Ком фор за па ци јен те у тим кли ни ка ма је сте вр 
хун ски, да ли су та кви и ста ти стич ки по да ци о успе шно из 
ве де ним опе ра ци ја ма, ни смо чу ли, али ће мо уско ро са зна 
ти кад на ши пр ви па ци јен ти на кон опе ра ци је до ђу на зад у
Ср би ју на по сто пе ра тив ну не гу.

Има на го ве шта ја да би кар ди о хи рур ги ја у Ни шу мо гла
уско ро да поч не са ра дом. Дај Бо же!

Ми ни стар кар ди о хи ру зи ма обе ћао
пла те као што их има ју пи ло ти ЈАТа!

Тек ка да је про блем кар ди о хи рур ги је до сти гао раз ме ре
кљу ча ња, ми ни стар се ,,про бу дио” и као и мно го пу та ра 
ни је обе ћао, што би на род ре као ,,бр да и до ли не”!

,,Тај про блем мо ра мо да ре ши мо у на ред не три го ди не.
Усво ји ли смо На ци о нал ни про грам за пре вен ци ју и ле че 
ње бо ле сти ср ца и крв них су до ва, и у том пла ну је не што
на че му већ ра ди мо – опре ма ње, бри га за ка дро ве и про 
ши ри ва ње ка па ци те та”, био је пун ела на ми ни стар, на кон
успе шно из ве де не ин тер вен ци је на кич ми, на ко ју је, очи 
глед но за рад ве ли ког по ве ре ња ко је он као ми ни стар има
у до ма ће хи рур ге, ишао не на ис ток у Тур ску, ка ко са ве ту 
је срп ским па ци јен ти ма, већ у Не мач ку, у Мин хен.

– Уко ли ко је не што за ка сни ло и не до ста је, то је он да за 
јед нич ка од го вор ност, али пре све га њи хо ва (кар ди о хи 
рур га). Ако бу ду на пи са ли шта им тре ба, он да ће то и до би 
ти, об ја снио је ми ни стар и као и то ли ко пу та ра ни је
,,опрао” ру ке и сва лио кри ви цу на сво је ко ле ге. „Док нас,
хи рур ге и ане сте зи о ло ге, не пла ти те као пи ло те, ни шта од
по сла! И ова ко ра ди мо пре ко вре ме но и рет ко до жи ви мо
пен зи ју”, био је ко мен тар не ких кар ди о хи рур га. Исти на,
ни су то ре кли под пу ним име ни ма и пре зи ме ни ма, исти на
и за бо ра ви ли су да у зе мљи Ср би ји ни шта ни је упо ре ди во
са Евро пом, иако су нам ње пу на уста. Не ки ду хо ви ти ји но 
ви на ри су има ли и ко мен тар – па зи те, док то ри, кад до би 
је те те ,,пи лот ске” пла те, да не про ђе те као ЈАТ!

– Ако су нам по треб ни кар ди о хи рур зи, мо лим ле по, на 
пра ви ће мо уго во ре с њи ма и пла ти ће мо их као пи ло те, али
ће мо ра ти да ра де као да во зе ави он. Не мо же ви ше би ти
урав ни лов ке у здрав ству. То је со ци јал на де ма го ги ја у јав 
ном сек то ру. Мо ра да се на пра ви раз ли ка из ме ђу оних ко 
ји вр хун ски ра де и оних ко ји не ра де. Не ко ће да за ради
10.000 евра ме сеч но, а не ко не ће има ти ни за хлад ну во ду.
Не мо же те од не ко га да тра жи те да ра ди на европ ски на 
чин, а да га пла ћа те на африч ки на чин, одр жао је пред но 
ви на ри ма де ма го шку бе се ду ,,ве чи ти” ми ни стар. Шта је до
са да че као, ни је об ја снио. Но ви на ри су под се ти ли да је по
зна ти бе о град ски кар ди о хи рург, спе ци ја ли зи рао је кар ди 
о хи рур ги ју на Ин сти ту ту „Де ди ње” и јед но вре ме био пр ви
чо век „Ка ме ни це”, др Алек сан дар Ни ко лић, при мер струч 
ња ка ко јег смо се ла ко од ре кли, а дру ги га обе руч ке при 
хва ти ли и до бро пла ти ли! Др Ни ко лић, по не дељ ком, утор 
ком и сре дом опе ри ше у Цр ној Го ри, че тврт ком у Ма ке до 
ни ји, ви кенд про во ди с по ро ди цом и сви се пи та ју што смо
га „пу сти ли” да оде.

Ср би ји је нео п ход на ду го роч на стра те ги ја ка ко би се ре 
шио про блем ка па ци те та и не до ста так кар ди о хи рур га,
сма тра ју струч ња ци и под се ћа ју ми ни стра да већ ду же
вре ме ука зу ју на тај про блем, али – раз у ме ва ња ни је било.
Ве ро ва ло се да ће се на вол ше бан на чин ствар ре ши ти ,,ве 
чер њим” кли ни ка ма, ме ђу тим, тек на кон уво ђе ња до пун 
ског ра да, про блем је кул ми ни рао. Под хит но је по треб но
пре ци зно де фи ни са ти стан дар де, шта су нам ре ал не по 
тре бе, ко ји су нам ка па ците ти, и у скла ду с тим на ћи сред 
ства и мо гућ ност шко ло ва ња ка дро ва. Р. В. С.

Томичино здравство
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Да је не ко Све тла ни Ву кај ло вић не ка да ре 
као да ће за хва љу ју ћи по знан ству са ми 
ни стром здра вља То ми цом Ми ло са вље ви -

ћем (Г17 плус), свој про фе си о нал ни успон до жи ве ти у
здрав ству Ср би је, и то ни ма ње ни ви ше не го у фо те љи ди 
рек то ра Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње (РЗ -
ЗО), си гур но му не би ве ро ва ла. Ка ко је сво је вре ме но Ву кај -
ло ви ће ва при зна ла, „ме сец да на“ је „раз ми шља ла“ да ли да
при хва ти То ми чи ну по ну ду да пре у зме ди рек тор ско ме сто
у РЗ ЗО. Ве ро ват но се и са ма пи та ла ку да „пло ви“ здрав ство
ове др жа ве, ако се њој као ди пло ми ра ном прав ни ку (а не
ле ка ру спе ци ја ли сти) ну ди ру ко во де ћи по ло жај у јед ном
здрав стве ном фон ду као што је РЗ ЗО. При том је у том мо 
мен ту без рад ног ис ку ства у здрав ству, го то во да не раз ли 
ку је цр ве на од бе лих крв них зр на ца, а „ми ну ли рад“ има на
по сло ви ма оси гу ра ња у при ват ном сек то ру. 

Слу жбо ва ла је код тај ку на Фи ли па Цеп те ра и Ми ро сла -
ва Ми шко ви ћа, и то у фо те ља ма ди рек то ра „Цеп тер оси гу -
ра ња“ и ди рек то ра за раз вој „Дел та оси гу ра ња“. Ме ђу тим,
по што се То ми чи на по ну да до би ја са мо је дан пут у жи во ту,
Све тла на Ву кај ло вић је од лу чи ла да „уско чи“ у фо те љу РЗ -
ЗО-а, а што је ами но ва ла и Вла да Ср би је, на сед ни ци одр жа 
ној 6. мар та 2004. го ди не. Од то га да на Ву кај ло ви ће ва је
фак тич ки по ста ла „дру ги чо век“ на шег здрав ства, што јој
је обез бе ди ло енорм но ве ли ки мар ке тин шки про стор у
ме диј ском етру Ср би је. Сем то га, од ње них од лу ка и пот пи 
са ди рект но за ви си фи нан си ра ње ви ше од 260 здрав стве 
них уста но ва, фи нан си ра ње ви ше од 100.000 пла та за по 
сле них у здрав ству, али и фи нан си ра ње здрав стве не за 
шти те за око 7,5 ми ли о на здрав стве них оси гу ра ни ка. Под
ње ним па тро на том се на ла зи и 28 ре ги о нал них фи ли ја ла
РЗ ЗО-а, са 152 ис по ста ве на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је,
као и око 2.500 под ре ђе них рад ни ка. 

Ка ко јој је по чет ком ма ја ме се ца ис те као ман дат, Ву кај -
ло ви ће ва по ку ша ва да по тре ћи пут уза стоп но до би је на 
кло ност Вла де Ср би је, од но сно но ви че тво ро го ди шњи
ман дат за упра вља ње фон дом РЗ ЗОа. 

Оти ма чи на по гр ба чи оси гу ра ни ка!
С об зи ром на при ро ду по сла и функ ци ју пр вог чо ве ка

РЗ ЗО-а, за Све тла ну Ву кај ло вић се мо же ре ћи да је „нај моћ 
ни ји“ функ ци о нер у др жа ви, јер рас по ла же нај ве ћом ко ли 
чи ном „жи вих“ па ра, то ком јед не бу џет ске го ди не. При ме 
ра ра ди, она је у 2009. го ди ни рас по ла га ла са 178,9 ми ли -
јар ди ди на ра, а у 2008. го ди ни са 172,3 ми ли јар де ди на ра,
ко ли ко су из но си ли укуп ни при хо ди РЗ ЗО-а, ис ка за ни у за 
вр шним ра чу ни ма те уста но ве. Али ове ци фре ни су за чу 
ђе ње, ако се има у ви ду да се у ка су РЗ ЗО-а, то ком це ле го 
ди не, сли ва но вац од: На ци о нал не слу жбе за за по шља ва -
ње, Фон да ПИО за по сле них, Фон да ПИО са мо стал них де -
лат но сти и Фон да ПИО зе мљо рад ни ка. Јед но став но, це ла
на ци ја упла ћу је оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње, по
астро ном ским по ре ским сто па ма ко је је раз ре зао ре жим
Бо ри са Та ди ћа. 

Ме ђу тим, Све тла ни Ву кај ло вић је и то би ло ма ло, па је
за вре ме свог ман да та, 3 пу та до са да, по ве ћа ва ла оба ве зну
пар ти ци па ци ју за ле ко ве и ле кар ске пре гле де. Пр ви пут је
то би ло 2005. го ди не (са 10 на 20 ди на ра), дру ги пут по 
чет ком 2009. го ди не (са 20 на 40 ди на ра), а тре ћи пут 12.

ок то бра 2009. го ди не (са 40 на 50 ди на ра)! Да се сва сред 
ства, ко ја се сли ју у ка су РЗ ЗО-а, ис кљу чи во тро ше на
здрав стве не оси гу ра ни ке, од но сно гра ђа не Ср би је, ни шта
не би би ло спор но. На жа лост, зва нич ни по да ци и чи ње ни 
це до ко јих је до шла Ве ли ка Ср би ја, го во ре да то ни је та ко
и да зна тан део сред ста ва од ла зи и у не ке дру ге то ко ве ко 
ји не ма ју ве зе са ре а ли за ци јом пра ва из здрав стве ног оси 
гу ра ња. 

При ме ра ра ди, на име на кна да за члан ство у Управ ном
од бо ру, Над зор ном од бо ру, и ра зно ра зним ко ми си ја ма РЗ -
ЗО-а, из сред ста ва РЗ ЗО-а је ис пла ће но чак 9,4 ми ли о на
ди на ра то ком 2005. го ди не! За вр шни ра чун РЗ ЗО-а све до 
чи о то ме да је на име ре пре зен та ци је, да кле на име кр кан 
лу ка, ди рек тор ка Ву кај ло вић утро ши ла чак 9,3 ми ли о на
ди на ра то ком 2008. го ди не, а 8,9 ми ли о на ди на ра то ком
2009. го ди не! За услу ге ин фор ми са ња, од но сно ме диј ске
про па ган де, РЗ ЗО је по тро шио 20,9 ми ли о на ди на ра то 
ком 2008. го ди не, а 20,7 ми ли о на ди на ра то ком 2009. го 
ди не! Скан дал над свим скан да ли ма је сте сва ка ко по да так
да је РЗ ЗО под упра вом ди рек тор ке Ву кај ло вић сно сио тро 
шко ве суд ских ка зни и пе на ла, и то у из но су од не ве ро ват 
них 210,9 ми ли о на ди на ра у 2008. го ди ни и 31 ми ли он
ди на ра у 2009. го ди ни!!! 

У џе по ве са рад ни ка 525 ми ли о на!
По ку ло а ри ма РЗ ЗО-а че сто се мо гу чу ти ко мен та ри да

је Све тла на Ву кај ло вић, за вре ме свог ди рек тор ског ман 
да та, ви ше стру ко по ве ћа ла број за по сле них у РЗ ЗО-у, и то
пр вен стве но кроз за по шља ва ње ка дро ва и љу ди бли ских
стран ци Г17 плус. То ме у при лог иде и по да так да је у по 
ме ну тој уста но ви, на плат ном спи ску би ло 2.068 за по сле 
них то ком 2005. го ди не, а 2.517 за по сле них на дан 29. сеп 
тем бар 2009. го ди не. Осим то га, ку ло ар ске при че го во ре
да је прак са ра да ди рек тор ка Ву кај ло вић да сво је нај бли же
са рад ни ке у РЗ ЗО, ча шћа ва знат но уве ћа ним ме сеч ним за 
ра да ма, на те рет сред ста ва ко је РЗ ЗО при ку пи од здрав 
стве них оси гу ра ни ка. Ово је зва нич но от кри ла и по твр ди 
ла Бу џет ска ин спек ци ја Ми ни стар ства фи нан си ја, ко ја је
кон тро ли са ла ма те ри јал нофи нан сиј ско по сло ва ње РЗ ЗО-
а за пе ри од 2005. го ди не. 

Из ин спек циј ског на ла за ко ји по се ду је ре дак ци ја Ве ли -
ке Ср би је, про из и ла зи да су ин спек то ри из вр ши ли кон тро 
лу ре ше ња о об ра чу ну за ра да у РЗ ЗО. Утвр ђе но је да је рад 
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ник са ви со ком струч ном спре мом имао ко е фи ци је нат за
об ра чун за ра де од 17,69, док је та да ва же ћом уред бом Вла -
де Ср би је, ко е фи ци је нат за ви со ку струч ну спре му био про 
пи сан у ви си ни од 9,68. Због ове „гре шке“, ко ја је „прав но
упо ри ште“ има ла у пи са ној од лу ци ди рек тор ке Све тла не
Ву кај ло вић, у пе ри о ду од 01. 01. 2005. до 30. 03. 2006. го ди 
не, по осно ву уве ћа них, од но сно „на пум па них“ пла та, бу 
џет РЗ ЗОа је оште ћен за 303.305.441 ди нар не то, од но сно
за чак 525.105.896 ди на ра бру то! Бу џет ска ин спек ци ја је
РЗ ЗО-у на ло жи ла оба ве зну ме ру да из вр ши по вра ћај ових
сред ста ва ко ја су не за ко ни то ис пла ће на, и то у бру то из но 
су. Због ова кве, до ка за не зло у по тре бе нов ца здрав стве них
оси гу ра ни ка, од но сно гра ђа на Ср би је, ди рек тор ка Ву кај -
ло вић ни је кри вич но од го ва ра ла! 

Ка ко је РЗ ЗО остао без „Га ле ни ке“!?
До ла ском Све тла не Ву кај ло вић на че ло РЗ ЗО-а, ду го ва 

ња ове ин сти ту ци је су из но си ла не где око 12 ми ли јар ди
ди на ра. Ду го ва ња РЗ ЗО-а у на ред ној 2005. го ди ни су сма 
ње на на 9 ми ли јар ди и 168 ми ли о на ди на ра (3,6 ми ли -
јар ди – ду го ви пре ма здрав стве ним уста но ва ма и до ба 
вља чи ма; 4,4 ми ли јар де – ду го ви пре ма оси гу ра ним ли 
ци ма; 2,1 ми ли јар ду – ду го ви пре ма бу џе ту Ре пу бли ке Ср -
би је). Ште то чин ском по ли ти ком ди рек тор ке Ву кај ло вић и
ми ни стра здра вља То ми це Ми ло са вље ви ћа, ду го ва ња РЗ -
ЗО-а у 2006. го ди ни, пре ма бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је су, са
2,1 ми ли јар де ди на ра, на ра сла на 4 ми ли јар де и 470 ми -
ли о на ди на ра! Овај дуг је на стао као бу џет ска по зај ми ца за
спро во ђе ње тзв. Про гра ма ра ци о на ли за ци је у здрав стве -
ним уста но ва ма (сма ње ње бро ја за по сле них за 7.140 рад -
ни ка), то ком 2005. и 2006. го ди не. Пре ма уго во ру и за 
кључ ци ма Вла де Ср би је, РЗ ЗО је био у оба ве зи да ова сред 
ства вра ти у бу џет Ре пу бли ке, и то је дан део сред ста ва до
30. но вем бра 2005. го ди не, а дру ги део сред ста ва до 30. но 
вем бра 2006. го ди не. 

Ова кво по сло ва ње Све тла не Ву кај ло вић, пре ма оце ни
Бу џет ске ин спек ци је, би ло је не за ко ни то јер ни је до пу ште 
но да здрав стве ни оси гу ра ни ци фи нан си ра ју от прем ни не
у здрав ству, с об зи ром на та да шњи члан 231. За ко на о
здрав стве ном оси гу ра њу, ко ји је де ци ди ра но про пи си вао
на ме ну сред ста ва ко ја РЗ ЗО оства ру је од до при но са. Та ко 
ђе је био ап сур дан и на чин на ко ји је Управ ни од бор РЗ ЗО-а,
пр во бит но од лу чио да из ми ри ду го ва ња од 4 ми ли јар де и
470 ми ли о на ди на ра, пре ма бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је. На и 
ме, од лу че но је да се по зајм ље на сред ства вра те у бу џет Ре -
пу бли ке та ко што ће се из вр ши ти про да ја ви шка по слов 
ног про сто ра здрав стве них уста но ва! А при том је по зна то
да имо ви ном здрав стве них уста но ва, од но сно имо ви ном
Ре пу бли ке Ср би је, не мо же рас по ла га ти РЗ ЗО као ор га ни за 
ци ја со ци јал ног оси гу ра ња, об зи ром да је са мо ко ри сник, а
не но си лац пра ва сво ји не.

Ина че, РЗ ЗО је исто вре ме но био оп те ре ћен и ду гом од
34 ми ли о на USD, пре ма аме рич кој ком па ни ји VPI-Va le ant
Phar ma ce u ti cals In ter na ti o nal (реч је о бив шој ком па ни ји
ICN), ко ји је на стао као по сле ди ца суд ског спо ра над вла 
сни штвом „Га ле ни ке“ а.д. Бе о град. Та ко су, по ред ду га за
ис пла ће не от прем ни не, укуп ни ду го ви РЗ ЗО-а, пре ма бу 
џе ту Ре пу бли ке Ср би је, уве ћа ни на 5 ми ли јар ди и 73,6
ми ли о на ди на ра! С об зи ром да је из ми ре ње ду го ва РЗ ЗО-
а, на пр во бит но за ми шље ни на чин, би ло прав но не мо гу ће,
не ко се до се тио и ди рек тор ки Ву кај ло вић пред ло жио но ви
на чин на ко ји ће ре гу ли са ти ду го ва ња. На и ме, Управ ни од -
бор РЗ ЗО-а је, 14. но вем бра 2006. го ди не, од лу чио да за 
кљу чи суд ско по рав на ње из ме ђу РЗ ЗО-а и Вла де Ср би је, та 
ко што ће ду го ва ња пре ма бу џе ту Ре пу бли ке из ми ри ти
пре но сом вла сни штва ак ци ја ко је РЗ ЗО има код ком па ни је
„Га ле ни ка“ а.д. на Ре пу бли ку Ср би ју. Да кле, на овај на чин,
за хва љу ју ћи „ме на џер ској“ по ли ти ци ди рек тор ке Све тла -
не Ву кај ло вић, РЗ ЗО и здрав стве ни оси гу ра ни ци су оста ли
без вла сни штва над „Га ле ни ком“. За слу жу је ли ова ква ди 
рек тор ка тре ћи ре и збор!?
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„Па ла та“ РЗЗОа ко шта ла 471, 5 ми ли о на!!! 
Чи ње ни це го во ре да РЗ ЗО тро ши но вац здрав стве них оси гу ра ни ка на рас хо де ко ји не ма ју ве зе са уна пре 

ђе њем и по бољ ша њем пра ва из здрав стве ног оси гу ра ња. Је дан од та квих рас хо да је сте и из град ња но ва згра 
де ди рек ци је РЗ ЗО-а, у ул. Јо ва на Ма рин ко ви ћа бр. 2 на Де ди њу, а ко ја је, ок то бра 2008. го ди не, ста вље на у упо 
треб ну функ ци ју. Из град ња ова гра ђе ви не, ко ја асо ци ра на по слов но-тр жни цен тар, ко шта ла је здрав стве не
оси гу ра ни ке чак 403,4 ми ли о на ди на ра, од но сно 471,5 ми ли о на ди на ра са ПДВ-ом! Са мо на одр жа ва ње хи ги је 
не спор не згра де, ко ја је, уме сто фа са дом, об ло же на ста клом, сва ког ме се ца се из два ја 328.160 ди на ра без ПДВ-
а, а ова сред ства се упла ћу ју при ват ној фир ми „Co op ser vi ce BMK“ из Ста ре Па зо ве! То зна чи да са мо за одр жа 
ва ње хи ги је не сво је „па ла те“, Све тла на Ву кај ло вић, из џе па гра ђа на Ср би је, на го ди шњем ни воу, узме 3.937.920
ди на ра без ПДВа! Али ни то ни је за чу ђе ње ако се има у ви ду да се пра ње ста кле не по вр ши не на згра ди РЗ ЗО-
а мо же оба ви ти ис кљу чи во уз по моћ ди за ли це, а да из најм љи ва ње ди за ли це (без ан га жо ва ња рад не сна ге) ко 
шта и до 200 евра по 1h ра да! 



Ак ту ле ни ми ни стар здра вља, проф. др То ми ца Ми ло 
са вље вић, је ди ни је ми ни стар ко ји је ика да, на сво ју
ини ци ја ти ву, до шао у НУНС (Не за ви сно удру же ње

но ви на ра Ср би је), сад већ да ле ке 2005. го ди не ка ко би, не 
за до во љан но вин ским из ве шта ва њем о здрав ству, на
окру глом сто лу, уз по моћ сво јих са рад ни ка, по ку шао да
ди сци пли ну је ,,сед му си лу’’. На кон пет го ди на, оти шао је
ко рак да ље – са ста вио је рад ну гру пу и као ку ка вич је ја је
по ку шао но ви на ри ма, из ве шта чи ма сек то ра здрав ство, да
по ту ри до ку мент са ве о ма бе ниг ним на сло вом „Пре по ру 
ке за из ве шта ва ње о здрав ству и ме ди ци ни’’.

Обра зло же ње ко је је на јав ној рас пра ви, у ор га ни за ци ји
Ми ни стар ства здра вља у бе о град ском Ме ди ја цен тру, по 
ну ди ла др жав на се кре тар ка, др Не ве на Ка ра но вић, де ло 
ва ло је крај ње до бро на мер но – све у ци љу бо љег и објек 
тив ни јег, пот пу ни јег и ква ли тет ни јег из ве шта ва ња. Ме ђу 
тим, да са ста вља чи тог пам фле та има ју још не ке, ни ма ло
,,па ци фи стич ке” на ме ре, го во ри сле де ћи са др жај:

,,Стан дар ди и упут ства на ве де ни у овом ко дек су по 
ма жу но ви на ри ма да се не огре ше ни мо рал но, а ни
прав но, о осо бе или ин сти ту ци је о ко ји ма из ве шта ва ју,
а ти ме и из бег ну мо гу ће ту жбе”. По ру ка је не дво сми сле 
на – но ви на ри, па зи те шта пи ше те, јер ће мо вас ту жи ти!
Шта дру го, не го ди рект на прет ња? На ре че ни ми ни стар
здра вља од сво јих ко ле га још дав них де ве де се тих до био је
за ни мљи ве на дим ке – То ми ца „Тор би ца”и „ле те ћи Хо лан 
ђа нин’’. Од не дав но, у но ви нар ским ку ло а ри ма сло ви као
То ми ца дел Пон те.

Од на цр та „Пре по ру ка’’, већ у пр вом по гла вљу, тер мин
„пре по ру ке” пре ра стао је у „Ко декс’’, а по том и у „Пра вил 
ник. По ко ра ка до за ко на! Треба оче ки ва ти до ра ду За ко на
о здрав стве ној за шти ти, или За ко на о јав ном ин фор ми са 
њу (ко ји је и ина че до пра вљан и по пра вљан на ин си сти ра 
ње Г17+, све док се ни је опа сно при бли жио стан дар ди ма у
Се вер ној Ко ре ји), ка ко би се уго ди ло ми ни стру, ко ји је, не 
за до вољ ним из ве шта ва њем ме ди ја о ње го вој кич ми. Е, да
– и о вак ци на ма про тив „но вог”гри па, та ко ђе. 

По бу на „сед ме си ле”
Нај го ри су Бо жи ји чу ва ри, пи ше у Би бли ји. У кон крет 

ном слу ча ју, ја сно је и врап ци ма на гра ни да се иза ну ђе ња
,,пре по ру ка” кри је по ку шај ди сци пли но ва ња ме ди ја, ,,до 
ку мен том” о оба ве зу ју ћој фор ми из ве шта ва ња. У из ра ди
до ку мен та, тре ба и то ре ћи, на жа лост, уче ство ва ла су три
но ви на ра – Та ма ра Скро за, но ви нар не дељ ни ка ,,Вре ме”,
Оли ве ра По по вић, но ви нар днев ног ли ста ,,По ли ти ка” и
Ана Ста мен ко вић, но ви нар јав ног сер ви са, од но сно РТСа,
као и два док то ра – др Дра га на На лић, ди рек тор ка До ма
здра вља Во ждо вац и др Зо ран Кр стић, бив ши ди рек тор
Уни вер зи тет ске де чи је кли ни ке у Тир шо вој, бли ски при ја 
тељ ак ту ел ног ми ни стра, али и др Срај ков ца, не гда шњег
пред сед ни ка УО Де чи је кли ни ке, ко ји је за вр шио у за тво ру.

,,За твор ски” ка дро ви, ви де ли смо то пре го ди ну да на, у
ве ли кој су ми ло сти ми ни стра здра вља, ко ји је жу стро стао
у од бра ну се дам ди рек то ра здрав стве них уста но ва, про 
тив ко јих је у ме ђу вре ме ну по диг ну та оп ту жни ца због ра 
зних нов ча них про не ве ра око на бав ке на ме шта ја, ре кон 
струк ци је и слич них не за ко ни то сти. Ак ту ел ни град ски се 
кре тар за здрав ство, та ко ђе је сво је вре ме но био оп ту жен
за ми то и ко руп ци ју, чак и хап шен, али га то не чи ни ,,не 
по доб ним” за са да шњу функ ци ју. Елем, де си ло се што се

де си ло – на јав ној рас пра ви око ,,Пре по ру ка”, кап је пре ли 
ла ча шу, па је је дан број но ви на ра, ве те ра на из ве шта ча о
здрав ству, у знак про те ста, на пу стио Ме ди ја цен тар. Обра 
зло же ње је би ло крат ко и убо ји то – ,,До жи ве ли смо то као
нај о бич ни ју под ме та чи ну, по ту ра ње ку ка вич јег ја је та, јер
у пи са њу овог до ку мен та Удру же ње но ви на ра ни је уче 
ство ва ло, не зна мо ко га ,’ода бра не’ ко ле ги ни це пред ста 
вља ју, ко их је де ле ги рао, али и ко пла тио! Ово је гру бо кр 
ше ње Уста ва ове зе мље, За ко на о јав ном ин фор ми са њу,
но ви нар ског Ко дек са, али и Европ ске кон вен ци је о јав ном
ин фор ми са њу, па пре ма то ме тај до ку мент од ба цу је мо и
де мон стра тив но на пу шта мо овај скуп”, ре као је ду го го ди 
шњи из ве штач ,,Франк фурт ских ве сти’’, но ви нар од про 
фе си о нал ног кре ди би ли те та, по себ ног угле да ме ђу ко ле 
га ма, То ми слав Зе че вић, за ко јим су кре ну ле све ко ле ге ве 
те ра ни из овог сек то ра.

За ни мљи во је да јав ни сер ви си, Тан југ и РТС, ни су са
овог до га ђа ја да ли ни сло во, ни ка дар! Ме ђу тим, с об зи ром
на чи ње ни цу да је њи хо ва но ви нар ка, Ана Ста мен ко вић,
уче ство ва ла у кре и ра њу тог срам ног до ку мен та, иза ле ђа
сво јих ко ле га, не треба се чу ди ти. Ипак, не ко ли ко да на ка 
сни је, исти јав ни сер вис, ми мо свих про фе си о нал них стан 
дар да, у еми си ји ОКО, на пр вом ка на лу, дао је шан су сво јој
но ви нар ки да из не се обра зло же ње за не у спео по ку шај
под ме та ња но ви нар ског ,,ко дек са”, иако са ини ци јал ног
до га ђа ја ни је дао из ве штај!

Да ли би би ло ле ги тим но да и но ви на ри на пи шу пре по 
ру ке за ле ка ре ка ко да ле че, у нај бо љој на ме ри – ка ко би
убу ду ће би ли здра ви ји и ве се ли ји. Има ли не што ло ше у
то ме? Кроз оп ти ку ми ни стра здра вља, то би би ло крај ње
ле ги тим но. По у че ни при ме ром ми ни стра То ми це, тре ба
оче ки ва ти да и дру ги ми ни стри кре ну да офор ме рад не
гру пе и сро че пре по ру ке за но ви на ре са свог сек то ра – та 
ко ће мо до би ти пре по ру ке за из ве шта ва ње о агро ком 
плек су, пре по ру ке за из ве шта ва ње о еко ло ги ји, кул ту ри,
еко но ми ји, за ба ви, спор ту, астро фи зи ци..... свих 300 ми ни 
стар ста ва.

Та ко се од вај ка да ра ди ши ром Ју ро пе. Одав но ни смо ви 
де ли да се ,,сед ма си ла” то ли ко по ди гла. Из гле да да је гу 
ше ње ме ди ја пре вр ши ло ме ру. Вр ху нац је био усва ја ње
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срам ног за ко на о ин фор ми са њу, ко ји је за ку ван у ,,ку хи њи”
Г 17. На кон го ди ну да на, ми ни стар здра вља има и ,,до пу не”
у об ли ку ,,пре по ру ка”. 

Сле ди ди фе рен ци ја ци ја, па Осма сед ни ца....
Шта је то на шег ,,ве чи тог” ми ни стра на гна ло на ову „до 

бро на мер ну” ак ци ју? Не у спе ла кам па ња за вак ци ни са ње
про тив ,,свињ ског”, ,,но вог”, ,,мек сич ког”, или ка ко га ко већ
зо ве, гри па, мо жда лош ути сак ко ји је у јав но сти оста вио
ње гов од ла зак на опе ра ци ју ко ја је до че ка на на нож, јер је
ти ме, та ко је то јав ност раз у ме ла, а ка ко би дру га чи је, ми 
ни стар по слао не дво сми сле ну по ру ку да не ве ру је сво јим
ко ле га ма, до ма ћим вр хун ским струч ња ци ма и да на кон
де вет го ди на ре фор ми ба нал на и ру тин ска опе ра ци ја у си 
сте му ко ји он во ди, ни је без бед на и по у зда на и да не ма
тех нич ких усло ва да се она из ве де.

Исто вре ме но, из Ми ни стар ства је гра ђа ни ма пре по ру 
че но да ће има ти мо гућ ност да се ле че у ино стран ству, од 
но сно у Тур ској, док се исто вре ме но (ме ди ји су то пре не 
ли), у др жав ном здрав стве ном ре сур су рен ти ра ју ка па ци 
те ти за стра не др жа вља не, за до бро пла те жни ,,здрав стве 
ни ту ри зам”. Ми ни стар на За пад, па ци јен ти на Ис ток! То је
епи лог ре фор ме здрав ства у ко ју су у про те клих осам го 
ди на уло же не огром не па ре, што европ ских, што до ма ћих
по ре ских об ве зни ка.

Као и сва ки рев но сни члан СКЈ, не гда шњи пар тиј ски се 
кре тар, гра ђа нин То ми ца, не ви ди за што би се осло бо дио
ста ре, до бре, и у прак си про ве ре не ко му ни стич ке на ви ке –
пр во по гу ши мо ме ди је, па на ђе мо по доб не да пи шу ,,пре 
по ру ке”, ,,по бу ње ни ке” ће већ ди сци пли но ва ти ски да њем
са сек то ра, сле ди ди фе рен ци ја ци ја, ако за тре ба, мо же и
Осма сед ни ца, па он да ре дом, зна се...

За ди сци пли но ва ње но ви на ра ми ни стар има на рас по 
ла га њу пра ву ар ми ју ПРова ца, на жа лост, та фор му ла с по 
чет ка 21. ве ка (свет се ме ња бр же не го што не ки успе ва ју
да ан ти ци пи ра ју), не да је ре зул та те у 2010. го ди ни. Пре ма
ис тра жи ва њи ма, за јед но са сво јим во ђом, Мла ђа ном Дин 
ки ћем, То ми ца је код сед ме си ле јед на од нај ло ши је ко ти 
ра них јав них лич но сти на по ли тич кој сце ни Ср би је. Они
ко ји су га об у ча ва ли ка ко да ко му ни ци ра са ме ди ји ма, про 
пу сти ли су да му скре ну па жњу да не ра ту је са њи ма. Тај
рат ни ка да ни ко ни је до био. Раз лог је јед но ста ван, ни ка да
ни ко у људ ској исто ри ји ни је ус пео да кон тро ли ше три
ства ри – људ ску ми сао, тр го ви ну и пре но ше ње ве сти од
,,ува до ува”, или ка ко би се то на род ски ре кло „ра дио Ми 
ле ву’’, нај моћ ни ји ме диј свих вре ме на, од по ста ња до да на
да на шњег.

У ме ђу вре ме ну, ме диј ски ок то под пла не тар них раз ме 
ра, ин тер нет, гло бал на мре жа у ко јој се са др жај и бр зи на
пре но ше ња ин фор ма ци ја ни на ко ји на чин не мо гу кон 
тро ли са ти, на ра стао је до ме га ра зме ра. То уби ја сва ку про 
па ган ду, ла жи ра ње, про да ва ње ма гле... Из гле да да ни ми 
ни стру здра вља ни је по во љи. Ре дов но се љу ти кад му се
као из вор ин фор ма ци ја на во ди сајт Свет ске бан ке, УНДП
а, Ме ди ја Га луп, чи ја ис тра жи ва ња по ка зу ју да је здрав ство
убе дљи во ПР ВО по сте пе ну ко руп ци је у зе мљи Ср би ји,
искре но сум ња...

ПР или ПШ? 
На За па ду, ПР је ве о ма озбиљ но за ни ма ње и ба ви се од 

но си ма, а не ма ни пу ла ци јом јав но шћу. У слу ча ју Ми ни 
стар ства здра вља, с об зи ром на нај но ви је ак тив но сти, мо 
жда би би ло при клад ни је да та слу жба но си на зи ва ПШ –
Про па ганд ни штаб. Пре ма све до че њу но ви на ра, уко ли ко
текст ни је по во љи ми ни стру, уме ми ни стар и лич но да до 
ђе у ре дак ци ју, ка ко би у ,,не по сред ном” раз го во ру са над 
ле жним уред ни ком об ја снио ка ко тре ба из ве шта ва ти. Они
ко ји пи шу она ко ка ко му је по во љи, мо гу ра чу на ти на
члан ство у не ком од управ них од бо ра број них здрав стве 
них уста но ва. ПРови уред но зо ву но ви на ре кад им се

текст учи ни не до вољ но афир ма тив ним, су ге ри шу да је
нео п ход на ,,са рад ња”. При ти сак је до сти гао раз ме ре ко ју се
пре шле све гра ни це до брог уку са. На дру гој стра ни, ни ПР
ови не за до во ља ва ју ми ни стра, ни су ,,ефи ка сни”. За ни 
мљи во да су, ка ко се при ча, не ки од но ви на ра ко ји ужи ва 
ју по себ но ,,по ве ре ње” у Ми ни стар ству здра вља, на вол ше 
бан на чин по ста ли чла но ви управ них од бо ра не ких здрав 
стве них уста но ва. Ту је објек тив но из ве шта ва ње са хра ње 
но у стар ту.

Та ко ђе, би ло би ле по чу ти ко ли ко је ко шта ло са ста вља 
ње срам них ,,пре по ру ка” и са ко је по зи ци је је то пла ће но.
Мо жда нам јед ног да на са оп шти ДРИ. Ми ни стар ство здра 
вља, пре ма не зва нич ним из во ри ма, има бар че ти ри за по 
сле на за ду же на за од но се са јав но шћу (ПР) и две стал но
ан га жо ва не ПР аген ци је. Слич но, или го то во исто је и у
Кли нич ком цен тру Ср би је, чи ји ди рек тор је окру жен бе де 
мом зва ним ПР. ,,Глав ни” ПР КЦС јед ном но гом је у тој
здрав стве ној уста но ви, дру гом на при ват ној ТВ Пинк, где
во ди днев ник су бо том и не де љом. Кад ,,глав ни” чи та са оп 
ште ње за РТС, или не ку дру гу ТВ, мо же се чу ти и сле де ће –
,,Па ци јент је до бро, опо ра вља, се, опе ри сан је, ура ђе но му је
то и то...” (сле де струч ни из ра зи, као да смо на сим по зи ју 
му, гле да о ци ни ти раз у ме ју, ни ти их за ни ма). Про се чан
гра ђа нин сти че ути сак да је ПР КЦС лич но пру жио ту ле 
кар ску услу гу?! У при стој ном све ту, ,,гла сно го вор ник”, од 
но сно порт па рол, ре као би да су ,,ле ка ри из ве ли ту и ту
опе ра ци ју, и пре ма њи хо вим на ла зи ма па ци јент се бо ље
осе ћа...” Ме ре но лу пом про фе си о нал них стан дар да, ова ква
ко му ни ка ци ја са ме ди ји ма пот пу ни је ама те ри зам и ди ле 
тан ти зам. То, на рав но, не ма у пре по ру ка ма – да др жав ни
порт па рол, на при мер, не би смео исто вре ме но да ра ди у
при ват ној ко мер ци јал ној ТВ ку ћи. Том став ком се у ,,пре 
по ру ка ма” ни су ба ви ли. 

Ди вљи за пад је ОК
Сам ми ни стар здра вља, бла го ре че но, у ко му ни ко ло 

шком сми слу, као да је за лу тао ди рект но с по чет ка про 
шлог ве ка. Не ма са њим ди ја ло га, по ле ми ке, не  дај бо же,
рас пра ве! Са мо мо но лог! По ви ше ни тон, ви ка, уоби ча је ни
су ин стру мен та риј у ње го вој ко му ни ка ци ји, за по сле ни у
Ми ни стар ству то нај бо ље зна ју. Мо же по не ки по ло мље ни
ко мад на ме шта ја... Спи но ва ње, од но сно скре та ња са глав 
не те ме, не што је што ми ни стру баш ле жи. Ви де ли смо то
не дав но на ТВ Б92. Но ви нар ка Љу би ца Гој гић пи та ми ни 
стра – да ли је ње гов од ла зак у Мин хен на ле че ње, по ру ка
јав но сти да не ве ру је на шим ле ка ри ма. Уме сто од го во ра,
он ср ди то по ру чу је: ,,Ви би же ле ли да ја бу дем па ра ли -
зо ван, да оста нем у ко ли ци ма, мо жда је нај бо ље да
ми ни стар здра вља бу де мр тав!”

Ка ко се, у ко му ни ко ло шком сми слу, ква ли фи ку је ова кво
по на ша ње? Прав ни ци ка жу да је реч о ,,ди рект ној увре ди”.
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Осим што ни је од го во рио на по ста вље но пи та ње, ми ни 
стар је по ну дио кон тра пи та ње, пред ста вља ју ћи сво ју са го 
вор ни цу као ЗЛУ осо бу, осо бу ко ја му же ли нај го ре!

Ка кав ,,crisscross”! За ан то ло ги ју не ко му ни ка ци је, са
еле мен ти ма кла сич ног ,,ауто го ла”. Ње го ви ,,струч ња ци” за
ПР ни су га упо зо ри ли да је та вр ста ко му ни ка ци је про те 
ра на чак и са пи ја це. Уоста лом, пре са мо не ко ли ко ме се ци,
пам ти мо до бро, ми ни стар нам је ди рект но пре тио да ће мо
мо ра ти да пот пи ше мо из ја ву – они ко ји се вак ци ни шу и
они ко ји не же ле да се вак ци ни шу, иако вак ци на про тив
гри па ни је по за ко ну оба ве зна! Шта би да ље би ла свр ха тог
па пи ра, ни је нам ре као. 

Да ли су за ње го во по на ша ње кри ви ме ди ји, мо жда но 
ви на ри? Мо ра ће не где, ле по сто ји у ,,пре по ру ка ма”, ко уме
да чи та из ме ђу ре до ва, да угра де цен зо ра за ту ђе глу по сти.
У по гла вљу Исти ни тост из ве шта ва ња по ме ну тих пре по 
ру ка, из ме ђу оста лог сто ји и да је ,,Но ви нар ду жан да на 
зна чи из вор ин фор ма ци је ко ју пре но си.”Ауто ри „пре по 
ру ка,” мир но су по сег ну ли за де ро ги ра њем Уни вер зал не
де кла ра ци је о људ ским пра ви ма! Пут у про паст је отво рен!
Да под се ти мо, афе ра „Во тер гејт’’, ко ја је ушла у исто ри ју
но ви нар ства, јер је по ка за ла моћ, не ме ди ја, већ јав ног
мње ња чи ји су ме ди ји адво ка ти, сру ши ла је пред сед ни ка
пла не тар не ме га си ле, пред сед ни ка САД, Ри чар да Ник со на.
Из вор ин фор ми са ња дво ји ци но ви на ра „Ва шинг тон по 
ста’’, Бо ба Ву двор да и Кар ла Берн сти на, ко ји се во дио као
„ду бо ко гр ло’’, от кри вен је три де це ни је на кон афе ре, тек
ка да је сам од лу чио у сво јој 91. го ди ни жи во та да то от кри 
је. Реч је о Мар ку Фел ту, за ме ни ку ди рек то ра ФБИ. Ту лек 
ци ју, САД, али и дру ге зе мље, ап сол ви ра ле су пре че ти ри
де це ни је! Не ка че се са ме ди ји ма, на сто је да не по ту ра ју и
из бе га ва ју ма хи на ци је, јер им се то ре дов но оби ја о гла ву. 

У ,,Пре по ру ка ма” сто ји и да но ви нар НЕ СМЕ (24 пу та је
на ве де на из ри чи та за бра на и прет ња), да об ја ви име ле ка 
ра ко ји је оп ту жен за ко руп ци ју!? Мо же да се об ја ви име су 
ди је, име по ли ти ча ра, по сла ни ка, спорт ског идо ла мла дих,
али ле ка ра, ка же Ми ни стар ство здра вља – НЕ! До бро сро 
че не ,,пре по ру ке” за јав ни на ступ, пре ко су по треб не ми ни 
стру. Рад на гру па, са ста вље на ,,ад хок” од ис ку сних пред 
став ни ка ,,сед ме си ле” мо гла би у ре корд ном ро ку да му на
том пла ну по мог не. Бес плат но.

Ме ди ји и но ви нар ски из ве шта чи има ју за ми ни стра
здра вља пи та ња на пре тек – да ли је у на шем здрав ству све
на свом ме сту, па он не ма пре ча по сла не го да се ба ви са 
ста вља њем ,,пре по ру ка” ка ко да ме ди ји ,,исти ни ти је” из ве 
шта ва ју? Да ли би ми ни стру здра вља би ло по во љи да но 
ви на ри ућу те, још бо ље, мо жда да од у мру као про фе си ја,
да не ста ну, да не по сто је? Да по сто је са мо ПРови? Мо жда
би би ло згод но да ОН лич но од лу чу је о то ме ко ће би ти но 

ви нар, а ко не? Мо жда ће уско ро од лу чи ти да ОН лич но,
као ком пе тен тан, по де ли ли цен це пред став ни ци ма ,,сед 
ме си ле”, пре ма кри те ри ју ми ма дру га Ста љи на? У не ким
ме ди ји ма, из гле да, већ и од лу чу је. Мо жда би би ло ко ри сно
да но ви на ри по ста ну пи смо но ше са оп ште ња ко је ће пи са 
ти ње го ви ПРови? У ери но ви нар ских ,,пре по ру ка” – крај 
ње је вре ме да раз ми сли о то ме да пре ста не да зо ве уред 
ни ке и при ти ска их да об ја вљу ју са мо тек сто ве о ,,здра ви 
јим сти ло ви ма жи во та”, ба ца ју ћи у кош сли ке ре ал ног жи 
во та, су мор не, али исти ни те. Мо жда би тре ба ло да за бо ра 
ви прак су упа да ња у ре дак ци је, од во ђе ња уред ни ка да му
по тан ко ,,об ја сни” ка ко да ра ди свој по сао. Мо жда би тре 
ба ло, у ци љу сма ње ња ад ми ни стра ци је и бро ја за по сле них,
што је ле по Вла ди Ср би је, па и ми ни стру здра вља, пре по 
ру чио ММФ, да сма њи број ПРова, или чак и уки не ту слу 
жбе? Али – и да сма њи, па и уки не, као свој до при нос ,,бор 
би про тив ко руп ци је”, при кри ве ну ко руп ци ју и при ти сак
на ме ди је пу тем огла ша ва ња, што се ви ди из ави о на! Чим
кре ну огла си у не кој но ви ни, ма га зи ну, сли ке ди рек тор ке
РЗ ЗО на на слов ној стра ни, ,,ота њи” реч кри ти ке, тек сто ви
тан ки, ,,ла га не” те ме о здра вим сти ло ви ма жи во та до ла зе
у пр ви план... Ипак, о про бле ми ма ко је па ци јен ти има ју,
сре ћом, мо же се про чи та ти на бло го ви ма и ко мен та ри ма
ко је, гле чу да, Ми ни стар ство и ми ни стар лич но, не мо гу да
кон тро ли шу. Екс пар тиј ски се кре тар КЦС зна нај бо ље ка ко
се гу ши јав на реч, али на ум му ква ри тај про кле ти ин тер 
нет, ме га пла не тар ни елек трон ски ок то под, ко јег ни је мо 
гу ће кон тро ли са ти, а сва ког да на још и не пре кид но ра сте,
ши ри се као ку га – 2,2 ми ли о на Ср ба је сва ко га да на на ин 
тер не ту и њи хов број не пре кид но ра сте, па исти на цу ри
као во да, као по пла ва…

Фин ги ра ње и за ма гљи ва ње ре ал но сти ре дов но се вра 
ћа као бу ме ранг, јер ни уз по моћ нај ја чих се да ти ва, а у по 
тро шњи смо европ ски и свет ски ре кор де ри, ни по за ма шне
ко ли чи не пи ва и дру гих же сто ких пи ћа, ту смо ме ђу нај ак 
тив ни ји ма, а бо га ми и дро ге, ко ја је, чу ли смо не дав но, ,,нај 
јеф ти ни ја у Евро пи” (на ва ли на ро де!) не мо же се ре жи ра 
ти по не чи јој во љи, јер је ре ал ност у ко јој жи ви мо то ли ко
су мор на и те шка, не ви ше ни као оло во, већ као цр на зе 
мља.

Хо ће мо ли ћу та ти и та ко по твр ди ти ми ни стро ву ,,пер 
цеп ци ју” да ми, у ства ри, не по сто ји мо?

За сва ко га ко има ча сти, из бо ра не ма.
Р. В. С.
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Од усто ли че ња ак ту ел ног ре жи ма у Ср би ји зва нич на др 
жав на без бе до но сна по ли ти ка кре ће се на два ко ло се 
ка. Је дан иде прав цем вој не не у трал но сти ко ја је озва 

ни че на 2007. го ди не, а ко ја се не мо же ту ма чи ти кла сич ним
по и ма њем, већ као не при сту па ње вој нопо ли тич ким са ве зи 
ма, као што је, на при мер, НА ТО. Та кву по ли ти ку зва нич но
спро во де са да шњи срп ски вла сто др шци. Дру гим ко ло се ком
кре ћу се по је дин ци ко ји, та ко ђе, при па да ју ак ту ел ном ре жи 
му а ко је пред во ди ми ни стар од бра не. Они зва нич но, на вод 
но спро во де по ли ти ку вој не не у трал ности, али исто вре ме но
из но се сво је ,,лич не’’ ста во ве ко ји су у су прот но сти са скуп 
штин ском ре зо лу ци јом из 2007. и сма тра ју да Ср би ја тре ба да
по ста не чла ни ца евро а тлант ске али јан се. По на ша ње тог де ла
из вр шне вла сти већ ду же иза зи ва за бри ну тост и ства ра ди ле 
му у срп ској јав но сти да ли то ми ни стар вој ни, ина че НА ТО
кур си ста, про мо ви ше члан ство Ср би је у али јан си на сво ју ру 
ку или се ра ди о ре жим ској по ли ти ци ,,то плохлад но’’ ко јом се
при кри ва ју не ки јав но сти не по зна ти до го во ри и крај њи циљ,
и из бе га ва да јав ност оштро ре а гу је на по сте пе но ин те гри са 
ње зе мље у НА ТО.

Да тај на ди пло ма ти ја пред ста вља нај ва жни ји прин цип де 
ло ва ња ре жи ма Бо ри са Та ди ћа нај бо ље по ка зу је ње гова по 
ли ти ка ,,војне не у трал но сти’’. Да се ипак не што круп но скри 
ва од срп ске јав но сти по ста ло је ја сни је на кон не дав не по ру 

кеге не рал ног се кре та ра НА ТОа, Ан дер са Фог Ра сму се на, срп 
ском на ро ду да ,,па жљи во раз мо три си ту а ци ју и из ву че за 
кљу чак да бу дућ ност Ср би је ле жи уну тар евроатлант ске за 
јед ни це – НА ТО и ЕУ’’. Дру ги део тог тем пи ра ног и упа дљи во
ва жног обра ћа ња, не ре жи му већ срп ском на ро ду, је не дво 
сми сле но по ка зао да по сто ји не ки, јав но сти не по знат, до го 
вор у по гле ду так ти ке ин те гра ци је Ср би је у НА ТО. ,,Ја знам да
то (од но си се на члан ство у алијан си) тре ба да бу де при лаз
ко рак по ко рак, ка кав је тра жи ла срп скастра на, али ја бих же 
лео да ви дим на пре дак’’, ре као је Ра сму сен. Та из ја ва је иза зва 
ла не до у ми це у Ср би ји. У име ре жи ма огла сио се нај ве ћи НА 
ТО ло би ста, ми ни стар вој ни Шу та но вац: ,,Вре ме тај них пре го 
во ра је дав но за на ма. Вла да по сту па ис кљу чи во и је ди но на
осно ву од лу ка пар ла мен та и не по сто ји ни ка ква скри ве на ак 
тив ност ко ја тре ба да нас уве де у са вез са би ло ким’‘. 

Иако Шу та но вац не ги ра по сто ја ње тај ног до го во ра о пу те 
ви ма при кљу че ња Ср би је НА ТОу, Ра сму сен си гур но ни је на 
пра вио пре вид, гре шку, или да му се јед но став но ома кло. Он
је ци ти ра ном из ја вом из вр шио до дат ни при ти сак на Та ди ћев
ре жим та ко што је Бе о град ста вио пред свр шен чин, раз от 
крив ши по сто ја ње тај не стра те ги је ,,ко рак по ко рак’’. Упо зна 
ва ње јав но сти са тај ним до го во ри ма ни је пре се дан у ди пло 
ма ти ји. Тај ме тод се при ме њу јека да јед на од стра на уче сни ца
ни је за до вољ на ин тен зи те том и ди на ми ком ак тив но сти дру 
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Стра те Стра те гги јом ,,ко рак по ко рак’’ и јом ,,ко рак по ко рак’’ 
Ср би ја ула зи у НА ТОСр би ја ула зи у НА ТО

Ре жим тај но до го во рио при сту па ње Ср би је НА ТОу

• По ру ка ге не рал ног се кре та ра НА ТО-а Ан дер са Фог Ра сму се на срп ском на ро ду: ,,Ја знам да то (од -
но си се на члан ство у али јан си) тре ба да бу де при лаз ко рак по ко рак, ка кав је тра жи ла срп ска
стра на, али ја бих же лео да ви дим на пре дак’’, не дво сми сле но по ка зу је да по сто ји не ки, јав но сти
не познат, до го вор у по гле ду так ти ке ин те гра ци је Ср би је у НА ТО



ге стра не на остваре њу до го во ра, па ње го вим раз от кри ва 
њем пре ко јав но сти вр ши до дат ни при ти сак. Упра во је то су 
шти на Ра сму се но ве из ја ве. Он же ли да ,,ви ди на пре дак’’ у
стра те ги ји ко рак по ко 
рак, што зна чи да ви ше
не ма раз у ме ва ње за уну 
тра шње по ли тич ке по 
тре бе ре жи ма Бо ри са Та 
ди ћа ко ји се сво де на
скри ва ње тај ног до го во ра
због не ми новног гу бит ка
по ве ре ња јав но сти ко ја је
ли стом про тив члан ства
зе мље у али јан си. Бри се лу
и Ва шинг то ну је по треб 
но да се ре жим Бо ри са Та 
ди ћа, без од ла га ња, су о чи
с јав но шћу и поч не да по 
вла чи оче ки ва не и до го 
во ре не ко ра ке на пу ту Ср 
би је у НА ТО. С об зи ром да
ак ту ел на власт у Ср би ји
још увек ни је спрем на да
се јав но од рек не по ли ти 
ке вој не не у трал но сти,
НА ТО је ре шио да јед но 
став но це лу ствар по гу ра.
Порт па рол ге не рал ног се кре та ра НА ТОа, Џејмс Апа ту рај, ко 
мен та ри шу ћи из ја ву свог ше фа, ре као је да је ,,ге не рал ни се 
кре тар из нео сво ју поли тич ку ви зи ју о то ме где ви ди Ср би ју
у бу дућ но сти – у Европ ској уни ји и НА ТОу’’. Апа ту рај ни је, да 
кле, не ги рао да по сто ји стра те ги ја, од но сно тај ни до го вор,
,,ко рак по ко рак’’.

Да Бе о град ка сни у ре а ли за ци ји тај ног до го во ра са Бри се 
лом и Ва шинг то ном по ка зу је и Ра сму се но ва из ја ва по во дом
пред ста вља ња пред ло га но вог стра те шког кон цеп та НА ТОа
да све зе мље за пад ног Бал ка на, да кле и Ср би ја, тре ба да по 
ста ну чла ни це али јан се. Ге не рал ни се кре тар се на да да ће се
то оства ри ти пре кра ја 2013. го ди не. 

Пр ви пут је ге не рал ни се кре тар НА ТОа пре ци зи рао, у
фор ми ,,оче ки ва ња’’, вре мен ски тер мин за учла ње ње Ср бије и
оста лих др жа ва за пад ног Бал кан у НА ТО. Про блем је, ка да се
ра ди о Ср би ји, на ко је све др жа ве ми сли Ра сму сен. Да ли је ме 
ђу тим др жа ва ма и Ко со во? Ако је сте, а те шко да ни је, он да Ср 
би ја мо ра да по ву че нај ва жни ји корак у окви ру стра те ги је
,,ко рак по ко рак’’ – да ре ши све те ри то ри јал не спо ро ве да би
мо гла да се при кљу чи али јан си. То зна чи да тре ба да ре ши
,,те ри то ри јал ни спор’’ са сво јом ју жном по кра ји ном, од но сно
да при зна ње ну неза ви сност у не кој ,,ме кој’’ фор ми. 

Коли ко тај ни до го вор Ср би је и НА ТОа
ути че на суд би ном Ко со ва и Ме то хи је

Да ли не за до вољ ство Бри се ла и Ва шинг то на по на ша њем
Бе о гра да, ко је је иза зва ло раз от кри ва ње тај ног до го во ра од
стра не Ра сму се на, про из и лази упра во из ко сов скоме то хиј 
ског про бле ма? Да ли то САД и НА ТО же ле да оне мо гу ће Та 
ди ћа и ње гов ре жим да и даље се де на две сто ли це и на ро ду
срп ском при ча ју бај ке о од бра ни Ко со ва и Ме то хи је, а да исто 
вре ме но пра ве тај не до го во ре ка ко да се од рек ну ју жне срп 
ске по кра ји не, али да при то ме не из гу бе власт? Да ли до 2013.
Ср би ја тре ба да се од рек не свог ко ре на за рад члан ства у НА 
ТОу? Од го вор на сва три пи та ња је су ро во по твр дан. 

А за одго вор на пи та ње ко ла же, Ра сму сен или ре жим Бо 
ри са Та ди ћа, тре ба се при се ти ти са мо два де та ља. На  са ми ту
у Стра збу ру, апри ла 2009. го ди не,  ли де ри НА ТОа су из ра зи 
ли ,,спрем ност за раз вој парт нер ства, по ли тич ке кон сул та ци 
је и прак тич ну са рад њу’’ са на шом зе мљом и по ру чи ли да ,,по 
здра вља ју и по др жа ва ју ста во ве срп ске владе о спрем но сти за
укљу чи ва ње у евро а тлант ске ин те гра ци је’’. Ни је дан срп ски
зва нич ник ни је јав но сти об ја снио о ка квој се то тај ној ,,спрем 
но сти’’ ра ди иако је зва нич на по ли ти ка Ср би је вој на не у трал 

ност. Не ко ли ко месе ци
ка сни је, аме рич ки пот 
пред сед ник Бај ден је то 
ком по се те Бе о гра ду ре 
као: ,,Ис ко ри сти ће мо
наш ути цај и енер ги ју да
би смо по др жа ли евро а 
тлант ске аспи ра ци је Ср 
би је’’. Опет ни је дан зва 
нич ник Та ди ће вог ре жи 
ма ни је об ја снио о ка 
квим се то НА ТО аспи ра 
ци ја ма Бе о гра да ра ди
иако је зва нич на по ли 
ти ка Ср би је вој на не у 
трал ност. Реч ју, ма ске су
ко нач но па ле. Та ди ћев
ре жим мо же и да ље да
по ку ша ва да  кри је исти 
ну од јав но сти, али чи
ње ни це су не у мо љи ве.
Ре жим Бо ри са Та ди ћа
об ма њу је гра ђа не Ср би је
јер је у тај но сти до го во 
рио при сту па ње на ше

зе мље НА ТОу. Без Ко со ва и Ме то хи је, на рав но. Ваљ да за то
по је ди ни зва нич ни ци Ре пу бли ке Ал ба ни је са мо у ве ре но го 
во ре да ће ,,при род на’’, од но сно ,,Ве ли ка Ал ба ни ја’’ би ти ство 
ре на до 2013. го ди не. Та ман негде у вре ме тре ћег Та ди ће вог,
не за ко ни тог ман да та на ме сту пред сед ни ка Ср би је. Без Ко со 
ва и Ме то хи је, на рав но.                                                                    Р. В. С.
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У име ЕУ
Суд ска „гра на вла сти“ је јед на од три функ 

ци је не де љи ве су ве ре не вла сти у др жа ви. Као
функ ци ја су ве ре не вла сти, она у се би кон су ми ра др жав ни
су ве ре ни тет у чи је име и по сту па и чи је вред но сти шти ти,
ре ша ва ју ћи гра ђан ско прав не ства ри, вр ше ћи управ но или
кри вич но пра во су ђе. Но ми нал но, су ве ре ност је у Ср би ји
нео ту ђи ва од гра ђа на као но си ла ца исте, и они је вр ше не 
по сред но и по сред но кроз об ли ке не по сред не и по сред не
про це ду ре из ра жа ва ња су ве ре но сти. Оту да је ја сно да је
суд ство у не рас ки ди вој ве зи са сво јим из во ри штем, гра ђа 
ни ма, те се и пре су де из ри чу У ИМЕ НА РО ДА. На рав но, у
нас је све до ве де но у пи та ње, а то по твр ђу је и на чин спро 
во ђе ња оп штег (ре)из бо ра но си ла ца пра во суд них функ 
ци ја, али и не до вољ но за ла га ње не ких стру ков них НВО да
се ак ту ел на ре фор ма пра во су ђа оспо ри у су штин ском сми 
слу. Тра гом ове тврд ње, али и ме диј ских, те зва нич них на 
ја ва, са зна је мо да ће се у пост(ре)из бор на де ша ва ња, по ред
не до пу ште ног пар ти ја шког упли ва, уме ша ти и ЕУ, не би
ли се ства ри до ве ле у „ред“, од но сно ускла ди ле са на ло зи 
ма пар тиј ских и за пад њач ких ин те ре са у нас.

Да кле, и пра во су ђе је, као и оста ле функ ци је др жав не
вла сти, отво ри ло сво ја вра та за ула зак ЕУ иде о ло ги је у
свим по јав ним об ли ци ма. Ин сти ту ци о нал но и пер со нал 
но, пра во су ђе по ста је ору ђе ва но таџ бин ских иде о ло ги ја, а
пра во суд на стру ка, чи ји ин те рес же ли мо да за шти ти мо у
овом ра ду, по ста ће ин стру мен та ли зо ва на и све де на на те 

рен ског по сле ни ка. Ту пре ста ју не за ви сност, са мо стал ност
и струч ност, а за по чи ње до дво ра ва ње оку па ци о ној иде о 
ло ги ји и си ли. Да ли је то у ин те ре су на ро да у чи је се име
из ри чу пре су де?

Та ко ђе на по ми ње мо да свр ха овог ра да ни је по ле ми са 
ње о са др жи ни ак ту ел не ре фор ме, ко ја је не спор но у ду ху
ЕУ иде о ло ги је, већ ар гу мен то ва но оспо ра ва ње би ло ка 
кве пра во суд не ре фор ме ко ја се вр ши по стра ном дик та 
ту, али и кри ти ке ак ту ел не ре фор ме од стра не оних ко 
ји сма тра ју да иста ни је до вољ но евро у то пиј ска, већ да
тре ба да бу де евро у то пиј ски ја, а ра ди то бо жњег пре о бра 
жа ја и ускла ђи ва ња на шег си сте ма са си сте мом ЕУ. Гра ђа 
ни се ни ка да ни су из ри чи то из ја сни ли за ула зак Ср би је у
ЕУ и за ак ту ел не ЕУ ре фор ме, па сма тра мо да се из тог раз 
ло га ре фор ма мо ра осло бо ди ти свих ЕУ иде о ло шких де та 
ља, огра ни чи ти на на ше по тре бе, на ша ис ку ства, јер се
ипак ра ди о на шем пра во су ђу. Све што по при ма ин тер на 
ци о нал ни, ва но таџ бин ски ка рак тер, мо же се ста ви ти под
знак пи та ња.

За то је нео п ход но обез бе ди ти пра во др жа ве Ср би је да
са ма уре ди сво ју пра во суд ну сфе ру, јер ће и то би ти до каз
да је Ср би ја су ве ре на и да се пре су де су штин ски из ри чу у
име на ро да, а не у име ЕУ! 

Пра во су ђе као стру ка и те ку ћа ре фор ма
Ак ту ел ни оп шти (ре)из бор но си ла ца пра во суд них

функ ци ја у Ср би ји је пра ви при мер пар тиј ски мо ти ви са не
лу стра ци је, под ве лом то бо жње ре фор ме пра во суд ног си 
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Ре фор ма прав деРе фор ма прав де
Од пра во су ђа као ин стру мен та др жав не во ље за прав дом

до пра во су ђа као ин стру мен та ЕУ па три о кра ти је

• „Ви ше не го дру ги, су ди ја сво јом струч но шћу, са ве сно шћу и му дро шћу, при ме њу је пра во та -
ко да ње го ва реч, по пут све те ре чи, оста је да пре жи ви вре ме.“ Проф. др Сло бо дан Пе ро вић

Пи ше: Мар ко З. Пу ши ца



сте ма, ефи ка сни је суд ске за шти те и про мо ви са ња струч 
ни јег пра во суд ног ка дра.

Ари сто тел је у Ни ко ма хо вој ети ци ис та као ми сао да
ићи су ди ји зна чи ићи прав ди, али то ни ка ко не ва жи и за
Ср би ју, об зи ром на чи ње ни цу да ће на кон рђа во спро ве де 
ног и стра нач ки из ве де ног (ре)из бо ра пер со нал ног чи ни 
о ца пра во су ђа, прав да по при ми ти чист пар тиј ски ка рак 
тер. Та мо где вла да пар тиј ски праг ма ти зам, струч ност и
не за ви сност су да ле ки, не до сти жни иде а ли.

Ова квим за хва том ак ту ел не по ли тич ке вла сти нај ви ше
је оште ће но са мо пра во су ђе, на ро чи то суд ство као ве о ма
бит на функ ци ја др жав не вла сти, али и ње го ва при ро да,
ко ја по чи ва на струч но сти и не за ви сно сти, та ко ђе је по ре 
ме ће на. Ак ту ел на ре фор ма сво јим по ли тич ким, пар -
ти ја шким ка рак те ром ре ме ти оно што је од у век би -
ло има нент но су до ва њу као по ступ ку утвр ђи ва ња
исти не, а то су: струч ност и ин тим ност.

Струч ност је од ли ка пер со нал ног суп стра та суд ске
функ ци је др жав не вла сти, од но сно но си ла ца пра во -
суд них функ ци ја и спе ци фич не де лат но сти ко ју оба -
вља ју, а по мо ћу ње је мо гу ће на чи ни ти раз ли ку из ме ђу
суд ства и за ко но дав не вла сти, ко ја се пр вен стве но од -
ли ку је ла ич ким пер со нал ним еле мен том. Струч ност
је од ли ка и из вр шне функ ци је др жав не вла сти, али,
иако струч на и по де ље на по ре сор ном прин ци пу, из вр -
шна власт не по се ду је дру гу од ли ку има нент ну је ди но
суд ству, а то је ин тим ност.

Ин тим ност је, да кле, дру га од ли ка суд ске функ ци је
др жав не вла сти по мо ћу ко је је мо гу ће на чи ни ти раз -
ли ку из ме ђу суд ства и из вр шне функ ци је ко ју од ли ку је
ди на мич ност, сло бо да, од но сно мо гућ ност са мо и ни -
ци ја ти ве, ак ци је. На про тив, суд ство је ин тим но об зи -
ром на чи ње ни цу да је за ње го во ак ти ви ра ње по треб -
но по сто ја ње спо ра. Спор из но се стран ке у по ступ ку,
ли ца ко ја по се ду ју прав но ре ле вант не ин те ре се ко ји су
по доб ни да се за сну је суд ска над ле жност. До тле, суд -
ство је па сив но и за ви си од то га да ли је пред ње га из -
нет ка кав спор.

Ка да све ово има мо у ви ду, мо же мо за кљу чи ти да
суд ство у јед ној др жа ви ствар но функ ци о ни ше са мо
уко ли ко су но си о ци пра во суд них функ ци ја струч но
оспо со бље ни за по сту па ње од но сно су до ва ње – струч -
ност и уко ли ко је са мо суд ство у ста њу оправ да не па -
сив но сти тј. пен ден ци је спо ра – ин тим ност. На да ље,
на гу бит ку ће би ти и гра ђа ни, ко ји ће уме сто суд ске, на кон
рђа вог (ре)из бо ра би ти у мо гућ но сти да до би ју је ди но псе 

у до суд ску, евро у то пиј ску и пар тиј ску за шти ту.
Иако је овим по те зом ак ту ел ног по ли тич ког ре жи ма

не по сред но оште ће но са мо суд ство као функ ци ја су ве ре не
др жав не вла сти, озби љан не га тив ни до при нос ко нач ном
ис хо ду – (ре)из бо ру је да ла и не ко ли ци на но си ла ца пра во 
суд них функ ци ја у нас. Они ко ји су да нас нај гла сни ји и нај 
ви ше про те сту ју про тив рђа вог (ре)из бо ра, што објек тив 
но по сма тра но ни је спор но, са у че ство ва ли су у ак ту ел ној
ре фор ми пра во суд ног си сте ма, ки ти ли се при чом о нео п 
ход но сти лу стра ци је, а све пре ко јед не НВО – Дру штва су 
ди ја Ср би је. Та ко је и по ме ну та НВО, до ју че ра шњи не зва 
нич ни пра во суд ни „џе лат“ и ве ли ки ре фор ма тор осе њен
ин кви зи ци о ним по ступ ком, три бу на ли за ци јом и ЕУ праг 
ма ти змом без об зи ра на це ну, ина че же сто ко за сле пље на
пе то ок то бар ским ре во лу ци о нар ним, те со ро шев ским по 
и ма њем прав де, по ста ла жр тва соп стве них ја ко бин ских
мо ти ва. Ти ме је и кон цепт пра во суд не ре фор ме, под ге 
слом да ЕУ ни у пи та њи ма пра во су ђа не ма ал тер на ти ву,
са се као соп стве не про та го ни сте из раз ло га ре во лу ци о 
нар не над град ње.

Они ко ји су у ве ли кој ме ри ута ба ли пут ства ра њем
усло ва да пра во су ђе по ста не слу га по ли ти ке, што се на 
рав но не од но си на ве ли ки број струч них, ча сних, узор них
и до стој них по сле ни ка пра во суд не стру ке, да нас без успе 
ха ре а гу ју на при род ну по сле ди цу – (ре)из бор. Сва ка ре во 
лу ци ја, дис кон ти ну и тет, па и она де ли мич но спро ве де на у
да не ра ног ок то бра 2000. го ди не, има ла је по доб не су ди је
за по тре бе ре во лу ци о нар не прав де, али и оне на ко ји ма је
та прав да би ла де мон стри ра на. Ме ђу тим, су ди је су за бо ра 
ви ле да ре во лу ци о нар ни за нос, као вр ху нац вул гар ног ла 
ич ког при сту па по ли тич ким про ме на ма у за јед ни ци, не
мо же ићи са иде јом да ће га у ре во лу ци о нар ном ра ду огра 
ни ча ва ти, спре ча ва ти или ис пра вља ти би ло ка кав не ла ич 
ки, струч ни ор ган по пут су да. Ка ко не ред не под но си ред и
пред ста вља не га ци ју истог, још је та да свим су ди ја ма тре 
ба ло да бу де ја сно да ја ко би нац и по сле ник прав ни штва не
мо гу за јед но ра ди ти. Ина че, ре во лу ци ја спро ве де на у
Фран цу ској Кра ље ви ни је на ро чи то га ји ла мр жњу пре ма
су ди ја ма, су до ви ма и про це ду ри, јер су ба јо не ти, за ре во лу 
ци о на ре, те ре во лу ци о нар не пам фле ти сте ко је да нас не ки
уз ди жу на ни во ге ни ја, али и оста ле аван ту ри сте као из во 
ђа че ре во лу ци о нар них ра до ва, би ли нај е фи ка сни је сред 
ство ели ми на ци је не при ја те ља ре во лу ци је. 

Да кле, соп стве ним не чи ње њем, стру ка је по ста ла са у 
че сник рђа ве ре фор ме. Тре ба ло је бла го вре ме но ре а го ва 
ти на узро ке ова кве штет не по сле ди це и сна гом ар гу ме на 
та стру ке спре чи ти по губ ну пра во суд ну ре фор му за сно ва 
ну на по ли тич ким об зи ри ма и три бу на ли за ци ји као но вој
иде о ло ги ји ефи ка сног ЕУ пра во су ђа.

Ка да стру ка за ћу ти
Го ди не 2003, у вре ме ван ред ног ста ња ка да је по ли циј 

скопо стре во лу ци о нар на власт вр ши ла спек та ку лар на
хап ше ња ко ја су оста ла без од го ва ра ју ћег пра во суд ног
епи ло га, на ште ту бу џет ских сред ста ва, та да шња власт је
раз ре ши ла осам на ест по ли тич ки не по доб них но си ла ца
пра во суд них функ ци ја због то бо жњег не са ве сног или не 
струч ног ра да. Ра ди ло се о не зва нич ној ини ци ја ти ви та да 
шњег ми ни стра прав де, упа ко ва ној у фор му од лу ка Ве ли 
ког пер со нал ног ве ћа ВСС, а на осно ву ме ри ла ко ја је до не 
ла из вр шна власт и без пра ва раз ре ше них да под не су де 
ло твор но прав но сред ство про тив та кве рђа ве од лу ке. Све
су ди је су би ле из уну тра шњо сти, бе о град ских но си ла ца
пра во суд них функ ци ја на тој ли сти ни је би ло. Као што се и
оче ки ва ло, част хра брим из у зе ци ма и не ко ли ци ни про фе 
со ра пра ва, из о ста ла је аде кват на ко ле ги јал на по др шка из
да нас нај гла сни је, то бож суд скостру ков не НВО, јер је у
том пе ри о ду та кав по сту пак био по ли тич ки по же љан.
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Иако је у сва ком од осам на ест по је ди нач них слу ча је ва ин 
ди скрет но кон сул то ва на ло кал на ба за по ли тич ких пар ти 
ја на вла сти, стру ка је ћу та ла.

По ста вља се пи та ње, да ли су у Ср би ји ин те ре си и ин те 
гри тет пра во суд не стру ке ика да би ла ва ља но пред ста вља 
ни об зи ром на евро у то пиј ску се лек тив ност стру ков не
НВО у при сту пу за шти ти пра во суд не стру ке и но си ла ца
пра во суд них функ ци ја. Ак ту ел ни (ре)из бор је са мо ло гич 
ки про ду же так про це са за по че тог 2003. го ди не, ка да су по 
ста вље ни те ме љи по ли тич ки сер вил ног пра во су ђа. Ра ди
се о си стем ској ма ни ко ја ће срп ско пра во су ђе пра ти ти по 
пут там не сен ке и у да ни ма ко ји пред сто је.

Шта је ста ри је – ре фор ма или (ре)из бор
Из на сту па чла но ва Дру штва су ди ја Ср би је, па чак и не 

ких но си ла ца пра во суд них функ ци ја ко ји ни су екс по ни ра 
ни као чла но ви ове НВО, не мо же се ја сно за кљу чи ти да ли
су баш сви то бо жњи ре форм ски по те зи из вр шне вла сти и
скуп штин ске ве ћи не спор ни из њи хо вог угла по сма тра ња.
Се лек тив ност је, да кле, кон стант на у њи хо вом ра ду. Уко 
ли ко је (ре)из бор ну жна по сле ди ца те ку ће ре фор ме, и са 
ма ре фор ма и (ре)из бор као ње на фа за су спор ни. Ја сно је
да те ку ћа ре фор ма кон су ми ра (ре)из бор, а да је у по гле ду
вре мен ског сле до ре да у ко ра ци ма ре фор ма за по че та од 
ре ђе ним рад ња ма ко је су прет хо ди ле (ре)из бо ру. По ста 
вља се, да кле, пи та ње шта је ста ри је. Уко ли ко Дру штву су 
ди ја Ср би је не сме та ју те ку ће ЕУ ре фор ме у обла сти пра во 
су ђа, ни је ја сно шта им је спор но у од лу ци и пред ло гу до 
не тим и под не тим по во дом (ре)из бо ра но си ла ца пра во 
суд них функ ци ја уко ли ко је то део са ме ре фор ме. Сто га ва 
ља из не ти ја сан за кљу чак. Ка ко по ме ну ти ни су аде кват но
ре а го ва ли на штет не ре фор ме и на ова кву по сле ди цу
истих, то је и да на шња ре ак ци ја на ре форм ско че до – но ви
пра во суд ни ка дар, су ви шна. Из тог раз ло га би мно ги тре 
ба ло да бу ду ти ши но што за и ста је су и да се не по зи ва ју на
соп стве ну сра мо ту. Ка да је тре ба ло да бу ду пре га о ци стру 
ке и ко ле ги јал но сти, они су се ба ви ли ре фор мом и евро у 
то пиј ском пра во суд ном иде о ло ги јом.

Из на ве де ног про из ла зи да су, из ри чи то или пре ћут но,
ис ти ца ни раз ло зи за лу стра ци ју у окви ру пра во суд ног ка 
дра а од стра не овог дру штва, пред ста вља ни су као део це 
ли не, пре о бра жа ја пра во суд ног си сте ма пре ма ЕУ узо ри 
ма. Кри ти ком да ље, мла ђе чи ње ни це, у струч ној јав но сти
је за по ста вље на су шти на про бле ма – це ло куп ност те ку 
ћих ре фор ми, што до вољ но по твр ђу је оправ да ност ста ва
да пра во су ђе ипак не по се ду је аде кват ног ре пре зен та оли 
че ног у стру ков ној ор га ни за ци ји. Дру штво су ди ја Ср би је
се ни је у до вољ ној ме ри и на вре ме су прот ста ви ло ну жној
по сле ди ци те ку ће пра во суд не ре фор ме. На тај на чин, ство 
ре ни су усло ви да др жа ва офор ми стру ков ну пра во суд ну
ор га ни за ци ју, с тим што ће то за и ста и про функ ци о ни са ти
тек у слу ча ју истин ске сме не ак ту ел ног ре жи ма. 

Ићи су ди ји зна чи ићи пар ти ји
Јав ност је упо зна та са на во ди ма да су (ре)иза бра ни ка 

дро ви про шли стра нач ки фил тер у сво јим сре ди на ма, да
су кри те ри ју ми (ре)из бо ра би ли не ја сни и са мим про та го 
ни сти ма ре фор ми, да је јед но од ис по што ва них на че ла би 
ло и на че ло на сле ђи ва ња пра во суд них функ ци ја, што го 
во ри о ства ра њу пра во суд них ди на сти ја, да су ис ка за на
струч ност и до стој ност, те ис пу ње ност нор ме у прак си би 
ли ире ле вант на чи ње ни ца, да је ве ли ка ве ћи на (ре)иза 
бра них кан ди да та у кру гу по кло ни ка ЕУ ре фор ми, да су
ова кав рђа ви (ре)из бор из ве ли, по др жа ли и над зи ра ли:
ми ни стар прав де, ком пле тан са став Ви со ког са ве та суд 
ства, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, пред сед ник Ре пу бли ке,
скуп штин ска ве ћи на, НВО сек тор, те њи хо ву од го вор ност
не тре ба за по ста ви ти у тре нут ку не ке бу ду ће сме не вла 

сти. Отров ни пло до ви ова ко кон ци пи ра ног пар тиј ског
пра во су ђа ће ди рект но ште ти ти ин те ре си ма свих гра ђа на
Ср би је ко ји при сту па ју су до ви ма ра ди зах те ва за прав ном
за шти том.

Ве ли ки при лив пред ме та у свим ре фе ра да ма пра во суд 
не стру ке, очи глед но не до во љан број но си ла ца пра во суд 
них функ ци ја и су диј ских по моћ ни ка, те при прав ни ка, спе 
ци фич на и не што дру га чи ја про бле ма ти ка у сфе ри јав но 
ту жи лач ких по сло ва, до но ше ње ве ли ког бро ја но вих про 
пи са за чи ју при ме ну је нео п ход но и прет ход но упо зна ва 
ње са са др жи ном истих, страх за ег зи стен ци ју и остан ак на
функ ци ји оних но си ла ца ко ји су би ра ни пр ви пут на ман 
дат од три го ди не, про блем на ја вље не фи ска ли за ци је
адво кат ске де лат но сти и са тим по ве за ни штрај ко ви адво 
ка та ко ји мо гу усле ди ти то ком 2010. го ди не, до ве шће до
па ра ли зе чи та вог но вог, де ли мич но ре фор ми са ног пра во 
су ђа и са мим тим мо же на сту пи ти озби љан за стој у при 
сту пу прав ди.

Сви на ја вље ни по те зи Ви со ког са ве та суд ства да ће да 
ти раз ло ге они ма ко ји ни су (ре)иза бра ни и обра зло жи ти
сво ју од лу ку, те су штин ски не де ло твор на те ку ћа ин тер на 
ци о на ли за ци ја ове про бле ма ти ке од стра не очи глед но не 
до вољ но ле ги тим ног стру ков ног дру штва као ре пре зен та
чи сто евро у то пиј ских трен до ва у пра во су ђу, не ће су штин 
ски из ме ни ти и пар ти ја шку при ро ду спро ве де ног (ре)из 
бо ра. Не ки про це си су не за у ста вљи ви на са мом по чет ку, а
то је упра во слу чај са ре фор мом срп ског пра во су ђа.

За то, не ка гра ђа ни ма Ср би је бу де по зна та јед на зна чај 
на чи ње ни ца – да ка да се су тра бу ду упу ти ли у су до ве, где
су не ки још увек за тр па ни нео т па ко ва ним ку ти ја ма са суд 
ским пред ме ти ма, а са зах те вом за суд ском за шти том сво 
јих су бјек тив них пра ва и ин те ре са, не ка у су ди ја ма и оста 
лим но си о ци ма пра во суд них функ ци ја пр вен стве но пре 
по зна ју пар тиј ски по доб не чи нов ни ке и евро у то пиј ске по 
слу шни ке ко ји им је ди но мо гу до су ди ти пар тиј ску евро у 
то пиј ску прав ду. Сма тра мо да је ова кво ста ње ди рект на
по сле ди ца спро ве де ног (ре)из бо ра, али и не до вољ не и не 
у бе дљи ве од бра не стру ков них ин те ре са од стра не стру 
ков них НВО.

Оном де лу ча сних и струч них по сле ни ка стру ке ко ји су
пр ви пут иза бра ни или су оста ли на пра во суд ним функ ци 
ја ма, је ди но пре о ста је да са че ка ју бо ља вре ме на ка да ће до 
би ти при ли ку да у прак си по твр де Ари сто те ло ву те зу – да
ићи су ди ји ипак зна чи ићи прав ди.

Од бра ни мо пра во суд ну струк ту ру од на ср та ја оних ко 
ји је же ле иде о ло ги зо ва ти и ин стру мен та ли зо ва ти, јер на
тај на чин бра ни мо и устав ни по ре дак, те ин те ре се др жа ве
Ср би је и свих ње них гра ђа на.
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На род на бан ка Ср би је по тро ши ла је пре ко ми ли јар ду
евра од по чет ка го ди не до да нас ка ко би од бра ни ла
сна гу ди на ра, али је до ма ћа ва лу та, упр кос то ме, из 

гу би ла ви ше од се дам од сто сво је вред но сти у од но су на
евро. Пр вог да на 2010. је дан евро је вре део 95,88 ди на ра,
што је та да де ло ва ло као мно го, али ка да се зна да се у ме 
њач ни ца ма ових да на европ ска ва лу та ку пу је за 103 ди на 
ра, а про да је за мно го ви ше, то вре ме де лу је још и до бро.
Ка да се по гле да по ср ну ће ди на ра у по след њих пет ме се ци,
чи ни се да је ми ли јар да евра из де ви зних ре зер ви улу до
ба че на, ма да је пи та ње ко ли ки би био курс да ни тог си дра
ни је би ло.

За пра во, пре ма оце на ма еко но ми ста, про блем са кур 
сом са сто ји се, с јед не стра не, у сла бо сти срп ске при вре де,
до дат но по гор ша ној спо рим ре фор ма ма др жав не би ро 
кра ти је и ни ским стра ним ин ве сти ци ја ма, а с дру ге, у шпе 
ку ла тив ном по на ша њу бан ка ра ко ји, гле да ју ћи да оства ре
бр зу за ра ду, ма ни пу ли шу кур сом, упра во ра чу на ју ћи на
пред ви ди во по на ша ње цен трал не бан ке, ко ја про да је евре
по ни жој це ни сва ки пут ка да тр го ва ње на ме ђу бан кар 
ском де ви зном тр жи шту за пре ти да зна чај ни је осла би ди 
нар у јед ном да ну. Иако би тре ба ло оче ки ва ти да се курс,
ко ји се фор ми ра на сло бод ном тр жи шту, вра ти на ста ре
вред но сти, ка да по ста не очи глед но да је ње гов ни во шпе 
ку ла тив ним рад ња ма ве штач ки ,,на ду ван”, ис ку ство је по 
ка за ло да у Ср би ји то ни је слу чај. До са да се као пра ви ло
уста лио оби чај да ка да ди нар јед ном зна чај ни је пад не, ка 
сни је се не вра ћа.

За рад про кла мо ва ног на че ла сло бод ног кре та ња кур са,
На род на бан ка до са да ни је зна чај ни је ин тер ве ни са ла на
де ви зном тр жи шту у ци љу фор ми ра ња ја ча ња, од но сно

до зво ља ва ла је бан ка ма да се ба ве шпе ку ла ци ја ма, ста ра 
ју ћи се са мо о то ме да ди нар у јед ном да ну не пад не пре ви 
ше. То се, из ме ђу оста лог, об ја шња ва ло и ти ме да се у кри 
зном вре ме ну ка кво је са да шње ни во кур са не пре ли ва ди 
рект но на це не, од но сно да сла бље ње ди на ра не до во ди до
ин фла ци је, бу ду ћи да се про из во ђа чи и тр гов ци са да ра ди 
је од ри чу де ла свог про фи та уме сто да по ди жу це не, по 
што на род и са са да шњим це на ма све ма ње тро ши. О то ме
је ра ни је го во рио и гу вер нер На род не бан ке Ра до ван Је ла 
шић, али, ка ко се чи ни, то ме је већ са да до шао крај, по што
је НБС про шле не де ље у јед ном да ну про да ла чак 100 ми 
ли о на евра, што је нај ве ћа ин тер вен ци ја ика да у Ср би ји,
чи ме је ус пе ла да чак пре о кре не тренд, од но сно да оја ча
ди нар тог да на ка да је тре ба ло да он, пре ма тр го ва њу ба 
на ка, осла би. Та ко оштра ре ак ци ја НБСа, у фи нан сиј ским
кру го ви ма је про ту ма че на као схва та ње цен трал не бан ке
да је пад ди на ра то ли ко узео ма ха да са да већ пре ти да
угро зи ин фла ци ју, због че га је нео п ход но да се то ме ста не
на пут. Пи та ње је, ме ђу тим, ко ли ко ће то ко шта ти др жа ву,
јер ако се на ста ви овим тем пом, де ви зне ре зер ве, ко је са да
бро је око 11 ми ли јар ди евра, уско ро би мо гле да бу ду при 
мет но ис та ње не, на ро чи то ка да се зна да нај ве ћи део тог
нов ца за пра во не при па да др жа ви, већ је или по зајм љен од
ме ђу на род них ин сти ту ци ја или пред ста вља оба ве зну ре 
зер ву ба на ка ко је по слу ју у Ср би ји, од но сно но вац ко ји ће
јед ном мо ра ти да им бу де вра ћен.

То зна чи да је си ту а ци ја то ли ко по гор ша на да би лек
уско ро мо гао да бу де јед на ко опа сан као и бо лест. Са мој
На род ној бан ци ту се ни не мо же на ро чи то за ме ри ти јер
она и не ма мно го дру гих ин стру ме на та ко ји ма би мо гла да
спре чи пад ди на ра. Кри ти ка је за то на др жа ви, од но сно

36 VELIKA SRBIJA JUN 2010. BROJ 3390

Динар на издисају

Виши курс, више це не
Ди нар па да евро ра сте



вла сти, ко ја не чи ни ни шта од оно га што би тре ба ло ка ко
би при вре ду вра ти ла на пра ви ко ло сек, већ ла год но оста 
вља НБСу да ,,ва ди ке сте ње из ва тре”, што не са мо да је
нео д го вор но, већ је и еко ном 
ски нео др жи во.

Ма ња ку пов на моћ
Та ко, уме сто да при вре ду

ожи вља ва ју ве ли ким ин фра 
струк тур ним ра до ви ма, ко ји
се на ве ли ко на ја вљу ју, али
ко јих не ма ни на ви ди ку, у
вла ди на ста вља ју са опро ба 
ним ре цеп том рас про да је нај 
вред ни јих пред у зе ћа, ка ко би
при ку пи ли до вољ но нов ца
до сле де ћег ман да та. По што
је ве ћи на вред ни јих пред у зе 
ћа већ про да та, на ред је са да
до шао и Те ле ком Ср би ја, ко ји
је, ка ко је већ одав но по зна то,
на ме њен Дој че те ле ко му, а
ко ји ми мо сва ке еко ном ске
ло ги ке власт по штопо то же 
ли да про да са да, ка да је еко ном ска кри за у пу ном је ку и
ка да се зна да се за ту ком па ни ју не ће мо ћи до би ти ни део
ње не пра ве вред но сти. Ина че, на пи та ње за што уоп ште
же ле да про да ју Те ле ком, а на ро чи то за што са да, у вла сти
не од го ва ра ју, мо жда за то што је је ди ни од го вор да би се
по пу ни ле бу џет ске ру пе и вла сти омо гу ћи ло да и да ље
тро ши но вац на из др жа ва ње соп стве них ка дро ва по ра 
зним јав ним пред у зе ћи ма, у вре ме ка да је не за по сле ност у
Ср би ји све ве ћа.

Пот пред сед ник Вла де Ср би је и ми ни стар еко но ми је и
ре ги о нал ног раз во ја Мла ђан Дин кић се та ко не дав но по 
хва лио ка ко Ср би ја има не за по сле ност ма њу од Шпа ни је
(ина че јед не од нај сла би јих еко но ми ја Европ ске уни је),
што до вољ но по ка зу је ко ли ко је власт у кон так ту са ствар 
но шћу. То је уви део чак и Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд,
ко ји не ва жи за ин сти ту ци ју осе тљи ву на си ро ма штво гра 
ђа на, чи ји су пред став ни ци ко ли ко про шле не де ље у Бе о 
гра ду по твр ди ли да ове го ди не гра ђа ни не мо гу оче ки ва 
ти да ви де раст за по шља ва ња, од но сно да би бо љи так мо 
гао да се осе ти тек ка да раст бру то до ма ћег про из во да бу 
де три од сто, од но сно ду пло ви ше не го што се оче ку је ове
го ди не.

Што се ти че ку пов не мо ћи, гра ђа ни ни ту не мо гу оче 
ки ва ти на пре дак. Пад вред но сти ди на ра зна чи да ће им

пла та сва ког ме се ца би ти све та ња, из ра же на у еври ма, од 
но сно да ће све те же мо ћи да ку пу ју би ло ко ју ро бу стра ног
по ре кла. Иако је па три от ски да се ку пу је до ма ћа ро ба, чи 
ње ни ца је да су гра ђа ни сва ко днев но при мо ра ни да на ба 
вља ју стра не про из во де, за то што до ма ћих јед но став но
не ма. Струч ња ци сма тра ју да ће евро ове го ди не до сти ћи и
вред ност од це лих 105 ди на ра, а при вре да у сво јим пла но 
ви ма ра чу на са још ви шим кур сом, што за пра во зна чи ви 
ше це не у ра фо ви ма.

На кра ју, за са да шње сла бље ње ди на ра у вр ло ве ли кој
ме ри кри ва је ди рект но са ма власт, ко ја је, еми ту ју ћи
огром не ко ли чи не тре зор ских за пи са са ви со ким ка ма та 
ма, при ву кла ве ли ку ко ли чи ну ка пи та ла ба на ка ка се би за
по пу ња ва ње бу џет ског де фи ци та, о че му се ма ло го во ри
(сма њу ју ћи при том ко ли чи ну рас по ло жи вог нов ца ко ји
при вре да мо же да по зај ми ка ко би фи нан си ра ла соп стве 
ни раз вој). У та квим усло ви ма бан ке су др жа ви пла си ра ле
из у зет но ве ли ке ко ли чи не ди на ра, али ка да је НБС по че ла
да оба ра ре фе рент ну ка мат ну сто пу (ка ко би ди нар ске
кре ди те учи ни ла јеф ти ни јим гра ђа ни ма), ка ма та на тре 
зор ске за пи се је по че ла да па да, од но сно да се сма њу је про 
фит ба на ка на овим тран сак ци ја ма, због че га су оне на гло
по че ле да по вла че ди на ре и да ку пу ју де ви зе, чи ме је ство 

рен курс ни при ти сак ко ји је
до вео до па да ди на ра.
Еко ном ски струч ња ци на по 
ми њу да се ма ло зна да по 
слов не бан ке де лу ју и у име
про фе си о нал них ин ве сти то 
ра, по пут ин ве сти ци о них
фон до ва, за ко је ку пу ју тре 
зор ске за пи се од др жа ве.
Про шле го ди не ка ма та на за 
пи се је ишла и до 15 од сто, па
су бан ке сав ви шак сред ста ва
уба ци ле у ове тран сак ци је,
из бе га ва ју ћи при вре ду, на
шта су еко но ми сти упо зо ра 
ва ли још ра ни је. Бан ке ни су
хте ле да по слу ју са ри зич ном
при вре дом, већ са др жа вом.
Та ко се фор ми рао ве ли ки ди 
нар ски ба лон ко ји се са да из 
ду ва ва јер др жа ва сма њу је

ка ма ту – по ру чу ју струч ња ци.
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Из не дав не из ја ве ми ни стар ке Ди а не Дра гу ти но вић,
мо гло се за кљу чи ти да су се у Бе о гра ду, на вод но су 
да ри ле две „иде о ло ги је“, бри сел ска и ва шинг тон 

ска, и да је јав на по тро шња Ср би је, прак тич но „та лац“ у ру 
ка ма Бри се ла, че му се Ва шинг тон „про ти ви“. У тој чи та вој
при чи је ди но Вла да Ср би је, ко ја бес по го вор но, у од су ству
би ло ка кве стра те ги је еко ном ског опо рав ка др жа ве, ис пу 
ња ва сва на ре ђе ња, ис па де не ду жна. На и ме, ми ни стар ка
Дра гу ти но вић је у ин тер вју за „По ли ти ку“ об ја сни ла за 
што је би ла про тив за ко на ко ји ма је про пи сан мак си ма лан
број за по сле них у ре пу блич кој и ло кал ној ад ми ни стра ци 
ји, а ко ји пред ви ђа от пу шта ње око 8.000 чи нов ни ка ко ју су
ви шак. 

– Кад је за кон до нет, по че ли су да ме са ле ћу Евро пља ни
и кри ти ку ју да ти ме угро жа ва мо функ ци је ко је су бит не за
при дру жи ва ње ЕУ и да је не сма ње ње, већ по ве ћа ње (на -
рав но у од ре ђе ним обла сти ма) услов за њи хо ву по моћ, ре 
кла је ми ни стар ка Дра гу ти но вић („По ли ти ка“ од 28. 5.
2010. го ди не). 

Да кле, пре ма овим ре чи ма ми ни стар ке, ис па да да је
Бри сел крив што Ср би ја ни је сма њи ла јав ну по тро шњу, из 
вр ши ла от пу шта ње ви шка за по сле них у др жав ном апа ра 
ту, али и због то га што се по на руџ би ни ЕУ за по шља ва до 
дат них 350 др жав них слу жбе ни ка!? Мо гло је Бри се лу да се
ка же „не“, ка да је „по моћ“ од 100 ми ли о на евра за уна пре 
ђе ње др жав не ад ми ни стра ци је, усло вље на за по шља ва 
њем 350 љу ди, и то са мо у „пр вом та ла су“, али ре жим то
јед но став но ни је учи нио. Мо гла је вла да, да је има ла хра 
бро сти, и ММФу да ка же „не“, али то ни је ура ди ла. Мо гла
је вла да да иза ђе пред гра ђа не Ср би је са соп стве ном стра 
те ги јом ра ци о на ли за ци је пре гло ма зне др жав не упра ве за 
сно ва ном на ствар ним по тре ба ма др жа ве и дру штва, али
то ни је ура ди ла. 

Ла жу и на род и ММФ
„Ра ци о на ли за ци ја“ др жав ног апа ра та је пред ста вља ла

за кон ску оба ве зу, али и усме но и пи сме но обе ћа ње ко је је
вла да да ла ММФу при ли ком скла па ња кре дит ног, стенд
бај аран жма на „те шког“ 2,9 ми ли јар ди евра. При ли ком не 
дав не, мај ске по се те Бе о гра ду, „го сти“ из Ва шинг то на су,
од Та ди ће вог ре жи ма, зах те ва ли од го вор до кле се у том
по слу сти гло. На вод но, ис кљу чи во од овог до го во ра и бу 
ду ћих по те за по пи та њу „ра ци о на ли за ци је“, за ви си да ли
ће Ср би ји би ти одо бре на но ва тран ша кре ди та од 380 ми 
ли о на евра. Пре ма об ја шње њу ми ни стар ке Ди а не Дра гу -
ти но вић „за да так је до са да ис пу њен 40 до 50 од сто“, ме ђу 
тим, да ли је то за и ста та ко? 

Тре нут но је око 1.500 љу ди на пу сти ло др жав не ор га не,
док око 1.000 љу ди има ста тус „не рас по ре ђе них“, што зна 
чи да од укуп но 8.000 ви шка рад ни ка, пре о ста је от пу шта 
ње још 5.500 рад ни ка. Не где је очи глед но „за пе ло“, што
све до чи и по да так да је Жал бе на ко ми си ја Вла де за тр па на

зах те ви ма слу жбе ни ка ко ји
су про гла ше ни не рас по ре 
ђе ни ма, а ко ји тра же пре и 
спи ти ва ње та кве од лу ке.
„Ве чер ње но во сти“, од 27.
ма ја 2010. го ди не, от кри ва ју
да је Жал бе на ко ми си ја, до
са да усво ји ла 24 жал бе и ре 
ше ња о от ка зу вра ти ла на
по нов ни по сту пак „от пу 
шта ња“. То зна чи да се цео
по сту пак од ви ја ве о ма спо 
ро, по вр шно, и да су ар гу 
мен ти на стра ни от пу ште 
них слу жбе ни ка. 

Исто вре ме но је ак ту ел 
ној вла ди, из гле да, ма ло
30.620 слу жбе ни ка ко ји су
рас по ре ђе ни у 25 ми ни стар ста ва, 109 аген ци јаре гу ла тор 
них те ла и 14 фон до ва, па се, уме сто „ра ци о на ли за ци је“,
при сту пи ло но вом го ми ла њу ин сти ту ци ја и слу жбе ни ка.
Та ко је до ла ску ММФа у Бе о град прет хо ди ло осни ва ње
но вих бу џет ских ко ри сни ка, и то: Кан це ла ри је за ци вил но
дру штво, Фон да за ре сти ту ци ју, Аген ци је за за шти ту од
јо ни зу ју ћих зра че ња, Аген ци је за хе ми ка ли је, Пред у зе ћа за
же ле знич ки тран спорт „BB Car go“, ЈП за раз вој и уна пре ђе -
ње ин фор ми са ња пу тем елек трон ских ме ди ја на срп ском
је зи ку на КиМ и ЈП „Еми си о на тех ни ка и ве зе“. За по шља ва 
ње слу жбе ни ка у ове но во фор ми ра не ин сти ту ци је је уве 
ли ко у то ку, те се та ко при ча о „ра ци о на ли за ци ји“ и евен 
ту ал но от пу шта ње сво ди на „пре си па ње из шу пљег у пра зно“. 

Ра ди ка ли упо зо ра ва ли...
Ме се ци ма уна зад, Срп ска ра ди кал на стран ка је упо зо 

ра ва ла јав ност и ре жим у Ср би ји, да је тзв. ра ци о на ли за ци 
ја бро ја за по сле них у др жав ној ад ми ни стра ци ји за пра во
јед на од нај ве ћих пре ва ра ове вла де, и да од тог по сла не 
ће би ти ни шта. Ра ди ка ли су упо зо ра ва ли да се от пу шта 
њем пор ти ра, чи ста чи ца, ка феку ва ри ца и во за ча, су штин 
ски не ће сма њи ти др жав ни апа рат, уко ли ко се под хит но
не пре ста не са осни ва њем но вих аген ци ја, фон до ва, ко ми 
си ја, кан це ла ри ја и дру гих бес по треб них, тзв. ре гу ла тор 
них те ла Вла де. Чак је у мо мен ту до но ше ња За ко на о сма 
ње њу бро ја за по сле них у ре пу блич ким и ло кал ним ин сти 
ту ци ја ма, пот пред сед ник СРСа, Дра ган То до ро вић, у Скуп 
шти ни Ср би је, обе ло да нио ин фор ма ци је о то ме ка ко је
Вла да Ср би је из вр ши ла до дат но за по шља ва ње 413 слу 
жбе ни ка и функ ци о не ра, и то у пе ри о ду ја ну арок то бар
2009. го ди не. Ме ђу тим, упр кос ар гу мен та ци ји Срп ске ра 
ди кал не стран ке, и те шкој со ци јал ној и еко ном ској кри зи,
ре жим Бо ри са Та ди ћа ни је по ка зао спрем ност да сма њи
јав ну по тро шњу и да об у ста ви пар тиј ско за по шља ва ње 

Р. В. С.
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ОтОтпупушташтамомо ненепоподобдобнене,,
зазапопошљашљававамомо поподобдобнене

Др жав ни апа рат Ср би је – из ме ђу апе ти та Вла де и на ло га ЕУ и ММФа

• Док ММФ, са кре дит ном тран шом од 380 ми ли о на евра, уце њу је Вла ду Ср би је да што хит -
ни је из вр ши от пу шта ње око 8.000 за по сле них у др жав ној ад ми ни стра ци ји, а ЕУ зах те ва
за по шља ва ње но вих слу жбе ни ка ко ји ће се ба ви ти ис кљу чи во европ ским ин те гра ци ја ма,
до тле ре жим с јед не стра не от пу шта ка фе ку ва ри це, пор ти ре итд. а с дру ге стра не осни -
ва се дам но вих др жав них ин сти ту ци ја



Да ли се пре го во ри са ми си јом ММФа у Бе о 
гра ду мо гу сма тра ти ве ли ким успе хом, ка ко
то ре жим на сто ји да при ка же јав но сти, ако

је по зна то да је, од 380 ми ли о на евра, ко ли ко др жа ва тре ба да
до би је у че твр тој ре ви зи ји кре дит ног аран жма на, већ по тро 
ше но 300 ми ли о на евра на илу зор ну од бра ну кур са ди на ра!?
Од по чет ка го ди не, На род на бан ка Ср би је (НБС) је ин тер ве ни 
са ла са ми ли јар дом евра на ме ђу бан кар ском де ви зном тр жи 
шту, али упр кос то ме, на ша до ма ћа ва лу та ни је ста би ли зо ва 
на. Вред ност ди на ра и да ље па да, спољ ни дуг др жа ве је све ве 
ћи, ин фла ци ја ра сте, а про из во ди ши ро ке по тро шње дра 
стич но по ску пљу ју. Бе ле жи се ве ћи скок це на уља од 5 до 10
од сто, це не ше ће ра за 3 од сто, це не мле ка за 3 од сто, па не чу 
ди што је по тро шач ка кор па све пра зни ја. Сем то га, жи вот
обич ног чо ве ка је по стао не под но шљив и због по ску пље ња
ко му нал них тро шко ва, али и це на бен зи на, ди зел го ри ва, га 
са за до ма ћин ство и га са за ауто мо би ле. 

Ре зул та ти че твр тих пре го 
во ра са ММФом не зна че, ка ко
то Вла да ис ти че, бо љи жи вот и
бо љи стан дард пен зи о не ра, већ
упра во су прот но. Из ја ве Јо ва на
Кр ко ба би ћа, Мла ђа на Дин ки ћа
и Ди ја не Дра гу ти но вић јед но 
став но ни су тач не и ни су уте ме 
ље не на ар гу мен ти ма. Уоста 
лом, де ман ту је их и сам ММФ
тврд ња ма да ће удео пен зи ја у
бру то до ма ћем про из во ду би ти
сма њен са 13 на 10 од сто! Ак ту 
ел на си ту а ци ја пен зи о нер ског
пре жи вља ва ња у Ср би ји се мо 
же илу стро ва ти на сле де ћи на 
чин: про сеч на пен зи ја из но си
око 21.000 ди на ра, од 770.000

пен зи о не ра са мо 1,5 од сто при 
ма пен зи ју из над про се ка, а
пре ко 650.000 пен зи о не ра жи 
ви са ма ње од 15.000 ди на ра.
Сва ка ко је нај у гро же ни ја ка те 
го ри ја тзв. по љо при вред них
пен зи о не ра, ко јих има око
200.000, а ко ји при ма ју ме сеч ну
пен зи ју не што ма њу од 8.000
ди на ра. Прак тич но се да љим
опа да њем пен зи ја иде на њи 
хо во уки да ње, а да ли то за слу 
жу ју на ши нај ста ри ји су гра ђа 
ни ко ји су де це ни ја ма мар љи 
во, од сво јих уста, одва ја ли по 
рез за ПИО фонд!? 

Шта ће би ти
са ПИО фон дом?

Из ја ве да ће пен зи је у пе ри о ду од апри ла 2011. го ди не, па
све до ок то бра 2012. го ди не, би ти ускла ђи ва не са ра стом за 
ра да у јав ном сек то ру, пред ста вља ју нај о бич ни је по ли ти 
кант ске ма ни пу ла ци је, на ме ње не пред из бор ној кам па њи.
Нај го ре од све га је сте тврд ња да ће на кон тог пе ри о да, пен зи 
је ра сти у скла ду са ра стом це на на ма ло, јер се упра во раст це 
на на ма ло ла жи ра и фри зи ра, ка ко би се ис ка зао ма њим, те
ће та ко и пен зи је на ста ви ти да па да ју. 

С дру ге стра не, по сто је ћи пен зиј ски си стем је ап со лут но
нео др жив, јер пре ма ма кро е ко ном ским ин ди ка то ри ма ко ји
су об ја вље ни на сај ту Ми ни стар ства фи нан си ја, у Ср би ји
прак тич но на јед ног за по сле ног до ла зи је дан пен зи о нер (1,6
ми ли о на пен зи о не ра и 1,8 ми ли о на за по сле них). Пре ма то ме,
по сто је ћи си стем фи нан си ра ња (,,pay as you go“) је по стао нео 
др жив на ду же ста зе. Већ овог мо мен та ис пла ће не пен зи је да 
ле ко пре ва зи ла зе из нос упла ће них до при но са за ПИО, што
зна чи да су ло ше де фи ни са ни пр ви, дру ги и тре ћи стуб оси гу 
ра ња.  
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Са ММФ-ом у про паст
Аран жман ко ји ће Ср би ју до ве сти до иви це ам би са

• Док Вла да Ср би је до го ва ра но ви аран жман, од 380 ми ли о на евра, код ММФ-а, вред ност ди -
на ра и да ље па да, спољ ни дуг др жа ве је све ве ћи, ин фла ци ја ра сте, а про из во ди ши ро ке по -
тро шње дра стич но по ску пљу ју. Ср би ја је у лан ци ма ду жнич ког роп ства, што све до чи и
по да так да је на тро ме сеч ном ни воу, ан га жо ва ње кре ди та ве ће за 300 ми ли о на евра од
от пла те ка ма та и глав ни ца

Пи ше: Maри ја на Че то је вић



Ма ло се ра ди ло на уво ђе њу тре ћег сту ба – до бро вољ ног
пен зиј ског оси гу ра ња. Др жа ва ни шта не пред у зи ма на уво ђе 
њу дру гог сту ба – при ват них
ка пи та ли зи ра них фон до ва, ко 
ји би би ли га рант мла ђим ге не 
ра ци ја ма за ду го роч но ре ша ва 
ње про бле ма са пен зиј ским си 
сте мом. Као раз лог због че ка се
на то ме не ра ди, на ве де ни су
ви со ки тран зи ци о ни тро шко 
ви!? Но вац из фон да је сва ка ко
по тро шен, али основ на ка рак 
те ри сти ка ПИО си сте ма оста је
не ли квид ност. Због че га? Јед 
но став но због то га што је бр жи
раст рас хо да од при хо да усло 
вљен бр жим ра стом ко ри сни 
ка пен зи ја од ра ста бро ја за по 
сле них оси гу ра ни ка. Опа да ње
сто пе фер ти ли те та, про ду жен
жи вот ни век, све ве ћа не за по 
сле ност отва ра пи та ње, ко ће
да нас за по сле ним рад ни ци ма,
да су тра обез бе ди пен зи ју и
мир не пен зи о нер ске да не!?

Ла жи ран БДП кри је пре за ду же ност...
Спољ ни дуг Ср би је је бу квал но утро стру чен, ако се по сма 

тра пе ри од од 2000. го ди не, од ка да је на ша др жа ва под па 
тро на том „де мо крат ског“ ре жи ма. У 2000. го ди ни, дуг је по
ста нов ни ку из но сио 1.444 USD, а кра јем 2009. го ди не, на ра 
стао је на чак 4.590 USD. Да би са крио ре ле вант не и исти ни те
па ра ме тре о пре за ду же но сти др жа ве, ре жим ко ри сти фал си 
фи ко ва не по ка за те ље. Јав но при ка за ни БДП је ла жи ран и
пре на ду ван, ка ко би се од гра ђа на при кри ло да је Ср би ја по 
ста ла пре за ду же на зе мља. Ка ко!? На и ме, узи ма не су стал не
це не из 2002. го ди не, а пад ПДПа у 2009. го ди ни ни је из но сио
2,9 од сто, већ је био да ле ко ве ћи (Из вор: „На ци о нал ни гра ђан -
ски“ од 10. 2. 2010). 

Ка да би се ко ри сти ле стал не це не из 2007. го ди не, БДП би
сва ка ко пре шао 4,2 од сто. Од нос ду га и БДПа у 2001. го ди ни
је из но сио 96,1 од сто, а од 2001. до 2009. го ди не, БДП је у стал 
ним це на ма по ве ћан за око 40 од сто. Спољ ни дуг на ба зи од 
но са до ла ра и евра са кра ја 2001. го ди не је по ве ћан за око 96,5
од сто, а уко ли ко се на ве де но по ве ћа ње ко ри гу је ин дек сом ра 
ста це на у евро зо ни, он да је по ве ћа ње ре ал но за око 62 од сто.
То прак тич но зна чи да спољ ни дуг ре ал но ра сте мно го бр же
од ре ал ног ра ста БДПа. Ова ко об ра чу нат од нос спољ ног ду га
и БДПа би био знат но ви ши од 100 од сто, што ука зу је на пре 
за ду же ност Ср би је. Уз прет ход но на ве де но, у ана ли зу ве ли чи 
не спољ ног ду га ни је укљу че на ка ма та ко ју Ср би ја, ње на
пред у зе ћа и бан ке мо ра ју да пла те (Из вор: „Спољ ни дуг и сте -

пен за ду же но сти Ср би је“, М. Ко ва че вић, НСПМ, од 24. 02. 2010). 
Ина че, пре ма по да ци ма На род не бан ке Ср би је, на ша др жа 

ва је, у 2010. го ди ни, за пр ва три ме се ца, по ве ћа ла спољ ни дуг
за 1,2 од сто у од но су на крај 2009. го ди не. Та ко је др жа ва до 
се гла ни во ду га од 23,3 ми ли јар де евра, 76,2 од сто ова ко пре 
на ду ва ног БДПа! Без об зи ра на то, љу ди из ММФа, на фал си 
фи ко ва ним ста ти стич ким по ка за те љи ма, ис ти чу да ће у
2010. го ди ни, спољ ни дуг Ср би је би ти на ни воу од 75,6 од сто,
а у 2010. го ди ни, до сти ћи 90,4 од сто БДПа. Да кле, Ср би ја је у
лан ци ма ду жнич ког роп ства, што све до чи и по да так да је на
тро ме сеч ном ни воу, ан га жо ва ње кре ди та ве ће за 300 ми ли о 
на евра од от пла те ка ма та и глав ни ца.

Пре на ду ва ни при хо ди пра ве де фи цит
При хо ди др жа ве ко ји су ис ка за ни у За ко ну о бу џе ту за

2010. го ди ну су из у зет но пре це ње ни и не ре ал ни, и то ни је ни 
ка ква тај на. При хо ди од по ре за на до да ту вред ност (ПДВ) су у
2008. го ди ни из но си ли 301 ми ли јар ду, а у 2009. го ди ни 296
ми ли јар ди. Не ре ал на про јек ци ја за 2010. го ди ну је 325 ми ли 
јар ди ди на ра! То је по себ но не ре ал но, ако се има уви ду да је
пре уво ђе ња ауто мат ског сте ча ја, број по ре ских об ве зни ка
сма њен за чак 30.000! У струк ту ри укуп ног бро ја об ве зни ка

ПДВа, њих 47.500, ко ји има ју
про мет пре ко 4 ми ли о на ди на 
ра, ме сеч но из ми ру је сво је оба 
ве зе пре ма др жа ви. Ве ћу гру пу
од 61.800 чи не они ко ји тро ме 
сеч но упла ћу ју по рез, са про 
ме том од 2 до 4 ми ли о на ди на 
ра. Да кле, ја сно се ви ди ра пи 
дан пад фир ми ко ји упла ћу ју
по рез др жа ви. А уко ли ко је
вла да ми сли ла да овај ни во
при хо да одр жи по ве ћа њем
сто пе ПДВа, пре ва ри ла се јер
ће то зна чи ти пот пу ни крах
при вре де са јед не ста не, а са
дру ге по ве ћа ње ин фла ци је,
раст це на ко ји ће се ло ми ти на
крај њим ко ри сни ци ма, гра ђа 
ни ма Ср би је. Јер по што су ак 
ци зе већ по ве ћа не, ни шта дру 
го осим по ве ћа ња ПДВа не
пре о ста је!? И са да, у ова квој ка 
та сро фал ној еко ном ској си ту а 

ци ји, до шао је и ММФ да одо бри још ве ћи бу џет ски де фи цит
од 4,8 од сто, од но сно 140 ми ли јар ди ди на ра, за ко ји ће на кра 
ју по но во по ну ди ти но ви зе ле на шки кре дит! 
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ИПА фон до ви, или прет при ступ ни фон до ви
Европ ске уни је се у срп ској јав но сти пред ста вља ју
као ре ше ње за све еко ном ске про бле ме. Пре ма сај 

ту Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср 
би је: ,,У но вом бу џе ту ЕУ 20072013 пред ви ђе на су и сред ства
за но ви ин стру мент за прет при ступ ну по моћ (In stru ment for
Pre/ac ces sion Asi stan ceIPA),ко ји тре ба да при пре ми др жа ве
кан ди да те и по тен ци јал не кан ди да те за ко ри шће ње струк 
тур них фон до ва ЕУ ка да по ста ну пу но прав не чла ни це ЕУ’’. Та 
ко ђе, из ИПА фон до ва се фи нан си ра ју, из ме ђу оста лог, по моћ
,,у про це су тран зи ци је и из град њи ин сти ту ци ја, с ци љем ис 
пу ња ва ња кри те ри ју ма при бли жа ва ња ЕУ и ја ча ња ад ми ни 
стра тив них ка па ци те та’’, као и, ,,раз вој људ ских ре сур са’’.1)Да 
кле, ја сно је да се ИПА фон до ви не ко ри сте за ја ча ње ин ду 
стриј ске про из вод ње или при вре де у Ср би ји већ за ци ље ве
ко ји су ко ри сни, пре све га, за ,,при бли жа ва ње’’ Ср би је ЕУ. Та 
ко ђе, пре ма сај ту Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је: ,,Фи 
нан сиј ски оквир за ИПА из но си 10 ми ли јар ди евра, ко ли ко ће
зе мље чла ни це Уни је из дво ји ти као по моћ у пе ри о ду од 2007.
до 2013’’. Ме ђу тим, ја сно је да се пр ви и дру ги део прет ход не
ре че ни це ме ђу соб но ис кљу чу ју. Тач ни је, у пр вом де лу ре че 
ни це се на во ди да се ра ди о ,,фи нан сиј ском окви ру’’ од 10 ми 
ли јар ди евра, ко ји ће евен ту ал но би ти из дво јен. Са дру ге
стра не, у на став ку ре че ни це се на во ди да ће зе мље ЕУ из дво 
ји ти 10 ми ли јар ди евра за ИПА фон до ве(!?). Не ко очи глед но
об ма њу је срп ску јав ност. Та ко ђе, овим по лу и сти на ма о ИПА
фон до ви ма тре ба до да ти и сле де ће чи ње ни це. Обе ћа на су ма
од 10 ми ли јар ди евра се, у ро ку од 7 го ди на, де ли из ме ђу 7 др 
жа ва (Тур ске, Хр ват ске, Ма ке до ни је ко је су кан ди да ти за ЕУ, и
Ал ба ни је, БиХ, Цр не Го ре и Ср би је ко је су по тен ци јал ни кан 
ди да ти за ЕУ). Исто та ко, сред ства из ИПА фон до ва се до де љу 
ју и ква зи тво ре ви ни Ко со во.

Ипак, и по ред ова квих чи ње ни ца, пот пред сед ник Вла де
Ср би је Бо жи дар Ђе лић је еуфо рич но из ја вио на кон са стан ка
са зва нич ни ци ма ЕУ (а то су као удар ну вест пре не ли ме ди ји
у Ср би ји) да је ,,до го во ре на до дат на по др шка’’ Ср би ји од стра 
не ЕУ кроз ИПА фон до ве.2) Та ко ђе, на кон фе рен ци ји одр жа 
ној 29. 4. 2010. у Бе о гра ду под на зи вом ,,Од КАРДС до ИПА
фон до ва’’, пот пред сед ник Ђе лић и за ме ник ше фа де ле га ци је
Европ ске ко ми си је у Ср би ји Ан то нио Мар тинс, ис та кли су да
ће Ср би ја из ИПА фон до ва до би ти дво стру ко ве ћи из нос не го
из за вр ше ног КАРДС про гра ма.3)

Ме ђу тим, у прак си ни је све та ко иде ал но као што се пред 
ста вља од стра не вла сти и пред став ни ка ЕУ. На при мер, На 
род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је 23. 4. 2010. на днев ном
ре ду има ла Пред лог за ко на о по твр ђи ва њу Уго во ра о до на 
ци ји олак ши це за ин фра струк тур не про јек те за ло кал ни
оквир у окви ру ИПА 2008 мул ти ко ри снич ког про гра ма из ме 
ђу Европ ске ин ве сти ци о не бан ке и Ре пу бли ке Ср би је и гра да
Бе о гра да (у да љем тек сту ИПА уго вор и ЕИБ). Уго вор о до на 
ци ји је вре дан 6 ми ли о на евра. Ипак, у чла ну 1 ИПА уго во ра се
на во ди да је он за кљу чен тек 3. мар та 2010. Да кле, тре ба ло је
две го ди не да се за кљу чи уго вор на осно ву ИПА фон до ва из
2008. го ди не. Та ко ђе, у чла ну 2 ИПА уго во ра се на во ди: ,,Ре а 
ли за ци ја про јект ног сег мен та не ће тра ја ти ду же од 31. де цем 
бра 2015. го ди не’’. Да кле, за ре а ли за ци ју про јек та ће у прак си
тре ба ти 7 го ди на ! Та ко ђе, у чла ну 3 ИПА уго во ра се на во ди да
ће се про је кат ре а ли зо ва ти са мо: ,,Под усло вом да ЕИБ из фон 
до ва Европ ске уни је до би је сред ства у скла ду са Уго во ром о
по мо ћи ко ји је пот пи сан на дан 28. но вем бра 2009. го ди не, и
Лук сем бур гу на дан 30. но вем бра 2009. го ди не из ме ђу ЕИБа
и Европ ске ко ми си је у име Европ ске уни је’’. У том кон тек сту,
у чла ну 3 ИПА уго во ра, на во ди се да је 6 ми ли о на евра до на 
ци је, ,,мак си мал ни из нос’’. Да кле, обе ћа на до на ци ја мо же у
прак си би ти и ма ња (и очи глед но је да се ра ди о услов ном
уго во ру). Та ко ђе, до на ци ја се усло вља ва и у чла ну 5 ИПА уго 
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ПомоћПомоћ дође, па одедође, па оде
ИПА фон до ви, про бри сел ска би ро кра ти ја и Ср би ја

Пи ше мр Де јан Ми ро вић



во ра, јер ,,Из ве штај о на прет ку’’ мо ра да одо бри ЕИБ. До на ци 
ја се усло вља ва и ,,до дат ним ин фор ма ци ја ма’’ ко је мо же зах 
те ва ти ЕИБ (не на во ди се кон крет но о ка квим се до дат ним
ин фор ма ци ја ма ра ди). У чла ну 6 се Ср би ја оба ве зу је да ће фи 
нан си ра ти ин спек ци ју ЕИБа у ве зи са про јек том. У чла ну 7 се
на во ди да ће се на бав ка до ба ра, услу га и из во ђе ње ра до ва из 
во ди ти у скла ду са смер ни ца ма
ЕИБа. Да кле, уго вор и по ду го 
вор у ве зи са про јек том ко ји се
фи нан си ра из до на ци је, ће се
из во ди ти у скла ду са смер ни 
ца ма ЕИБа. У том кон тек сту,
не би би ло из не на ђе ње ако
ЕИБ на овом про јек ту фор си ра
фир ме из Аустри је или Не мач 
ке на ште ту срп ских фир ми
(као што је ра ђе но у ве зи са мо 
сто ви ма код Бе шке).

Та ко ђе, ако се про је кат у ве 
зи са до на ци јом не ,,из вр ши
пра вил но’’, ЕИБ мо же да ,,сма 
њи до на ци ју’’ или да тра жи ње 
но вра ћа ње, на во ди се у чла ну
11. Ко нач но, у чла ну 13 се на во ди и основ на свр ха ИПА уго во 
ра. Ре пу бли ка Ср би ја и Бе о град су ду жни да: ,,Укљу че у сав
свој про мо тив ни ма те ри јал ве зан за ак тив но сти ко је спа да ју
у оквир Про јект ног сег мен та на по ме ну о чи ње ни ци да су по 
др жа ни од ЕИБа и Европ ске ко ми си је, и ако је при клад но, ло 
го ЕИБ и сим бол Европ ске уни је’’. У чла ну 14 се на во ди и да се
ИПА уго вор мо же су спен до ва ти и због ,,углав ном ви ше си ле’’
и да ,,не ће по сто ја ти оба ве за пла ћа ња ни ка кве од ште те на
осно ву су спен зи је’’ од стра не ЕИБа. Та ко ђе, у чла ну 16 се на 
во ди да ЕИБ мо же рас ки ну ти уго вор и због то га што се он не
оства ру је на ,,пра ви на чин’’. Шта те фор му ла ци је кон крет но
зна че, и шта је то ,,углав ном ви ша си ла’’ не об ја шња ва се.
Слич но то ме, у чла ну 16 се на во ди да ако Ре пу бли ка Ср би ја и
Бе о град не из вр ше ,,би ло ко ју оба ве зу у по гле ду би ло ког кре 
дит ног или фи нан сиј ског ин стру мен та ко ји је да ла ЕИБ или
пре ма ЕИБу и Европ ској уни ји’’ уго вор се рас ки да. Да кле,
ИПА уго вор је јед на вр ста при ти ска на ду жни ка, у овом слу ча 
ју Ср би ју. Да не би би ло ни ка квих ди ле ма ко ја је стра на до ми 
нант на у овом уго во ру, у чла ну 18 се пред ви ђа, над ле жност (у
слу ча ју спо ра), Су да прав де ЕУ.

Слич не од ред бе су пред ви ђе не и у анек си ма ИПА уго во ра.
У Анек су I ИПА уго во ра 2008, се на во ди да је ,,ис пла та из но са
ко ји се по ми њу у овом анек су ори јен та ци о но пред ви ђе на’’. Та 
ко ђе, у та бе ла ма у Анек су I се из но си да до на ци ја чи ни са мо
20% укуп ног про јек та. Оста ло тре ба да обез бе де срп ски парт 
не ри (ве ро ват но и пу тем но вог за ду жи ва ња код ЕИБа и
слич них ин сти ту ци ја). У Анек су II се на во ди да ће до на ци ја
би ти усме ре на и за ,,тро шко ве кон сул тант ских услу га’’. Ме ђу 
тим, у анек си ма се не на во ди ко ли ки ће из нос од до на ци 
је оти ћи на тро шко ве кон сул тант ских услу га.

У Анек су V се на во ди пред ло же ни фор мат по чет ног из ве 
шта ја и ин си сти ра се на ме ра ма ко је тре ба да по стиг ну да се
,,Европ ска уни ја иден ти фи ку је као из вор ко фи на си ра ња’’. Да 
кле, по но во ин си сти ра ње на про бри сел ској про па ган ди у Ср 
би ји.

Као до да так, на кра ју ИПА уго во ра се на во ди и обра зац По 
чет ног из ве шта ја, Из ве шта ја о ре а ли за ци ји и спи сак анек са, у
ко јем се на во ди да је дан од њих (04), тре ба да са др жи Од лу ку
о скла па њу уго во ра за кон сул тант ске услу ге уз до ку мен та ци 
ју о про це ни по ну да. Али, по но во, као и у ду гим де ло ви ма ИПА
уго во ра, не на во ди се ко ли ки ће део до на ци је оти ћи на кон 
сул тант ске услу ге (у та бе лар ном при ка зу 3 и 4 не ма по да тка
ко ји по ка зу је ко ли ко ће из но са из до на ци је оти ћи на кон сул 
тант ске услу ге).

Из прет ход но из не тих чи ње ни ца мо же се за кљу чи ти да је
ИПА уго вор не ја сан и усло ван. Тач ни је, не зна се та чан из нос
до на ци је, ни ти ко ће има ти нај ве ћу ко рист од ње (гра ђа ни Ср 
би је или кон сул тан ти и фир ме из ЕУ). Та ко ђе, ИПА уго вор је и
јед на вр ста при ти ска на ду жни ка (у овом слу ча ју на Ср би ју)
од стра не ЕИБа. ИПА уго вор има и очи глед ну про па ган ду
свр ху. ИПА уго вор до при но си и ја ча њу про бри сел ске би ро 
кра ти је у Ср би ји. У том кон тек сту тре ба по сма тра ти и (еко 

ном ски нео бја шњи ву) од лу ку
да се у на ред не две го ди не у
Вла ди Ср би је за по сли 350 слу 
жбе ни ка због ,,упра вља ња
фон до ви ма ЕУ’’4). Упр кос то ме
што ММФ зах те ва да се сма њи
др жав на ад ми ни стра ци ја и
што ће у на ред ном пе ри о ду
би ти от пу ште но не ко ли ко
сто ти на љу ди са мо из Вла де
Ре пу бли ке Ср би је. Или, што ће
би ти от пу ште но око 130 љу ди
у Ми ни стар ству спољ них по 
сло ва, Ми ни стар ству за Ко со во
и Ме то хи ју 23, Ми ни стар ству
здра вља 54, Ми ни стар ству ра 
да и со ци јал не по ли ти ке, Ми 

ни стар ству про све те 45 и Ми ни стар ству за на у ку 8.5) Али,
очи глед но, за вла сти у Бе о гра ду, ИПА фон до ви ко ји су, пре
све га, усме ре ни ка ја ча њу про бри сел ске би ро кра ти је и про па 
ган де у Ср би ји су ва жни ји чак и од Ко со ва и Ме то хи је, здрав 
стве не за шти те, на у ке, обра зо ва ња, за по сле но сти и со ци јал 
ног по ло жа ја срп ских гра ђа на.
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1) Пре ма сај ту Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу 

бли ке Ср би је.
2)  Мон до, Блиц, Тан југ, 12. 2. 2009.
3)  Ћо ћај Л. ,,При вред ни пре глед’’, 30. 4. 2010.
4)  Чпа јак Б. ,,По ли ти ка’’: 6.4.2010, пре ма ре чи ма Ог ње на Ми ри ћа,

ко ор ди на то ра за фон до ве ЕУ у Вла ди Ср би је
5)  ,,Но во сти’’, 29. 4. 2010.



Ко руп ци ја, ракра на дру штва, под ра зу ме ва
не за ко ни то ко ри шће ње дру штве ног и др жав 
ног по ло жа ја и мо ћи ра ди сти ца ња соп стве не

ко ри сти. Реч ко руп ци ја по ти че од ла тин ске ре чи co rum po
и у пре во ду зна чи, под ми тљи вост, пот ку пљи вост, по 
ква ре ност, из о па че ност. Ко руп ци ја ни је тво ре ви на са 
вре ме ног дру штва, већ је по зна та од нај ста ри јих да на. Го 
то во да не ма дру штве не за јед ни це где ко руп ци ја ни је
при сут на, у од ре ђе ној ме ри. 

У прав ном сми слу, ко руп ци ја је од нос ко ји се за сни ва
зло у по тре бом овла шће ња у јав ном или при ват ном сек то 
ру у ци љу сти ца ња лич не ко ри сти или ко ри сти за дру го 
га. У еко ном ском сми слу, ко руп ци ја је на сто ја ње да се ра 
ди лич не ко ри сти мак си ми зи ра при ход од од ре ђе не де 
лат но сти, што за по сле ди цу има по ре ме ћај у усло ви ма тр 
жи шне утак ми це и укуп ну ра ци о нал ност еко ном ског по 
на ша ња. Ко руп ци ја се ма ни фе сту је кроз сле де ће по ја ве:
под ми ћи ва ње, из ну да, на пла ћи ва ње не за ко ни тих так си,
на ме шта ње из бо ра, до го ва ра ње гла са ња, зло у по тре ба
уну тра шњих и тај них ин фор ма ци ја, фал си фи ко ва ње до 
ку мен та ци је, ма ни пу ла ци је при ли ком до но ше ња про пи 
са и спро во ђе ња на бав ки, за кљу чи ва ње уго во ра и зај мо ва,
нео вла шће на про да ја др жав не имо ви не и пра ва, из бе га 
ва ње пла ћа ња по ре за, тр го ви на ути ца јем, су коб ин те ре са,
зло у по тре ба сред ста ва, овла шће ња, за стра ши ва ње и тор 
ту ра, до би ја ње не за слу же не олак ши це, и још мно го дру 
гих об ли ка из вр ше ња. 

Ко руп ци ја као по ја ва је не мо рал на и штет на, и иза 
зи ва низ вр ло не га тив них ефе ка та. Ње не штет не по 
сле ди це мо гу би ти дру штве нопо ли тич ке: уру ша ва ње
ин сти ту ци ја, по ве ћа ва ње тро шко ва функ ци о ни са ња др 
жа ве, не по ве ре ње гра ђа на у ин сти ту ци је др жа ве, ши ре ње
ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ра за ра ње мо рал них вред но 

сти, апа ти ја гра ђа на, и др; а та ко ђе мо гу би ти и еко ном 
ске: по раст си ро ма штва, сма ње ње дру штве ног про из во 
да, по ве ћа ње за ду же но сти зе мље.

Раз ме ре ко руп ци је по не кад мо гу да до стиг ну то ли ки
ни во да она по ста не смет ња нор мал ном функ ци о ни са њу
дру штве ног по рет ка, раз во ју дру штва, и ег зи стен ци ји љу 
ди, и та да до тич на др жа ва или дру штве на за јед ни ца до 
во ди у опа сност и соп стве ни оп ста нак. Та кав је слу чај, на 
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Не кра ди др жа ву 
Пи ше: Ср ђан Но го



жа лост, да нас са Ср би јом. Ко руп ци ја, по те кла од нај ви 
ших ни воа вла сти, као рак се про ши ри ла кроз чи та во
др жав но тки во, и до ве ла у опа сност нор мал но функ 
ци о ни са ње на ше отаџ би не. 

Да би се су зби ла ко руп ци ја, по треб но је успе шно функ 
ци о ни са ње др жав них ор га на – по ли ци је, пра во су ђа, али и
ме ди ја и јав но сти. Пред у слов све га то га је по сто ја ње од 
луч не по ли тич ке во ље да се спро ве де бор ба про тив ко 
руп ци је. На жа лост, у Ср би ји не по сто ји ни шта од то га, и
по сле ди це тр пе сви гра ђа ни. 

Ва жно је ре ћи да у по ли ти ци по сто ји мо рал на од го вор 
ност и суд јав но сти чак и кад не по сто ји кри вич на од 
го вор ност. То по ка зу ју при ме ри из дру гих зе ма ља. Ри 
чард Ник сон је под нео остав ку због оно га што су дво ји ца
но ви на ра об ја ви ла, што је ре зул то ва ло ис тра гом и иако
ни је кри вич но од го ва рао, пла тио је по ли тич ку це ну. Пре 
ми јер Бри тан ске Ко лум би је за вр шио је у за тво ру и иако је
на кра ју осло бо ђен оп ту жбе за ко руп ци ју, пла тио је афе ру
остав ком и кра јем по ли тич ке ка ри је ре. У Че шкој Ре пу 
бли ци је пре ми јер Грос, при ли ком при ти ска ме ди ја и јав 
но сти, под нео остав ку јер ни је ус пео увер љи во да об ја сни
ода кле му но вац за стан ко ји је ку пио ка да још и ни је био
пре ми јер. Бив ши шеф фран цу ске ди пло ма ти је, Ро лан Ди 
ма, осу ђен је 2001. на за твор и нов ча ну ка зну јер је за по 
слио љу бав ни цу у јед ном пред у зе ћу, а она је по сле код ње 
га ло би ра ла да ово пред у зе ће до би ја уно сне по сло ве.

Оно што је за јед нич ко за ко руп ци о на шке афе ре и
пљач ке у Ср би ји је да ни ко ни је од го ва рао!!! Ни пред су 
дом, а че сто ни пред јав но шћу. 

Не ре ша ва ње афе ра ви со ке по ли ти ке као по сле ди цу је
про из ве ло да је Ср би ја да нас зе мља у ко јој се већ два де сет
го ди на по ро ђај пла ћа 500, а гроб но ме сто ви ше од хи ља 
ду евра, зе мља у ко јој нај по зна ти ја ху ма ни тар ка кра де
обо ле ле од ра ка, зе мља у ко јој се ми ни стар здра вља ле чи
у ино стран ству, зе мља ко ја не ма гу вер не ра док бан ке ула 
зе у ста но ве сред ње кла се ко ја ви ше не мо же да от пла ћу 
је пре ску по узе те кре ди те из ра же не у еври ма, зе мља у ко 
јој је нор мал но да по ли ца јац ор га ни зу је от ми цу, а ту жи 
лац пи ше оп ту жни це ко је тре ба да пад ну на су ду. То је све
ло гич на по сле ди ца ста ња ко је су про из ве ле по ли тич ке
ели те. 

Ср би ја је зе мља не за по сле них и си ро ма шних у ко јој ди 
рек тор др жав не фир ме Ср би ја гас има пла ту од 1 350 000
ди на ра, до ско ра шња ди рек тор ка ди рек ци је за имо ви ну,
Сла ви ца То тић, узе ла је от прем ни ну од 20 000 евра по што је
на пу сти ла по ло жај за ме ни ка ди рек то ра Фон да ПИО, То 
ми ца Ми ло са вље вић и Пре драг Кон тро ше ми ли о не евра
за сум њи ве вак ци не про тив не по сто је ћег гри па, бив ши

44 VELIKA SRBIJA JUN 2010. BROJ 3390

Корупција



ди рек тор аеро дро ма у Бе о гра ду Бо јан Кри што де ли се би
и са рад ни ци ма ви ше ми ли он ске бо ну се. Пи та ње је ко се
да нас још се ћа сво је вре ме ног ре но ви ра ња ВИП са ло на на
аеро дро му, за ко ји је по тро ше но не ве ро ват них два ми ли 
о на евра, а уло га та да шње ре сор не ми ни стар ке и функ ци 
о нер ке ДС Ма ри је Ра ше те Ву ко са вље вић још ни је ра све 
тље на на су ду. При ме ра ра ди, но вац је та да иси са ван из
Аеро дро ма, од но сно бу џе та Ср би је, та ко што је че тво ро 
сед вре дан 35.000 ди на ра пла ћен 982.000, а др жач за сал 
ве те 12.342 ди на ра. За то, на рав но, ни ко ни је од го ва рао.
Да је сте, мо жда се не би по но вио иден ти чан слу чај, ко ји је
очи глед но по стао обра зац по на ша ња, са не ко ли ко бе о 
град ских бол ни ца. И та да, баш као и са слу ча јем на аеро 
дро му, сви ак те ри су по сле крат ко трај ног при тво ра пу 
ште ни, а слу чај се „за гу био“ у ла ви рин ти ма „ре форм ског“
пра во су ђа. А тек ка да се по гле да ју не бро је не бан дит ске
при ва ти за ци је и оти ма ње др жав не имо ви не (по след ња
ко ја се спре ма је про да ја Те ле ко ма), до ла зи се до ци фа ра
ко је се ме ре ми ли јар да ма евра!!!! Са свим до вољ но да Ср 
би ја еко ном ски и по ли тич ки про цве та и ре ши со ци јал не
про бле ме ста нов ни штва. 

У Ср би ји се ни шта ни је де си ло ни ка да је швед ска по 
ли ци ја утвр ди ла да је та да шњи пот пред сед ник Вла де,
Ми ро љуб Ла бус, при мио од фир ме Ерик сон 13.000 евра за
шко ло ва ње ћер ке у ино стран ству, ка да је гу вер нер На 
род не бан ке Ср би је, Ра до ван Је ла шић, ку пио ви лу на Де 
ди њу од 180 ква дра та и 15 ари пла ца за са мо 380.000
евра, ка да је бив ши пре ми јер Зо ран Жив ко вић уло жио
ми ли о не евра у ви но град и ви на ри ју. Ни ко ни је од го ва рао
за гла са ње по сла ни ка из Со лу на и Бо дру ма, сви су за бо ра 
ви ли и на Ја ну ше ви ћа и Ко ле са ра. И, на рав но, суд ни је
пре су дио ни у афе ри Пе ри шић, ка да је та да шњи пот пред 
сед ник Вла де и бив ши на чел ник Ге не рал шта ба ухап шен
док је пре да вао по вер љи ва вој на до ку мен та аме рич ком
оба ве штај цу. 

За ми сли мо са мо ка да би ма кар део од ко зна ко ли 
ко ми ли јар ди евра, укра де них или не по врат но из гу 
бље них, био спа сен, и уло жен у раз вој зе мље. По ди гла
би се при вре да, за по сли ли љу ди, сма њи ла за ду же ност и
си ро ма штво, ин сти ту ци је би про функ ци о ни са ле, ско чио
би стан дард, а он да, та ко оја ча ла Ср би ја, би ла би мно го
озбиљ ни ји чи ни лац, по ли тич ки и вој ни, ко ји би ре ла тив 

но ла ко ус пео да ре ши и оне нај о збиљ ни је про бле ме, као
што је оку па ци ја Ко со ва и Ме то хи је и на ци о нал но пи та ње
Ср ба у ре ги о ну. Сви ма они ма, зна ни ма и не зна ни ма, ко ји
сво јим (не)де ли ма, мо гу да се про на ђу у ово ме тек сту, на
кра ју бих по све тио де ло ве из бе се де све то вла ди ке Ни ко 
ла ја Срп ског, ко је об ја шња ва ју на нај бо љи мо гу ћи на чин
ка кво зло пред ста вља ко руп ци ја. 

„Ко учи ни ште ту др жа ви, учи нио је ште ту ми ли о 
ни ма гра ђа на те др жа ве, оту да је кра ђа од др жа ве да 
ле ко ве ћи пре ступ не го кра ђа од по је ди них љу ди. И
још: ко укра де од по је дин ца, укра де од имућ но га, од оно 
га ко ји има, ко пак укра де од др жа ве, тај укра де од сви 
ју ко ји пла ћа ју по рез др жа ви, то јест не са мо од имућ 
ног и од си ро ма ха, јер по рез др жа ви пла ћа ју и си ро ма си,
слу ге и слу шки ње, ар га ти и над ни ча ри, пра ље и по слу жи 
те љи, пе чал ба ри по ту ђим зе мља ма и бед ни труд бе ни ци
по ру до ко пи ма ис под зе мље, и се љак ко ји оре на кра ва ма,
и са мо хра ни стар ци и ста ри це, и чи ста чи ули ца. За по рез
про да је се си ро ма ху ку ћа, и ов ца и ба крач, и све по ку ћан 
ство. Чо век ко ји не ма ни шта, мо ра да по зај ми да пла ти по 
рез. Др жав но бла го за ли ве но је по то ци ма зно ја и су за
си ро тињ ских. Пут ко јим то бла го те че у др жав ну бла гај 
ну ис пу њен је ва па јем и ри да њем. За и ста, те шко је за ми 
сли ти ве ће глу по сти од те.

Не из но си свој но вац из сво је др жа ве у ту ђу др жа ву.
Ти ме чи ниш част ту ђој др жа ви а по ни же ње и ште ту
сво јој. И ово је кра ђа и про клет ство. Она је др жа ва нај 
си гур ни ја – без об зи ра на ње ну ве ли чи ну – где вла да нај 
ве ће по ште ње. Ти чи ниш сво ју др жа ву не си гур ном сво јим
не по ште њем. Знај да, ако про пад не тво ја др жа ва, и ти
ћеш про па сти у њој пре не го што пре ско чиш гра ни цу
и за гр лиш свој но вац у ту ђој зе мљи. Твој жи вот про па 
шће у тво јој др жа ви, а твој но вац у ту ђој. То је обич на
осве та Веч не Прав де, ко ја гле да и ви ди. Без ум ник чу ва а
не зна за ко га чу ва, ка же не по гре шна Књи га. (Све ти Ни 
ко лај Срп ски, де ло ви ње го вог тек ста Не кра ди др жа ву’’).
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Грч ка је по ста ла де се та по ре ду чла ница
Европ ске уни је (од но сно за јед ни це), сту 
пив ши у њу 1981. го ди не, све га се дам го 

ди на по сле па да вој не дик тату ре, ко ја је би ла на вла сти од
1967. го ди не (уз гред ре че но, сам при ступ он да шњој
Европ ској еко ном ској за јед ници, мно ги у Грч кој су оспо 
ра ва ли као не де мо крат ски). Да бу де мо још пре ци зни ји:
ула зак у Европ ску еко ном ску зајед ни цу усле дио је по сле
ду гог пе ри о да не ста бил но сти по сле рат не епо хе, по сле
кр ва вог гра ђан ског ра та, ко ји је био по сле ди ца оку па ци је
Грч ке од др жа ва Осо ви не у пе ри о ду Дру гог свет ског ра та.
По сле 19 го ди на ста бил но сти, свет оби ла зе сли ке но ве
не ста бил но сти Грч ке и уно се бес по кој у све љу де ко ји
има ју со ци јал ну и по ли тич ку од го вор ност. Јер, као што је
по зна то, ме ре ко је је пред у зе ла грч ка вла да упра во за ди 
ру у нај о се тљи ви ја пи та ња со ци јал не прав де, а по ли тич 
ки по те зи у ге о по ли ти ку. Но, по ђи мо ре дом.

Екс пер ти Фон да еко ном ских ис тра жи ва ња (IOBE, Грч 
ка) из ја ви ли су, да Грч кој, у ве зи са по ли тич ком и еко ном 
ском не ста бил но шћу, пре ти ве ли ка со ци јал на кри за. Уку 
пан дуг Грч ке пре шао је 300 ми ли јар ди евра.

Да се у Грч кој до га ђа по ти ра ње со ци јал не др жа ве, од 
но сно све га оно га што се по зи тив но до го ди ло на со ци јал
ном пла ну у XX ве ку, нај сли ко ви ти је је об ја снио  је дан од
уче сни ка про те ста у Ати ни: „Ме ђу на род ни мо не тар ни
фонд и Европ ска уни ја кра ду од нас век соци јал не бор 
бе!“  На и ме, грч ки пар ла мент је са 172 гла са (од 300 по 
сла ни ка) усво јио план вла де за из ла зак из кри зе. План
пред виђа ра ди кал не ме ре, ра ди кал ну при ва ти за ци ју пре 

о ста лог грч ког бо га ства, а пре све га уки да ње од ре ђе них
соци јал них пра ва, по ве ћа ње по ре за, сма ње ње пла та, пен 
зи ја, со ци јал них да ва ња... Осим то га, Европ ска уни ја је
пре у зе ла фи нан сиј ску област у Грч кој, што дру гим ре чи 
ма зна чи гу би так фи нан сиј ске су ве ре но сти.

Вла да Грч ке је пред ви де ла спо ме ну тим про гра мом из 
ла ска из кри зе ра ди кал ну приватизацију. Др жа ва има 77
по сто ак ци ја у воде ћој Агро бан ци Грч ке, као и 34 по сто
ак ци ја у По штан ској бан ци. Та ко ђе има кон трол ни па кет
ак ци ја у електро ди стри бу ци ји, као и у фик сној и мо бил 
ној те ле фо ни ји. По ред то га, др жа ви при па да ју на ци о нал 
на га сна ком па ни ја DE PA  и га со вод DESFA. Ту су још лу ке,
као и не ке ма ње ком па ни је.

Ове др жав не ком па ни је до но си ле су Грч кој по ло 
ви ну БНД и са да то тре ба при ва ти зо ва ти, јер су их на ово
на те ра ле Европ ска уни ја и Ме ђу на род ни мо не тар ни
фонд. За то је бес Гр ка усме рен ви ше на Бри сел не го на
Ати ну. На и ме, ве ћи на Гр ка сма тра да су баш при ва ти за 
ци ја и ко руп ци ја до ве ле до кри зе, јер при ват не ком па ни 
је су из бе га ва ле да пла ћа ју по ре зе, до при но се за рад ни ке.

Уло га САД у ства ра њу грч ког ду га
Грч ка је об ма њи ва ла Европ ску уни ју о ста њу сво јих фи

нан си ја, одно сно ду го ва, уз по моћ аме рич ке бан ке „Голд 
ман Сакс“. Кри стин Ла гард, ми ни стар ка еко но ми је Фран 
цу ске из ја ви ла је, тим по во дом, да Европ ска уни ја тре нут 
но спро во ди ис тра жи ва ње у ар хи ва ма грч ког ми ни стар 
ства фи нан си ја. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ће да ти мно ге

Грчка криза

Гу би так 
фи нан сиј ске су ве ре но сти
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од го во ре, ка ко оне тех нич ке при ро де, та ко и оне по ли 
тич ке.  На и ме, спо ме ну та бан ка је ре струк ту и ра ла и од ло 
жи ла низ до спе лих оба ве за Грч ке по ис пла ти ра та за по 
сто је ће кре ди те. Пре ма пи са њу штам пе из 2002. го ди не,
Грч ка је, из ме ђу оста лог, узе ла кре дит од ми ли јар ду евра,
ко ји, бла го да ре ћи сло же ним фи нан сиј ским опе ра ци ја ма,
ни је био укљу чен у оп шти биланс бу џе та. То је по мо гло
Грч кој да Европ ском пак ту за ста бил ност пред ста ви да за 
ду же ност бу џе та не пре ла зи три по сто на го ди шњем ни 
воу, од но сно да дуг не пре ла зи 60 по сто БНД. По сле ре ал 
ног са гле да ва ња грч ког ду га са гле да но је да он из но си
фан та стич них 113 по сто БНД. 

Про ве ра ко ју је ура ди ла ста ти стич ка аген ци ја Европ 
ске уни је, ,,Евро стат”, за јед но са Грч ком ста ти стич ком слу 
жбом по ка за ла је ре ал но ста ње де фи ци та др жав ног бу џе 
та Грч ке. Ра ни је је грч ка вла да из јављи ва ла да де фи цит
бу џе та у 2009. го ди ни из но си 12,7 од сто БНД. А по ре зул 
та ти ма ,,Евро ста та”, бу џет ски де фи цит је до сти гао 13,6%.
Пре ма прог но за ма струч ња ка ,,Евро ста та’’, раст бу џет ског
де фи ци та Грч ке на ста ви ће се и у 2010. го ди ни. Де фи цит
мо же пре ћи 14% БНД.

Кад је у пи та њу на чин грч ког за ду жи ва ња, ме ди ји опет
упи ру прст у САД, од но сно ње не пред став ни ке у ме ђу на 
родним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма и бан ка ма. На и ме,
ови су ср дачно пре по ру чи ва ли да Грч кој до де љу ју кре ди 
те. То све отва ра пи та ње уло ге пред став ни ка, од но сно
вла де САД у грч кој кри зи. Та ко ђе, не ја сно је где су те па ре.
Раз ли чи ти из во ри на во де да ни су све па ре за вр ши ле у др 
жав ном бу џе ту, од но сно као де ви зне ре зер ве, већ да су
про сто „не ста ле“. За то грч ки ана ли ти ча ри, с пра вом, по 
ста вља ју пи та ње ко је украо па ре. Дру го, за што се у ме ра 
ма про тив кри зе не на ла зи план кон фи ска ци је нов ца и
до ба ра оних ко ји су по кра ли па ре? Тре ће, део по ли ти ча ра
и љу ди из фи нан сиј ског сек то ра је ко рум пи ран ка ко би
др жа ва или дру ги сек то ри узе ли кре ди те. 

Не слав на си ту а ци ја у Грч кој ауто мат ски је до ве ла до
бек ства ка пи та ла и ин ве сти то ра из Грч ке. По том је, што је
и оче ки ва но, пао кре дит ни реј тинг др жа ве, што је об ја ви 
ла овла шће на аген ци ја Fitch. Реј тинг је сни жен са А на
БББ+ц. Ово је уско ро по твр ди ла и дру га овла шће на аген 
ци ја Stan dard & Po or’s. На и ме, ко ти ра ње ак ци ја грч ких ба 
на ка на бер зи по но во је сни же но по сле са оп ште ња ме ђу 
на род не аген ције Stan dard & Po or’s. S&P је ума њи ла реј 
тинг ове др жа ве, чла ни це зо не евра, без об зи ра на то што
је два да на ра није пре ми јер Ге ор ги ос Па пан дреу пред ста 
вио ве о ма ре пре сиван план из ла ска Грч ке из фи нан сиј 
ског ко лап са. Нови реј тинг BBB+ озна ча ва да је др жа ва
спо соб на да ис пу ња ва оба ве зе по от пла ти при спе лих ра 
та, али да су ри зи ци ве ли ки.

Кре дит на спо соб ност Грч ке је тре нут но у ран гу Ју жно 
а фрич ке Ре пу бли ке.

Ко ји су би ли мо ти ви аме рич ке бан ке „Голд ман Сакс“
да ла жи ра по дат ке о фи нан сиј ској си ту а ци ји у Грч кој?

Тур ска „спа си те љи ца“ Грч ке?
Од го вор је ве о ма сло же но до би ти, али се он на зрео

кра јем ма ја 2010. го ди не ка да се  у Ати ни об рео тур ски
пре мијер Р. Ер до ган. Грч ки пре ми јер је пред но ви на ри ма
на гла сио: „Ми по чи ње мо но ву еру у ме ђу соб ним од но си 
ма са Тур ском“. Шта то зна чи, об ја снио је, ми мо ди пло мат 
ских оби ча ја, сам грч ки пре ми јер. Грч ка ће раз мо три ти
еко ном ске од но се две др жа ве и про ме ни ће ста тус су се да
из „по тен ци јал ног агре со ра“ у „стра те шког са ве зни ка“ и,
што је иза зва ло ве ли ко из не на ђе ње, сма њи ти рас хо де на
вој ску и на о ру жа ва ње, и то, ни ма ње ни ви ше не го за че
твр ти ну. Тре нут но, грч ки вој ни рас хо ди из но се 3,3 по сто
БНД, што у европ ским усло ви ма пред ста вља ре корд ко ји
је, у про се ку, тек 1,5 по сто (Ита ли ја, на при мер има 0,8 по 
сто). Гр ци има ју и нај моћ ни ју вој ску у Европ ској уни ји ко 
ја има и 177 000 вој ни ка у коп не ној вој сци, што је ви ше од
Изра е ла и Укра ји не, на при мер! То зна чи зна чај но разо ру 
жа ње зе мље. Исто вре ме но, Тур ска, ко ја има мно го моћ ни 
ју вој ску, дру гу у окви ру НА ТОа, од мах по сле САД, не ће се
раз о ру жа ва ти ни ти сма њи ва ти ула га ња у на о ру жа ва ње и
обу ку вој ни ка. То ја сно го во ри о од но су над ређе ног и под 
ре ђе ног.

По ред то га, грч ки пре ми јер Па пан дреу обе ћао је тур 
ском пре ми је ру да ће има ти грч ку по др шку да Тур ска бу 
де до ма ћин Олим пиј ских ига ра 2020. го ди не

За уз врат, тур ски пре ми јер је обе ћао „хит ну фи нан сиј 
ску по моћ“ грч кој вла ди. На рав но, ни ко ни је об ја снио за 
што је по треб на фи нан сиј ска по моћ Тур ске Грч кој, кад је
до би ла од Европ ске уни је и ММФа 110 ми ли јар ди евра.
То је иза зва ло не до у ми це, али и пи та ње но ви на ра да ли
има још не ких тај ни ко је ни су до ступ не.

На ме ре Тур ске, гле чу да, иза зва ле су оду ше вље ње код
обич них Гр ка. Ру ски но ви нар, Ан тон Нев злин, за „Ру ску
Гер ма ни ју“ је са ве ли ким из не на ђе њем на пи сао да ,,у вре 
ме ка да се у Ати ни спа љу ју не мач ке за ста ве, Гр ци ви де
Тур ску као спа си те љи цу.“ Исто вре ме но, ана ли ти ча ри из
Грч ке упо зо ра ва ју да се иде у сме ру об навља ња је дин 
стве ног еко ном ског про сто ра на те ри то ри ји бив ше
осман ске им пе ри је, где европ ски аут сај дер Грч ка мо же да
игра јед ну од ва жни јих  уло га, под усло вом да не по ста не
еко ном ски при ве зак Тур ске.

Да ово ни је са мо ма шта ре ње упу ће ни јих љу ди по тру 
дио се да са оп шти ни ко дру го до ми ни стар ино стра них
по сло ва Тур ске Ах мет Да ву то глу, ко ји је у ин тер вјуу за
„Њу свик“ („New swe ek“) на пи та ње но ви на ра „Где Ви ви 
ди те се бе и Тур ску за 10 го ди на?“ од го во рио:

,,Ја ви дим др жа ву ко ја је за по че ла ин те гра ци ју са сво 
јим су се ди ма. Овај циљ ће би ти ис пу њен до 2023. го ди не”.
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Вла да Мир ка Цвет ко ви ћа пла ћа за ло би ра 
ње ви ше од ми ли он до ла ра го ди шње,
фир ми „Advan ced Prac ti cal So lu ti ons LLC”

из Чи ка га. Вла сник те фир ме је бив ши адво кат Ми лан Пе 
тро вић, бли зак са рад ник бив шег гу вер не ра Аме рич ке са 
ве зне др жа ве Или но ис, Ро да Бла го је ви ћа, и глав ног ак те 
ра афе ре „ло би гејт”, ко ја је по тре сла Ва шинг тон и због ко 
је се про тив Бла го је ви ћа пред аме рич ким су до ви ма во ди
по сту пак због ко руп ци је и зло у по тре бе по ло жа ја. Иако су
вла да ју ће стран ке уго вор о ло би ра њу про гла си ла др жав 
ном тај ном, он се мо же на ћи на сај ту Аме рич ког ми ни 
стар ства прав де. На и ме, на осно ву аме рич ког фе де рал ног
За ко на о ре ги стра ци ји стра них аге на та (FA RA) из 1938.
го ди не и фе де рал ног За ко на о об ја вљи ва њу ло би ра ња из
1995. го ди не, сви ло би сти у САД ко ји ра де за „стра не по 
сло дав це” мо ра ју се ре ги стро ва ти код над ле жног ор га на,
а по да ци о то ме мо ра ју би ти обе ло да ње ни јав но сти.

По што у Вла ди Ср би је то очи глед но ни ком ни је би ло
по зна то, она је под озна ком „стро го по вер љи во”, 30. апри 
ла 2009. го ди не, до не ла За кљу чак број 00197/2009001,
ко јим се „при хва та ин фор ма ци ја о по тре би пла ни ра ња и
ор га ни зо ва ња до дат них ак тив но сти ор га на Ре пу бли ке
Ср би је у раз го во ри ма с ор га ни ма Сје ди ње них Аме рич ких
Др жа ва и дру гим по ли тич ким и по слов ним ин сти ту ци ја 
ма у САД и по тре би ан га жо ва ња (Пе тро ви ће ве) ку ће
„Advan ced Prac ti cal So lu ti ons LLC”. Иако у За кључ ку сто ји да
су за ко ор ди ни ра ње це ло куп ног по сла овла шће ни Ка би 
нет пред сед ни ка Вла де Мир ка Цветко ви ћа, Ми ни стар 
ство спољ них по сло ва и Ге не рал ни се кре та ри јат Вла де, за
спро во ђе ње уго во ра с кон сул тант ском ку ћом Ми ла на Пе 
тро ви ћа био је за пра во за ду жен ми ни стар спољ них по 
сло ва Вук Је ре мић лич но. Је ре мић је, због то га, 23. апри ла
про шле го ди не и бо ра вио у САД, ка да је од био да га при 
ми за ме ник аме рич ког др жав ног се кре та ра Џејмс Стајн 
берг, иако је ме ди ји ма са оп ште но да је до тог су сре та до 
шло. Ме ђу тим, пре ма пи са њу „Бор бе”, пр ви кон такт са
Ми ла ном Пе тро ви ћем ус по ста вљен је још у ав гу сту 2008.
го ди не на кон вен ци ји аме рич ке Де мо крат ске стран ке у
Ден ве ру, ко јој је ис пред Де мо крат ске стран ке из Ср би је
при су ство вао члан Пред сед ни штва ДС Ср ђан Ша пер.

Бе о град ска „Бор ба” је 13. ав гу ста 2009. го ди не об ја ви 
ла да је вла сник фир ме „Advan ced Prac ti cal So lu ti ons LLC” из

Чи ка га Ми лан Пе тро вић уме шан у број не афе ре. Пе тро 
вић и ње го ва же на су још 5. апри ла 2001. го ди не под не ли
зах тев за за шти ту од бан крот ства, а 23. ма ја исте го ди не
Пе тро вић је до бро вољ но пре дао сво ју адво кат ску до зволу
за ба вље ње пра вом у др жа ви Ин ди ја на, јер је био под ис 
тра гом Ди сци плин ске ко ми си је Вр хов ног су да Ин ди јане.
Вла да Ср би је је уго вор са Пе тро ви ће вом фир мом пот пи са 
ла го то во шест ме се ци по сле хап ше ња бив шег гу вер не ра
Или но и са Ро да Бла го је ви ћа 9. де цем бра 2008. го ди не,
због ни за оп ту жби за ко руп ци ју, из ме ђу оста лог и због по 
ку ша ја да про да упра жње но ме сто у аме рич ком Се на ту
ко је је при па да ло ак ту ел ном пред сед ни ку Сје ди ње них
Др жа ва Ба ра ку Оба ми. Аме рич ки ме ди ји су Пе тро ви ћа
озна чи ли као глав ног ко ор ди на то ра при ку пља ња нов ца
за Бла го је ви ће ву кам па њу. Пе тро вић је, пре ма на ла зи ма
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Кри ми на лан уго вор
Пот пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке Дра ган То до ро вић оква ли фи ко вао је овај уго вор,

„као и сва ки уго вор ко ји је ова вла да Ср би је пот пи са ла, као крими на лан, за то што је у сва ком од њих
нај ва жни је ко ји ће ми ни стар да узме про ви зи ју”. Дра ган То до ро вић том при ли ком је ука зао на на 
чин на ко ји је ода бра на фир ма APS и упи тао се да ли та и та ква фир ма Ми ла на Пе тро ви ћа уоп ште
мо же Ср би ји да обез бе ди би ло ка кву ко рист.

– Ми ли он до ла ра је ба че но за то што не по сто ји ло би ко ји би Ср би ју пред ста вио у ле пом све тлу у
САД. За њих су Срби Ин ди јан ци и та ко ће увек би ти. Па ре гра ђа на Ср би је су уна пред ба че не за то што
од тог ло би ра ња не ма ни шта – оце нио је То до ро вић.

„Стро го по вер љи ви” уго вор „Стро го по вер љи ви” уго вор 
по џе пу гра ђа на Ср би јепо џе пу гра ђа на Ср би је

Вла да Мир ка Цвет ко ви ћа за кљу чу је штет не уго во ре о ло би ра њу
ко ји срп ске по ре ске об ве зни ке го дишње ко шта ју ви ше од ми ли он до ла ра 

Пи ше: Вла ди мир Ми шко вић



спе ци јал ног аген та ФБИ, Ви ли ја ма Ви лен бор га, од 2000.
до 2004. го ди не са ку пио за Бла го је ви ћа чак 1.963.485 до 
ла ра. Пе тро вић се и сам на свом сај ту хва ли да је био „кру 
ци ја лан у пла ни ра њу стра те гије, ко ја је по мо гла Бла го је 
ви ћу да 2002. го ди не по ста не пр ви гу вер нер Или но и са из
ре до ва де мо кра та, на кон чи та вих 26 го ди на вла да ви не
ре пу бли ка на ца”. 

У уго во ру, ко ји је 8. ма ја 2009. го ди не под ред ним бро 
јем 5933 за ве ден у аме рич ком ми ни стар ству прав де, по 
твр ђе но је да Вла да Ср би је Ми ла ну Пе тро ви ћу пла ћа
85.000 аме рич ких до ла ра ме сеч но (1.020.000 до ла ра го 
ди шње) за „ло би ра ње код чла но ва аме рич ког Кон гре са и
у по слов ној за јед ни ци САД у ци љу по бољ ша ња ди пло мат 
ских од но са и тр го ви не из ме ђу Ср би је и САД”. Пр ва тран 
ша од 85.000 до ла ра ис пла ће на је Пе тро ви ће вој фир ми 1.
ма ја про шле го ди не из те ку ће бу џет ске ре зер ве, што је
но вац на ме њен от кла ња њу по сле ди ца по пла ва, су ша, зе 
мљо тре са и дру гих еле мен тар них не по го да, као и за ван 
ред не до га ђа је ко ји мо гу да угро зе жи вот и здра вље љу ди
и про у зро ку ју ште ту ве ћих раз ме ра. У уго во ру, ко ји је у
име Вла де Ср би је пот пи са ла ге не рал ни сек тре тар Та ма ра
Стојче вић, а о ко јем се ни ка да ни је ди ску то ва ло на сед ни 
ци Вла де, сто ји да он сту па на сна гу да ту мом пот пи си ва 
ња и тра је го ди ну да на, као и да се по ис те ку го ди ну да на
уго вор ауто мат ски об на вља уко ли ко се обе стра не пи сме 
но не са гла се да га уки ну. По што до уки да ња уго во ра ни 
је до шло, фир ма Ми ла на Пе тро ви ћа и да ље ра ди на „по 
сло ви ма са ве то ва ња о од но си ма Ср би је и САД, на по мо ћи
ме диј ске про мо ци је и по пра вља ња сли ке о Ср би ји у Аме
ри ци”. У уго во ру пи ше да је глав ни чо век за ве зу са Ми ла 
ном Пе тро ви ћем ам ба са дор Ср би је у САД Вла ди мир Пе 
тро вић, и да ло би ста ње му мо ра да до ста вља из ве шта је о
свом ра ду. 

Из џе па оси ро ма ше ног на ро да Ср би је ми ли он до ла ра
је по крат ком по ступ ку пла ће но Ми ла ну Пе тро ви ћу из Чи 
кага, кри шом и у стро го кон спи ра тив ном ду ху. Чак је и
ми ни стар ра да и со ци јал не по ли ти ке Ра сим Ља јић, пово 
дом обе ло да њи ва ња са др жа ја уго во ра, ре као да „ствар но”
не зна ни шта о то ме. По ста вља се пи та ње за што бу џет ски
об ве зни ци у Ср би ји мо ра ју да пла ћа ју услу ге Ми ла на Пе 
тро ви ћа из Чи ка га пре ко ми ли он до ла ра го ди шње, а да
при то ме чак ни ве ћи на ми ни ста ра ни је ви де ла тај уго вор.
За са да јав ност у Ср би ји оста је без од го во ра и ода кле иде 
ја да се по сао ло би ра ња по ве ри чо ве ку ко ји је уме шан у
ви ше, нај бла же ре че но, сум њи вих по сло ва. По ста вља се и
пи та ње за што од лу ка о пот пи си ва њу овог уго во ра но си
озна ку „стро го по вер љи во”, као и ко ли ко је још слич них
ми ли он ских уго во ра пот пи са но, а да до са да ни су обе ло 
да ње ни јав но сти. На по слет ку, по ста вља се и пи та ње за 
што се за по тре бе ло би ра ња у Сје ди ње ним Др жа ва ма, чи 
ја ад ми ни стра ци ја у све ту ло би ра за раз би ја ње на ше соп 
стве не др жа ве зах те вом за при зна њем тзв. не за ви сног
Ко со ва, тро ше па ре из те ку ће бу џет ске ре зер ве ка да је зе 
мља пред бан кро том.
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Ло би ста по ве зан у су ко бе ин те ре са
Ка да се Род Бла го је вић, као гу вер нер Или но и са, усто ли чио на вла сти 2003. го ди не, ло би ра ње у

сек то ру здрав стве не за шти те је по ста ло до бар би знис. Мно ги би зни сме ни са по ли тич ким ве за ма
тру ди ли су се да на ђу парт не ре у сек то ру здрав ства, ко ји су же ле ли до зво ле за про ши ре ње бол ни 
ца, или су се пак упу сти ли у „по сло ве” бло ки ра ња до зво ла кон ку рен ци ји. Бла го је ви ће ва глав на по 
ли тич ка плат фор ма је би ла здрав стве но оси гу ра ње за сву де цу. У во де ћим но ви на ма Или но и са та 
да је пу ште на при ча о вред ном уго во ру ко ји је с др жа вом пот пи са ла фир ма „McKes son He alth So lu ti 
ons” по др жа ва ју ћи Бла го је ви ћев план здрав стве ног оси гу ра ња, а била је кли јент, на рав но, Пе тро 
ви ће ве фир ме „Advan ced Prac ti cal So lu ti ons LLC”. 

Ина че, од бор ник у Са ве зној скуп шти ни др жа ве Или но ис, Џон Фри чи, мо рао је у мар ту ове го ди 
не да се прав да пред јав но шћу због то га што је при мао но вац за сво ју кам па њу од Ми ла на Пе тро ви 
ћа, об ја шња ва ју ћи да је Пе тро вић ,,да вао и дру гим по ли ти ча ри ма”. Фри чи је по знат као ду го го ди 
шњи кри ти чар Ро да Бла го је ви ћа, али му то ни је сме та ло да при хва та до на ци је Петро ви ће ве же не,
Ен Пе тро вић. Ин ди рект но или ди рект но, Пе тро вић је фи нан сиј ски по ма гао не ко ли ко по ли тич ких
кан ди да та, углав ном аме рич ких де мо кра та. Бла го је ви ћев „чо век за но вац” до ни рао је 2006. го ди 
не 20.000 до ла ра кам па њи де мо кра те Би ла Ри чард со на за ре и збор за гу вер не ра Но вог Мек си ка. То
би би ло у ре ду да ни је от кри ве но да је Пе тро вић у исто вре ме за сту пао и фир му „CDR Fi nan cial Pro 
ducts”, ко ја је би ла под ко руп ци о на шком ис тра гом др жав не по ро те Но вог Мек си ка. „CDR Fi nan cial
Pro ducts” је унај мио Пе тро ви ћа да ор га ни зу је са ста нак из ме ђу фи нан сиј ских пред став ни ка Или но 
и са и те фир ме. Су срет ни је уро дио пло дом, јер др жа ва Или но ис ни је пот пи са ла ни ка кав уго вор с
„CDR Fi nan cial Pro ducts”.

Ме ђу тим, др жа ва Или но ис је пот пи са ла је дан дру ги уго вор вредан по ла ми ли о на до ла ра са јед 
ном ком па ни јом за пра ње згра да. На и ме, ди рек тор фир ме „PVS En vi ron men tal” Ви ли јам Мо ло гу сис
је по слов ни парт нер и бли зак при ја тељ Ми ла на Пе тро ви ћа, а и до ни рао је 20.000 до ла ра кам па њи
та да шњег гу вер не ра Ро да Бла го је ви ћа. Пе тровић је та да ре као да „њи хов за јед нич ки по ду хват око
не крет ни на не ма ве зе са др жав ним уго во ри ма о пра њу згра да”. По сле те из ја ве, као уље на ва тру из 
би ла је ин фор ма ци ја да је Мо ло гу си сов зет ви со ки функ ци о нер Се кре та ри ја та са о бра ћа ја др жа ве
Или но ис, где је „PVS En vi ron men tal” оба вља ла нај ви ше по сло ва. „Це ла си ту а ци ја при ку пља ња па ра
и сум њи вих уго во ра је очи глед на сва ком објек тив ном по сма тра чу. Сви су по ве за ни у су ко бу ин те 
ре са и то је по гре шно”, ре кла је та да се на тор Кри сти на Ра до њо из Или но и са. 

Ухо да на при ват на ше ма
за пљач ку гра ђа на

Бе о град ски днев ник „Бор ба” је пот пи си ва 
ње уго во ра из ме ђу Вла де Мир ка Цвет ко ви ћа и
фир ме Ми лана Пе тро ви ћа „Advan ced Prac ti cal
So lu ti ons LLC” о ло би ра њу у САД, сво је вре ме но
ока рак те ри сао као ухо да ну ше му за пре ба ци 
ва ње у при ват не џе по ве нов ца ко ји при па да
гра ђа ни ма Ср би је.



Ко ли ко до ју че гло бал но до ми нант не САД  ра пид но гу бе
сво ју им пе ри јал ну моћ. Аме рич ки пред сед ник Ба рак
Оба ма је по чет ком фе бру а ра 2010. упо зо рио сво је су на 

род ни ке да се зе мље као што су Ки на и Не мач ка не бо ре за то
ко ће би ти дру ги у све ту, већ ко ри сте сла бо сти Аме ри ке да је
пре тек ну, и обе ћао да не ће до пу сти ти да САД из гу бе прво ме 
сто. Та из ја ва ше фа Бе ле ку ће је не дво сми сле но по твр ди ла да
је бит ка за пр во ме сто у ме ђу на род ној за јед ни ци, од но сно ве 
ли ки дер би 21. ве ка по чео.

Ана ли ти чар углед ног лон дон ског ,,Ин ди пен ден та’’ пред 
ви ђа да јед но ве ков на до ми на ци ја САД мо же би ти сврг ну та,
чи ме ће се светпро ме ни ти. Мно ги од нас не мо гу у то да по ве 
ру ју, пи ше ана ли ти чар ,,Ин ди пен ден та’’, и до да је, ,,мо жда и за 
то што нас при мо ра ва да пре и спи та мо на шу убе ђе ност о гло 
бал ном ли дер ству за сно ва ном на ва жно сти се вер но а ме рич 
коевроп ског кон сен зу са за де мо кра ти ју, тр жи шну еко но ми 
ју, вла да ви ну за ко на итд’’, и за кљу чу је да је ,,све те же опо вр га 
ва ти’’ да је у то ку про ме на у рас по ре ду гло бал не мо ћи у ко 
рист по нај ви ше Ази ја та, као што су Ки на и Ин ди ја. Ве ро ват но
ни ко пре че ти ри де це ни је, по себ но не не ко у Аме ри ци, ни је
ни по ми шљао да би Ки на мо гла да по ста не глав ни еко ном 
ски, па и стра те шки ге о по ли тич ки кон ку рент Аме ри ци у 21.
ве ку.

И Свет ска бан ка, је апри ла 2010, при зна ла да је до шло до
су штин ских по ме на на по ли тич коеко ном ској кар ти све та. У
гло бал ном фи нан сиј скоеко ном ском си сте му су се по ја ви ли
но ви цен три. По ми шље њу пред сед ни ка Свет ске бан ке, Ро 
бер та Зе ли ка, да нас се свет кре ће у прав цу но ве мул ти по лар 
не еко но ми је ко ја се бр зо раз ви ја. Свет ска банка је по ве ћа ла
кво ту гла со ва пред став ни ка зе ма ља у раз во ју у упра вља њу
сво јим ка пи та лом, што од ра жа ва но ву ре ал ност у свет ској
еко но ми ји. Нај ви ше је по ра сло уче шће Ки не, са 2,78 на 4,42
од сто, та ко да је она са да тре ћа по зна ча ју зе мља у Свет ској
бан ци, иза САД и Ја па на, док је ра није би ла и иза ни за европ 
ских зе ма ља. 

Кри за пре ком по но ва ла по де лу мо ћи у све ту
Гло бал на фи нан сиј ска кри за ко ја је не га тив но ути ца ла на

ве ћи ну европ ских зе ма ља, са јед не стра не, и ја ча ње ки не ске
еко но ми је, са дру ге стра не, уне ла је ко рек ци је у од нос сна га
на свет ској еко ном ској сце ни. Као ре зул тат то га, сма њи ло се
уче шће Бел ги је, Фран цу ске, Не мач ке, Хо лан ди је, Ве ли ке Бри 
та ни је и Ја па на, док је Ки на до би ла пра во гла са ко је ви ше од 
го ва ра ње ном ра сту ћем зна ча ју. Ки не ска еко но ми ја је са да
тре ћа, а мо жда и дру га, по оби му дру штве ног бру то про из во 
да, при че му је њен бру то про из вод по рас тао и у усло ви ма
свет ске фи нан сиј ске кри зе. С об зи ром да је Свет ска бан ка ве 
о ма ути цај на ин сти ту ци ја, ме сто и уло га у ње ној струк ту ри је
по ка за тељ по ли тич коеко ном ског зна ча ја зе мље у ме ђу на 
род ним од но си ма. По ве ћа ње уче шћа Ки не је, да кле, при зна 
ње ње не во де ће уло ге у свету. И не са мо то. За хва љу ју ћи Ки 

ни, зе мље у раз во ју су до ка за ле да су у са вре ме ном све ту упра 
во оне осло нац свет ске еко но ми је.

Ко ли ко се свет про ме нио на по чет ку 21. ве ка пре ци зно је
де фи ни сао ни ко дру ги до пред сед ник Свет ске бан ке Ро берт
Зе лик, ко ји је прет ход но био дру ги чо век у аме рич ком ми ни 
стар ству ино стра них по сло ва. Не ма ви ше ме ста раз вр ста ва 
њу све та ко је је вла да ло шест де це ни ја, ка же Зе лик, па за то
тре ба из бри са ти по ли тич коеко ном ске од ред ни це као што
су ,,Тре ћи свет’’ у ко ји су свр ста ва не зе мље у раз во ју и ,,се вер
југ’’, што је озна ча ва ло по де лу на бо га те и си ро ма шне зе мље,
од но сно на моћ не и не моћ не. На сту па ју ћи у ва шинг тон ском
центру ,,Ву дро Вил сон’’, апри ла 2010. го ди не, Зе лик је до ка зи 
вао да је ствар ност пре ва зи шла на ве де не од ред ни це,од но сно
по де ле, јер су на гло бал ној сце ни ме ђу нај у ти цај ни јим игра 
чи ма са да зе мље ко је су до ско ра има ле епи зод ну уло гу, по пут
Ки не, Ин ди је, Бра зи ла, Ру си је. Тим си ла ма у успо ну мо гу се
при до да ти и дру ге си ле, до душе са ма њим по тен ци ја ли ма,
као што су Изра ел, Ју жна Ко ре ја, Са у диј ска Ара би ја, Еги пат,
Иран, Мек си ко, Ар ген ти на, Син га пур, Ју жно а фрич ка Ре пу 
бли ка. 

Зе лик оправ да но твр ди да ви ше ,,ни је мо гућ но ре ша ва ти
ве ли ка ме ђу на род на пи та ња без уче шћа зе ма ља у раз воју
или у тран зи ци ји’’, али на по ми ње да ту гру па ци ју ,,не мо же да
ре пре зен ту је ни са мо квар тет БРИК’’ (Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја
и Ки на), ни ти да Гру па 20, у ко јој су ак ту ел не и пер спек тив не
си ле, мо же да ус по ста ви мо но пол над ре ша ва њем гло бал них
пи та ња. Еви дент но је да су пре ва зи ђе не по де ле на ,,пр ви’’,
,,дру ги’’ и ,,тре ћи’’ свет. ,,Пр ви свет’’, у ко ји су свр ста ва не САД,
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Дер би 21. ве каДер би 21. ве ка
Пре ком по но ва ње сна га на гло бал ној по ли тич кој и еко ном ској сце ни

• Свет ви ше ни је она кав ка квим смо га зна ли пре не ку го ди ну. Фи нан сиј ска и еко ном ска моћ се по -
ла ко по ме ра ју на ис ток, ка Ази ји, што ге о стра те шку рав но те жу ме ња из те ме ља.Моћ Аме ри -
ке је ма ња а но вих си ла, по пут Ки не и Ру си је, ве ћа не го што је би ла. У ме ђу на род ној за јед ни ци у
то ку је про цес ко ји се мо же ока рак те ри са ти као сво је вр сни дер би 21. ве ка, чи ји ће ис ход од лу чи -
ти ко ће и чи ји ће си стем пре вла да ти на гло бал ном пла ну. Кључ ни игра чи ин тен зив но на сто је
да за у зму што је мо гу ће бо ље по зи ције за тај од лу чу ју ћи гео по ли тич ки су дар, ко ји се са евро а -
тлант ског пре се лио на азиј ски про стор, од но сно са Атлант ског на Ти хи оке ан



Ка на да, об је ди ња ва ју ћа Евро па и Ја пан не ста је пред на ва лом
мул типо лар но сти и но вих цен та ра мо ћи, баш као што је 1989,
по сле па да Бер лин ског зи да, не стао и ,,Дру ги свет’’ у ко ји су
свр ста ва не зе мље не ка да шњег со вјет ског бло ка. Пре ва зи ђе 
на је, ме ђу тим, и од ред ни ца ,,Тре ћи свет’’, у ко ји су свр ста ва не
не раз ви је не и зе мље у раз во ју. 

Ути цај ни пред сед ник Свет ске бан ке, Зе лик, су ге ри ше да је
до ско ра шња по де ла на ис ток и за пад, се вер и југ са да при сут 
на је ди но на ком па су, али не и у ме ђу на род ној за јед ни ци.
Иако се у САД од ри ца ње од во де ће гло бал не уло ге Аме ри ке
до жи вља ва као не ка вр ста ,,из да је’’, Зе лик отво ре но твр ди да
је већ ство ре на мул ти по лар ност, то јест ви ше цен та ра од лу 
чи ва ња. О ка квим се раз ме ра ма про ме на на гло бал ној сце ни
ра ди ви дљи во је из ње го вог опи са да се ,,по ме ра ју’’ еко ном ске
и по ли тич ке ,,тек тон ске пло че’’. По пут Зе ли ка, и оста ли струч 
ња ци го во ре да је у то ку до сад не за бе ле же на ,,се о ба све то ва’’.

Глав на се о ба је на ис ток – у Ази ју. Нај ва жни је ме сто на
евро а зиј ском ге опо ли тич ком про стран ству ко је по ста је цен 
тар све та, од но сно за пад на ис то ку, за у зи ма ју Ки на и Ру си ја,
те Ин ди ја, упра во зе мље чла ни це гру па ци је БРИК. Сре ди ном
апри ла 2010, у глав ном гра ду Бра зи ла одр жан је већ дру ги са 
мит БРИКа. Пре то га су ли де ри Бра зи ла, Ин ди је, Ру си је и Ки 
не има ли ју на 2009. у Је ка те рин бур гу, у Ру си ји,пр ви са мит. Зе 
мље БРИКа су у прак си до ка за ле спо соб ност да се су прот ста 
ве еко ном ским по тре си ма и за јед нич ки на сту па ју у УН. Ка да
је но вем бра 2001. на ста ла скра ће ни ца БРИК, во де ћи еко но 
ми ста аме рич ке ин ве сти ци о не бан ке Голд ман Сакс, Џим О’
Нил је из нео прет по став ку да ће до 2050. го ди не еко но ми је
Бра зи ла, Ин ди је, Ру си је и Ки не пре ва зи ћи по раз ме ри еко но 
ми је ве ли куосмор кунај ра зви је ни јих др жа ва. Не пу ну де це ни 
ју ка сни је насту пи ла је свет ска фи нан сиј ска кри за ко ја ни је
не ги ра ла, већ по твр ди ла пр во бит не прет по став ке струч ња 
ка. Зе мље БРИКа не са мо да су пре жи ве ле нај те жи пе ри од,
већ су и иза шле из ре це си је са плу сом. То је био по вод да
струч ња ци ус твр де да пред сто ји ве ли ка тран сфор ма ци ја
свет ске фи на ниј ске ар хи тек ту ре и да ће гло бал но еко ном ско
фи нан сиј ско вођ ство БРИК ус по ста ви ти већ до 2032. го ди не. 

До ми на ци ја Ис то ка
Ин ду стри ја и рад на ме ста се ле се са За па да на Ис ток, по 

нај пре у Ки ну, што је део про це са гло ба ли за ци је ко ју је упра 
во За пад фор си рао. Фан та стич но еко ном ско ја ча ње Ки не, ко 
ја ге о граф ски до ми ни ра Ази јом, је ве ли ки иза зов за гло бал ну
уло гу САД ко је вр ше сна жан при ти сак да се за у ста ви или
успо ри раз вој Ки не. За САД и њи хо ву глобал ну по ли ти ку ни 
је изазов са мо ки не ска еко ном ска по ли ти ка, већ и ве о ма ја сна

и до след на ки не ска ге о по лич ка стра те ги ја. Пе кинг ве што ко 
ри сти огром на фи нан сиј ска сред ства ко ја је ство ри ла ки не 
ска еко но ми ја да би про ши рио свој гло бал ни еко ном ски, по 
ли тич ки и без бед но сни ути цај. Ка кву ге о по ли тич ку моћ до 
би ја са раз во јем сво је еко но ми је по казу је по да так да је Ки на
нај ве ћи зај мо да вац Аме ри ци. Јер Ки не зи др же об ве зни це ду 
га САД у вред но сти од око 890 ми ли јар ди до ла ра. Сем то га, по
аме рич ким по да ци ма ко је Пе кинг оспо ра ва, САД су 2009. го 
ди не има ле спољ но тр го вин ски де фи цит у раз ме ни с Ки ном у
из но су од чак 268 ми ли јар ди до ла ра. Фа ма око јеф ти не ки не 
ске ро бе има мно го ду бљу су шти ну но што се то у јав но сти
пред ста вља. На и ме, од ки не ске јеф ти не ро бе пла си ра не на
аме рич ком тр жи шту ни су про фи ти ра ле са мо ки не ске фир ме
већ и са ма Аме ри ка. Аме рич ки по тро ша чи су има ли при ли ку
да са ма ње па ра ку пе ви ше ро бе, чи ме су по ди за ли свој стан 
дард. Упра во је ки не ска ро ба и при ти сак на за пад не про из во 
ђа че да спу сте це не по мо гао одр жа ва ње ни ске ин фла ци је у
за пад ном све ту. Ки на је ди рект но по мо гла САД, та ко што је
део сво јих плат но би лан сних ви шко ва од про да те ро бе усме 
ри ла у ку по ви ну аме рич ких др жав них па пи ра. Ти ме је, ин ди 
рект но, упра во Ки на омо гу ћи ла да Аме ри ка не кон тро ли са но
тро ши свој бу џет, од но сно да тро ши из над мо гућ но сти и, на
при мер, фи нан си ра ра то ве у Ира ку и Ав га ни ста ну.

Ки на во ди ду го роч ну ве о ма до бро ис пла ни ра ну по ли ти ку
еко ном ског раз во ја, од но сно по на ша се као од го вор на еко 
ном ска су пер си ла ко ја ми сли на свој раз вој. Оси гу ра ва по мор 
ске пу те ве ко ји ма се од ви ја ње на тр го ви на, гра ди лу ке, по 
мор ске ба зе и при слу шне ста ни це у при ја тељ ским зе мља ма у
Ин диј ском оке а ну. Све је при сут ни ја у Ла тин ској Аме ри ци,
Афри ци и ис точ ној Евро пи. На тај на чин обез бе ђу је си ро ви не
и енер ген те за сво ју еко номи ју и упо шља ва сво је ком па ни је.
Ко ли ко је Ки на озби љан еко ном ски и уоп ште ге о по ли тич ки
играч са из гра ђе ном ду го роч ном стра те ги јом по ка зу је, ре ци 
мо, при мер из обла сти енер ге ти ке. Док се во ди же сток га сни
рат из ме ђу Ру си је, с јед не, и ЕУ и САД, с дру ге стра не око га со 
во да Ју жни ток и На бу ко, Ки на је већ из гра ди ла и кра јем де 
цем бра 2009. го ди не пу сти ла у по гон га со вод ду жи не 7.000
ки ло ме та ра од Турк ме ни ста на до сво је те ри то ри је. Ки на је
по ста ла по же љан еко ном скофи нан сиј ски парт нер за мно ге
зе мље јер је по у зда на, спрем на да пла ти ви ше од сво јих кон 
ку ре на та и да ин ве сти ра у ин фра струк тур не про јек те а да се
при то ме не ме ша у уну тра шње ства ри парт нер ских др жа ва,
као што то ра де САД. 

Све то по ка зу је да Ки на, пре ко на ра сле еко ном ске и фи 
нан сиј ске мо ћи, по сте пе но ме ња и ге о стра те шку рав но те жу,
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тим ви ше што из гра ђу је стра те шко са ве зни штво, ко је има
мно ге аспек те ин те гра ци је, са Ру си јом, Ин ди јом и Бра зи лом.
При то ме не мо же а да се не при ме ти да у не спор но до ми 
нант ном гло бал ном ка пи та ли стич ком си сте му нај ви ше ја ча
зе мља ко јом ру ко во ди ко му ни стич ка пар ти ја. Упра во је гло 
ба ли за ци ја ко ју је ис фор си рао За пад, по себ но САД, а ко јом је
тре ба ло до ту ћи глав ног иде о ло шког про тив ни ка – ко му ни 
зам – до ве ла до па ра док слане си ту а ци је у ко јој зе мље ка пи та 
ли стич ког си сте ма нај ви ше ка пи та ла ула жу у зе мљу са два
си сте ма, од но сно са иде о ло шки вла да ју ћим ко му ни змом, и
да он да та ко му ни стич ка зе мља по ста је нај ве ћи зај мо да вац
нај ве ћој ка пи та ли стич кој си ли. Упра во та чи ње ни ца нај бо ље
по ка зу је да је до ско ра шња по де ла све та на ис ток и за пад пре 
ва зи ђе на.

За пад – играч ко ји по су ста је
Тај до ју че ра шњи ис ток не за др жи во осва ја по зи ци ју цен 

тра све та и уво ди но ва мул ти по лар на пра ви ла на ме ђу на род 
ној по зор ни ци. А шта ра ди до ско ра шњи За пад? Он ви ше не ма
та ко је дин ствен на ступ. По де лио се на два до ми нант на цен 
тра: САД и Европ ску уни ју, и по чи ње одво је но да тра жи сво је
ме сто у том но вом мул ти по лар ном све ту ко ји је из деј ство вао
бив ши ис ток, при че му и да ље за др жа ва основ не струк ту ре
за јед нич ког евро а тлант ског де ло ва ња. Аме ри ка је про гу та ла
гор ку пи лу лу и при зна ла да је из гу би ла прет ход ну моћ, те да
је нео п ход но да се при ла го ди но вим окол но сти ма и по ку ша
да из деј ству је по зи ци ју пр вог ме ђу јед на ки ма. Чак су и во де 
ћи аме рич ки гло ба ли сти, ко ји су про јек то ва ли гло бал ну до 
ми на ци ју САД у то ку на ред них хи ља ду го ди на, при зна ли да је
аме рич ка гло бал на им пе ри ја и нео гра ни че но упра вља ње
све том про шлост. За да так да Аме ри ку при ла го ди и по зи цио 
ни ра у но вом мул ти по лар ном све ту дат је Ба ра ку Оба ми и ње 
го вом ти му.  

Оба ма је, су де ћи по јав ним из ја ва ма, схва тио да Аме ри ка
не мо же да бу де свет ски во ђа ако сво је вођ ство гра ди нара за 
ра ју ћој упо тре би енорм не вој не си ле и не по што ва њу ин те ре 
са дру гих си ла и др жа ва. Уме сто тзв. твр де моћи, од но сно по 
ли ти ке прет њи и упо тре бе си ле, Оба ма про мо ви ше но ву
спољ ну по ли ти ку ко ја по чи ва на тзв. ме кој мо ћи, од но сно на
са рад њи, убе ђи ва њу, парт нер ству, за јед нич ком де ло ва њу,
мул ти ла те рал ном ре ша ва њу про бле ма. Аме ри ка ви ше не мо 
же са ма, при знао је Оба ма. ,,Ме ка моћ’’ под ра зу ме ва по што ва 
ње ме ђу на род ног пра ва и ин те ре са дру гих. Бе ла ку ћа се упу 
сти ла у озби љан, исто вре ме но ри зи чан по ду хват, сво је вр сне
уну тра шње и спољ не ре кон струк ци је. Уну тра шња ре кон 

струк ци ја је усме ре на на ства ра ње дру штве ног мо де ла ко ји
би се осло бо дио за блу да то та ли та ри стич ког су пер ка пи та ли 
зма ко ји по чи ва на иде о ло ги ји ,,не ви дљи ве ру ке тр жи шта’’ а
ко ји би се при бли жио успе шним мо де ли ма со ци јал не др жа ве
ка кве по сто је у Евро пи. То је за пра во тра га ње за мо де лом ху 
ма ни јег ка пи та ли зма од до са да шњег. Спољ на ре кон струк ци 
ја упо тре бу си ле по ти ску је у дру ги план а при о ри тет да је са 
рад њи и мул ти ла те ра ли зму, ма да у прак си и да ље пре вла да 
ва по ли ти ка си ле, о че му све до че и сле де ћи по да ци. Аме ри ка
пред ста вља пет од сто свет ског ста нов ни штва, али на њу от 
па да не ве ро ват них 50 од сто укуп них тро шко ва на о ру жа ња у
це лом све ту. Је да на ест аме рич ких рат них фло та да нас пло ви
свет ским оке а ни ма, 209 аме рич ких вој них ба за је по се ја но по
свим кон ти нен ти ма. На рав но, ни јед на дру га зе мља не ма ни 
ти мо же имати (ре ци проч но) ба зе на аме рич кој те ри то ри ји
јер је то не за ми сли во, а би ло би и ,,не у став но’’. По ред ми ли он
и 450.000 љу ди у ак тив ној вој ној слу жби, Пен та гон има на
рас по ла га њу још ми ли он и 200.000 при пад ни ка На ци о нал не
гар де и дру гих ре зер вних са ста ва. Аме рич ко ми ни стар ство
од бра не у сво јој струк ту ри има и 800.000 ци ви ла ко ји су на
слу жби у Аме ри ци или по све ту. Све у све му, Аме ри ка ,,др жи
на го товс’’ ско ро 3,5 ми лио на љу ди, не ра чу на ју ћи ар ми ју
оних ко ји по уго во ру с Пен та го ном оба вља ју по сао за аме рич 
ку вој ну ма ши не ри ју. По ре ђе ња ра ди, Ки на ко ја има че ти ри
пу та ви ше ста нов ни ка од Аме ри ке др жи под оруж јем знат но
ма ње вој ни ка – два ми ли о на и 255.000.

Европ ска уни ја је пре Амери ке схва ти ла и ува жи ла ве ли ку
се о бу све та. По че ла је да се при ла го ђа ва но вом мул ти по лар 
ном по рет ку и тра жи сво је ме сто гло бал не си ле не за ви сно од
Аме ри ке. Ус пе ла је да из гра ди стра те шко парт нер ство са но 
вим цен три ма мо ћи, Ру си јом и Ки ном, у че му пред ња че нај у 
ти цај ни је зе мље Уни је – Не мач ка, Францу ска и Ита ли ја. Све је,
да кле, спрем но за ве ли ки дер би ко ји ће од лу чи ти до ми нан
тан си стем и си ле на гло бал ном пла ну у 21. ве ку. Ако же ли да
про спе ри ра, Ср би ја тре ба да про на ђе сво је, а не намет ну то ме 
сто у ве ли кој се о би све то ва.

Р. В. С.
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Ска квим оду ше вље њем је срп ски на род у Бач кој, Ба на 
ту, Ба ра њи и Сре му до че као осло бо ди лач ку срп ску
вој ску 1918. го ди не, све до че ре чи др Слав ка Жу пан 

ског, пред сед ни ка Срп ског на род ног од бо ра у Ве ли ком
Беч ке ре ку. Он је та да ре као: „Дич ни срп ски со ко ло ви, бра 
ћо ро ђе на! Про би ли сте се кроз огањ и ки шу кур шу ма; од
Со лу на до Ве ли ког Беч ке ре ка, сва ки пе даљ зе мље на то пи 
ли сте кр вљу и сла вом, из ди гли сте име срп ско из над свих
на ци ја и по но сно сте до је зди ли и у наш град, у ста ру пре 
сто ни цу Ђур ђа Бран ко ви ћа, у ср це пи то мог, плод ног и на 
ци о нал но све сног, срп ског Ба на та. Оста ви ли сте ус пут сво 
је раз ру ше не до мо ве, сво је ого ле ле по ро ди це и као ви хор
ју ри ли сте да ље, к на ма, да и са нас ски не те око ве. Зве зда
во ди ља би ла вам је срп ска за вет на ми сао: братбра ту, род
ро ду. Њу су ва ма обе ле жи ли, уз ви ше ни Го спо дар, Ње го во
кра љев ско ви со чан ство Пре сто ло на след ник Ре гент Алек 
сан дар и наш Пи је монт, мај ка Ср би ја. Ви, бра ћи ва шој, у Ве 
ли ком Беч ке ре ку, до но си те дав но же ље ну сло бо ду, отрг 
ну ту од вас пре 300 го ди на. Ми смо у овим кра је ви ма жи 
ве ли те шке да не, сно си ли гор ке пат ње, али на ше име смо
чу ва ли, на шу на род ну свест одр жа ли. Ни кад ми на ше на 
род не све ти ње из не ве ри ли ни смо. У на ма је, и у нај ве ћим
ис ку ше њи ма, ва зда жи ве ла свест да смо јед но и да ће мо се
опет сто пи ти у јед ну за јед ни цу. Ва ша бра ћа Беч ке ре ча ни
ли ју су зе ра до сни це, бла го си ља ју вас и љу бе ва ше све тло
оруж је и за ри чу вам се све ча но и од луч но да ће сте че ну
сло бо ду, сад већ са ва ма, ра ме уз ра ме, кроз ки шу кур шу ма
и сво јим жи во ти ма ју нач ки бра ни ти и да ће их тек са мо ју 
нач ка смрт мо ћи да отрг не из ва шег то плог за гр ља ја...“1)

По зна ти исто ри чар и пи сац ве о ма зна чај них књи га о
исто ри ји Ср ба у Вој во ди ни, про фе сор др Ду шан По по вић,
по во дом де се то го ди шњи це осло бо ђе ња и ује ди ње ња Вој 
во ди не са Ср би јом, пи ше: „Ни је по треб но ис ти ца ти, ко ли 
ко је срп ски део на шег на ро да био је дин ствен у свим иоле
ва жни јим мо мен ти ма оп штег на род ног жи во та. Срп ски
део на шег на ро да у Вој во ди ни је сте део оног нај ви ше
исто риј ског и, пре ма то ме, при род но на ци о нал но нај све 
сни јег де ла на шег на ро да. Са мо се та ко и мо же рас ту ма чи 
ти оно без гра нич но оду ше вље ње, ко јим је наш на род у
Вој во ди ни до че као дан Ује ди ње ња и Осло бо ђе ња. И по ред
свег си сте мат ског ра да бив ше др жа ве да уни зи углед Ср 
би је и срп ског на ро да уоп ште, срп ски на род у Угар ској ни 
је ни кад из гу био на ду, да ће се јед ном ује ди ни ти са сво јом
бра ћом у Ср би ји. На ро чи то је то узда ње у Ср би ју по ра сло
од вла де Кра ља Пе тра I. Онај ле пи број љу ди пр во кла сних
вред но сти, ко ји су во ди ли Ср би ју до Кра ље ви не Ср ба, Хр 
ва та и Сло ве на ца учи нио је, да се код на шег на ро да у Вој 
во ди ни ство ри ла ми сао о Ср би ји као иде а лу сло бо де, че 
сти то сти, бла го ста ња. На да ло се, да ће се, ка да се ство ри
на ша др жа ва, мо ћи у крај њој ме ри раз ви ти све сна ге, те да
ће се по ка за ти и жи вот на сна га и ве ћа спо соб ност на шег
на ро да и на ше др жа ве, а та ко и раз би ти оно пре зи ра ње Ср 
би је и на шег на ро да уоп ште. Што је на ро чи то ва жно, ве ро 
вао је наш на род у Вој во ди ни, да ће се од мах по ка за ти, ко 
ли ко је др жав ни и дру штве ни по ре дак у Ср би ји бо љи, пра 
вед ни ји и леп ши од про шлог“.2)

Да би смо на од го ва ра ју ћи на чин ра све тли ли тзв. вој во 
ђан ско пи та ње у ме ђу рат ном пе ри о ду, по треб но је да кон 
ста ту је мо не ко ли ко ства ри. Основ ује ди ње ња у пр ву ју го 
сло вен ску др жа ву пред ста вља ла је те за о јед ном „тро и ме 
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Срп ска Вој во ди на
исто риј ски и са вре ме ни кон текст (3)
• Про бле ма ти зо ва ње „вој во ђан ског пи та ња“ у ме ђу рат ном пе ри о ду ин стру мент хр ват -

ске по ли ти ке на сла бље њу Ср би је

Пи ше: др Мом чи ло Су бо тић



ном“ на ро ду, од но сно на че ло на ци о нал ног је дин ства Ср ба,
Хр ва та и Сло ве на ца – Штро сма је ро ва иде ја ју го сло вен 
ства, ко ју је срп ска дру штве на и по ли тич ка ели та ма сов но
при хва ти ла, за раз ли ку од нај ве ћег де ла Хр ва та и Сло ве на 
ца, ко ји су за јед нич ку др жа ву сма тра ли про ви зо ри ју мом и
„тран зит ном по ста јом“ на пу ту вла сти те др жав не са мо 
стал но сти. У за јед нич ку др жа ву са Ср би ма ушли су да би
оп ста ли, а Хр ва ти и да би, на ра чун Ср ба, про ши ри ли сво је
те ри то ри је.3) У не же ље ној др жа ви хр ват ски по ли ти ча ри
су пи та ње об ли ка др жав ног уре ђе ња и те ри то ри јал но
про бле ма ти зо ва ње срп ских зе ма ља бив ше Двој не мо нар 
хи је стал но др жа ли отво ре ним. Раз у ме се, то се од но си и
на срп ску Вој во ди ну.

Иде је о ауто ном ном по ло жа ју Вој во ди не у са ста ву пр ве
ју го сло вен ске др жа ве ја ви ле су се од мах по сле ње ног обра 
зо ва ња, у вре ме до но ше ња Ви дов дан ског уста ва 1921, и у
пе ри о ду по сле то га. За ни мљи во је да су све иде је о устрој 
ству ју го сло вен ске др жа ве и по ло жа ју Вој во ди не до но си 
ли по ли ти ча ри из ван Вој во ди не. У устав ном на цр ту Сто ја 
на Про ти ћа, из 1920, пред ви ђе но је де цен тра ли зо ва но уре 
ђе ње ју го сло вен ске др жа ве, са де вет ши ро ко по ли тич ки и
ад ми ни стра тив но ауто ном них по кра ји на (или обла сти),
од ко јих би јед ну чи ни ли Срем и Бач ка, а дру гу са мо Ба нат.
Сло ве нач ки по ли ти чар, ри мо ка то лич ки све ште ник, Ан 
тон Ко ро шец, пред сед ник Ју го сло вен ског клу ба у пар ла 
мен ту Кра ље ви не СХС, ме ђу шест по кра ји на фе де ра тив но
уре ђе не Ју го сла ви је, по ми ње и Вој во ди ну.4) Стје пан Ра дић
је за го ва рао фе де ра тив ну ју го сло вен ску др жа ву ко ју би
чи ни ле: Ср би ја, Хр ват ска, Сло ве ни ја, Бо сна и Хер це го ви на,
Ма ке до ни ја, Цр на Го ра и Вој во ди на. Он је до ула ска у вла 
ду 1925. го ди не, био на по зи ци ја ма „не у трал не се љач ке хр 
ват ске ре пу бли ке“. У из ја ви Daily Newsu Ра дић фал си фи 
ку је ка да ка же: „три обла сти – Бач ка, Ба ра ња и Ба нат – ко 
је не ра зум но и не ло гич но на зи ва ју Вој во ди ном и у ко ји ма
су Ср би пре ма Хр ва ти ма у по све не знат ној ма њи ни не сми 
ју се упра вља ти као чи сто срп ске зе мље, већ се у њи ма мо 
ра спро ве сти пле би сцит (под кон тро лом Ли ге на ро да), с
пи та њем: ,,Ср би јаБе о град или Хр ват скаЗа греб“.5) По зна 
те су „за слу ге“ Све то за ра При би ће ви ћа у ства ра њу ју го сло 
вен ске др жа ве, не то ли ко за сам чин ује ди ње ња ко ли ко за
на чин на ко ји је до ње га до шло. И ка сни је је овај пре чан ски
Ср бин (Ли чан), ме ња ју ћи сво ја по ли тич ка уве ре ња и прав 
це де ло ва ња, на но сио ве ли ку ште ту срп ском пи та њу у це 
ли ни. У по чет ку не по ко ле бљи ви цен тра ли ста, за тим нај 
љу ћи фе де ра ли ста, ја вља се и као бо рац за са мо бит ност
Вој во ди не. Ова ње го ва ак тив ност по себ но је до шла до из 
ра жа ја ка да је са Ра ди ћем ство рио Се љач коде мо крат ску
ко а ли ци ју (СДК), на кон по ве зи ва ња СДСа и ХССа и јун 
ског атен та та у Скуп шти ни Ју го сла ви је 1928. го ди не. СДК

је 5. но вем бра 1932, у За гре бу, до не ла За гре бач ке пунк та 
ци је, чи ји про грам је на пи сао Анте Трум бић, а при хва тио
скуп на ко јем су би ли: Влат ко Ма чек, Ј. Пре да вец, Ј. Шу теј и
А. Трум бић из ХССа, Д. Кец ма но вић, Д. Бо шко вић, С. Ко са 
но вић, В. Вил дер и Х. Кри зман из СДСа, те фа мо зни Ми ле
Бу дак, пред став ник ХСПа, ко га је по звао сам Ма чек. „Нај 
же шћи у осу ди хе ге мо ни зма ’оних пре ко Дри не’ и нај ра ди 
кал ни ји у за сту па њу срп скохр ват ског је дин ства у ’пре 
чан ским кра је ви ма’ на за гре бач ком ску пу би ли су баш Ср 
би – Ду шан Кец ма но вић из Бо сне и Ду шан Ду да Бо шко вић
из Вој во ди не“.6)

По пут свог прет ход ни ка Ра ди ћа на че лу хр ват ског по 
кре та, и Влат ко Ма чек је за го ва рао фе де ра тив но уре ђе ње
ју го сло вен ске др жа ве са сле де ћим је ди ни ца ма: Ср би ја, Цр 
на Го ра, Хр ват ска, Сло ве ни ја и Вој во ди на. У пи сму Си то ну
Вот со ну, ко ји се пред ста вљао као при ја тељ Ју го сла ви је,
Ма чек ће по но ви ти свој зах тев за се дам је ди ни ца: Сло ве 
ни ја, Хр ват ска, БиХ, Цр на Го ра, Ма ке до ни ја, Ср би ја и Вој во 
ди на (ко ја би об у хва та ла са мо Ба нат и Бач ку). Срем и Ба ра 
њу Ма чек је „ре зер ви сао“ за Хр ват ску. Си тон Вот сон ће из
овог раз го во ра, као и из раз го во ра са Ду ша ном Ду дом Бо 
шко ви ћем, „нај до след ни јим Ма че ко вим след бе ни ком из
Вој во ди не“, из не ти про це ну да ,,90 про це на та Ср ба и сви
при пад ни ци на ци о нал них ма њи на же ле фор ми ра ње соп 
стве не фе де рал не је ди ни це” и да је то у да том тре нут ку
уто ли ко лак ше јер Хр ва ти „са да ви ше не же ле да се би при 
по је це лу Вој во ди ну, већ са мо Срем до Зе му на“.7)

По чет ком 1930тих го ди на ја вља се Вој во ђан ски фронт
(по крет), са ста вљен од раз ли чи тих стра на ка и при пад ни 
ка ра зних на ци о нал но сти, „ин спи ри сан исто риј ским раз 
ло зи ма и ет нич ким плу ра ли змом Вој во ди не“. Ње гов по 
кре тач и ли дер био је члан Де мо крат ске стран ке Ду шан
Ду да Бо шко вић, адво кат из Пан че ва. Исто ри чар Кон чар
сма тра да су иде је Вој во ђан ског фрон та би ле „ал тер на ти 
ва Срп ској Вој во ди ни... Тим опре де ље њи ма по се бан со ци 
јал ни сми сао да ва ће ко му ни сти ко ји су нај ви ше ис ти ца ли
ет нич ку плу рал ност Вој во ди не, као осно ву ње не мо гу ће
ауто ном но сти“.8) От пор ра ди ка ла овим иде ја ма Кон чар
обра зла же стра хом од ма јо ри за ци је не сло вен ског ста нов 
ни штва, бу ду ћи да су Ср би у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи има 
ли ре ла тив ну ве ћи ну (33,7%) ста нов ни штва.

Је дан дру ги исто ри чар, Ба на ћа нин Јо ван Пе јин, има
дру га чи ји став. Он ка же: „Ауто но ма ши су Ср би рав но ду 
шни пре ма свом на ро ду, ње го вој тра ди ци ји и кул тур ним
вред но сти ма ко ји, ду хов но оту ђе ни, ви ше ли че на стран це
или на ци о нал не ма њи не у све му, осим по је зи ку и по ре 
клу. ... Ве зан за Ка унд ка (цар ску и кра љев ску) мо нар хи ју...
Ср бин Вој во ђа нин на по чет ку 20. ве ка, на ро чи то онај шко 
ло ван у ма ђар ским шко ла ма, ни је умео да се сна ђе у осло 
бо ђе ној зе мљи и на ци о нал ној др жа ви... Ср би Вој во ђа ни
би ли су из не на ђе ни на ци о нал ним осло бо ђе њем... Раз ми 
шља ња о да љем еко ном ском раз во ју свог кра ја и зе мље за 
ме ни ли су по ли тич ким су ро га том из Хр ват ске о екс пло а 
та ци ји Вој во ди не од стра не Бе о гра да. Због то га, збу ње ни
ствар но шћу, по је дин ци, по ли тич ки пр ва ци при хва ти ли су
са рад њу са Хр ва ти ма пру жа ју ћи им по инер ци ји по др шку
у бор би про тив цен трал них вла сти, као што су то чи ни ли
у мо нар хи ји ка да су их по др жа ва ли у пе штан ском пар ла 
мен ту... Ова стру ја ме ђу Ср би ма, углав ном ин те лек ту ал ци 
ма у Вој во ди ни, по ста ла је глав ни осло нац де ло ва ња ХСС и
КПЈ већ кра јем два де се тих го ди на у бор би про тив је дин 
ства др жа ве и на ци о нал ног је дин ства срп ског на ро да... Са 
рад ња не ких по ли ти ча ра из Вој во ди не, као што је пред 
став ник Де мо крат ске стран ке Ду шан Бо шко вић, са Хр ва 
ти ма би ла је за о кру же на За гре бач ким пунк та ци ја ма 1932,
ко је су по ни шти ле све ве ков не те жње ко је је срп ски на род
по сти гао но вем бра 1918. „Вој во ђан ски фронт“ био је ко ри 
стан за хр ват ску иде ју и због то га што је до зво лио де на ци 
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о на ли за ци ју Бу ње ва ца и Шо ка ца и мо гућ ност ши ре ња хр 
ват ске исто риј ске фик ци је др жав ноисто риј ског пра ва на
Срем, Бач ку и Ба ра њу. Са мим тим, по ли тич ки по крет „Вој 
во ђан ски фронт“, ко ји се ја вио три де се тих го ди на, на са 
мом по чет ку свог де ло ва ња по ста је ору ђе за гре бач ке се па 
ра ти стич ке по ли ти ке про тив срп ског на ци о нал ног и др 
жав ног је дин ства. У ове од но се уме ша ла се и иле гал на КПЈ
већ 1936. и по ну ди ла Вој во ђа ни ма сво је услу ге у бор би
про тив „ср би јан ског хе ге мо ни зма“ ра ди од бра не Ср ба од
Ср ба и за шти те дру гих на ро да на тлу Вој во ди не“.9)

„Вој во ђан ски фронт“ је из не дрио две ре зо лу ци је: сом 
бор ску и но во сад ску, у ју ну и но вем бру 1932. го ди не, у ко 
ји ма су уче ство ва ли и сом бор ски ра ди ка ли на че лу са Јо 
цом Ла ло ше ви ћем. У Сом бор ској ре зо лу ци ји, у тач ки 3, пи 
ше: „Тра жи мо да се у окви ру да на шњих гра ни ца на ше др 
жа ве нео д ло жно спро ве де у жи вот на че ло Вој во ди на Вој 
во ђа ни ма, са истим она квим пра ви ма ка ква ће ужи ва ти и
дру ге по кра ји не“.10) У Но во сад ској ре зо лу ци ји се зах те ва:
„У бу ду ћем уре ђе њу др жа ве, Вој во ди на са Сре мом за се бе
тра жи исти по ло жај ко ји ће има ти оста ле по кра ји не“.11)

Исто ри чар, про фе сор Алек са Ивић, пр вак су бо тич ких
ра ди ка ла, же сто ко је кри ти ко вао овај не ра зу ман по ку шај
сво јих стра нач ких ко ле га, ко ји су хте ли да „се де на две сто 
ли це“, до да ју ћи: „Ми Вој во ђа ни не сме мо и не мо же мо пре 
ма Бе о гра ду би ти у истом по ло жа ју у ко ме се на ла зе Хр ва 
ти. На ма је ду жност да во ди мо бри гу о бо љој бу дућ но сти
Вој во ди не, али при том не сме мо за бо ра ви ти да смо у пр 
вом ре ду и пре све га Ср би“.12) Још оштри је про тив Но во 
сад ске ре зо лу ци је ре а го ва ли су не ки дру ги ис так ну ти ра 
ди ка ли из Вој во ди не: Слав ко Ми ле тић, Сте ван Стан ко вић,
Ла зар Шу ва ко вић, др Бран ко Илић, Бран ко То мић. С
„Фрон том“ су Бо шко вић и ње го ви са рад ни ци по ку ша ли
да, по пут Хр ва та и на њи хов под сти цај, отво ре тзв. вој во 
ђан ско пи та ње. Тра жи ли су фе де ра тив но уре ђе ње ју го сло 
вен ске др жа ве, где би „јед на од фе де рал них је ди ни ца има 
ла би ти Вој во ди на (Ба нат, Бач ка и Ба ра ња са Сре мом)“, са
истим пра ви ма као и оста ле је ди ни це. Њом би упра вља ли
„до мо ро ци“. То је су шти на „Вој во ђан ског фрон та“. „Хо ће мо
да го спо да ри мо на сво јој гру ди“ ис ти цао је Ду да Бо шко 
вић ис пред „Фрон та“. При пад ни ци Вој во ђан ског по кре та
ду го ни су мо гли да уоче да је пи та ње Вој во ди не еми нен 
тан про блем срп скохр ват ских од но са и да га хр ват ска по 
ли ти ка у том сми слу и по сма тра. За ла га ње за Вој во ди ну
би ло је, на и ме, у тој по ли ти ци у нај ве ћој ме ри на ме ње но
сла бље њу Ср би је и срп ске пре мо ћи у Ју го сла ви ји. Због Ма 
че ко вог из бе га ва ња да се од ре ди пре ма гра ни ца ма уну тар
др жа ве, на де цем бар ским из бо ри ма 1938, у На род ну скуп 
шти ну Ју го сла ви је ни је ушао ни је дан кан ди дат Вој во ђан 
ског фрон та; про пао је чак и сам ње гов ли дер Ду да Бо шко 
вић, и то ниг де дру где до у сво јој пан че вач кој „твр ђа ви“.

Бро зов ко му ни стич ки ре жим
на ста вља по ли ти ку ХССа пре ма Вој во ди ни

Иде је о др жав но сти се вер не срп ске по кра ји не из ме ђу
Пр вог и Дру гог свет ског ра та до ла зи ле су, да кле, из За гре 
ба. Во ђе хр ват ског на ци о нал ног по кре та оли че ног у ХССу
– Ра дић и Ма чек увек су ис ти ца ли Вој во ди ну одво је ну од
Ср би је. Тре ба, ме ђу тим, на гла си ти да се и Ва са Ста јић, ко ји
је био зна ме ни та лич ност у исто ри ји Вој во ди не и Ма ти це
срп ске, кра јем Пр вог свет ског ра та за ла гао да Вој во ди на
тре ба пр во да се при кљу чи Хр ват ској, па да се у окви ру Хр 
ват ске на ђе у са ста ву Ју го сла ви је. Ва са Ста јић, Ду да Бо шко 
вић и дру ги у сво јој ауто но ма шкосе па ра ти стич кој по ли 
ти ци тра жи ли су по моћ од За гре ба. Хр ват ска по ли ти ка на
из два ја њу Вој во ди не ко ре спон ди ра ла је са по ли ти ком Ко 
мин тер не, ко ја се већ на свом Пе том кон гре су 1924. го ди 
не од лу чи ла за раз би ја ње Ју го сла ви је. Ову по ли ти ку ће до 
след но спро во ди ти КПЈ, чак и на кон про ме не по ли ти ке КИ

по ло ви ном 1930их го ди на, ка да је за пре ти ла опа сност од
фа ши зма и КИ по че ла да за го ва ра оп ста нак ју го сло вен ске
др жа ве. Че твр ти кон грес КПЈ, одр жан у Дре зде ну 1928. го 
ди не, до нео је од лу ку о ства ра њу не за ви сних др жа ва: Хр 
ват ске, Сло ве ни је, Ма ке до ни је, Цр не Го ре (пр ви пут у зва 
нич ним пар тиј ским до ку мен ти ма), док би Ко смет био
при кљу чен не за ви сној и ује ди ње ној Ал ба ни ји, а пра во на
от це пље ње би ло је пред ви ђе но и за ма ђар ску на ци о нал ну
ма њи ну у се вер ној Вој во ди ни.13) У пар тиј ским до ку мен 
ти ма из 1932. го ди не, осим на бро ја них, по ми њу се и сло 
бод не фе де рал не је ди ни це: Бо сна, Вој во ди на и Ср би ја.14)

Јо сип Броз Ти то у то ку ра та је из ја вљи вао: Знам да Вој во 
ди на тре ба да до би је ауто но ми ју. Тек тре ба да се од лу чи да
ли у окви ру Ср би је или Хр ват ске. Што зна чи да ни та да ни 
је од у ста јао од оп ци је Ва се Ста ји ћа. Ва су Ста ји ћа су по сле
ра та ко му ни стич ке вла сти по ста ви ле за пред сед ни ка Ма 
ти це срп ске. Умро је 1947. го ди не. 

Бро зо ва ди ле ма у спо ре њу из ме ђу Хр ват ске и Вој во ди 
не око при пад но сти Сре ма тра ја ла је до по ло ви не 1943. го 
ди не. Та да је ЦК КПЈ од лу чио да „за кључ но са ли ни јом Ву 
ко варВин ков циЖу па ња па све ис точ но, укљу чив ши и
Зе мун при па да не са мо као вој но о пе ра тив но под руч је ГШ
Вој во ди не, не го и као под руч је ПК Вој во ди не на ко ме ће
исти раз ви ти сво ју де лат ност“.15) Броз на јед ном ме сту ка 
же да ће „... Вој во ди на, као и дру ге по кра ји не ко је пре тен 
ду ју на то, до би ти нај ши ру ауто но ми ју, али пи та ње ауто 
но ми је и пи та ње ко јој ће фе де рал ној је ди ни ци до тич на по 
кра ји на би ти при по је на за ви си од са мог на ро да, од но сно
од ње го вих пред став ни ка ка да се по сли је ра та бу де рје ша 
ва ло о де фи ни тив ном др жав ном уре ђе њу“.16) Броз ов де
об ма њу је, јер је у про ле ће 1944. от кло нио сва ку мо гућ ност
Ср ба у Хр ват ској да до би ју ауто но ми ју, за ко ју се за ла гао
Мо ша Пи ја де, као што ће пре се ћи и раз го во ре о ауто но ми 
ји Дал ма ци је 1945.17)

Јо ван Ве се ли нов, ко му ни стич ки ру ко во ди лац из Вој во 
ди не, у ви ше на вра та је из ри чи то за го ва рао што те шњу
ве зу Вој во ди не и Ср би је: „.... Али наш на род, на ро чи то Ср би
у Вој во ди ни, ко ји су чвр сто по ве за ни са сво јом бра ћом с
ове стра не Са ве и Ду на ва, же ле да бу ду у што бо љим од но 
си ма са бра ћом Ср би јан ци ма, са сло бод ном де мо крат ском
Ср би јом“.18) На дру гом ме сту Ве се ли нов ка же: „Већ из на 
ци о нал ног са ста ва Вој во ди не ја сно се ви ди да на ша Вој во 
ди на тре ба да бу де у скло пу фе де рал не Ср би је, јер Ср би чи 
не ре ла тив ну ве ћи ну у Вој во ди ни“.19)

Вој во ди на је од 1946. го ди не ауто ном на по кра ји на у Ре 
пу бли ци Ср би ји. Ре пу блич ки устав из 1947. го ди не оста 
вљао је у над ле жно сти АПВ до ста ши ро ка овла шће ња у
обла сти суд ства, при вре де, фи нан си ја, про све те, по ли ти ке
на ци о нал не рав но прав но сти, кул ту ре, здрав ства, со ци јал 
не за шти те.20)
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Ран ко Кон чар ова ко ту ма чи вој во ђан ску ауто но ми ју:
„Опре де ље ње за устав ни су бјек ти ви тет Вој во ди не и рав 
но прав ност на ро да у њој, ко ји Вој во ди ну ви де као ауто 
ном ну је ди ни цу ју го сло вен ске фе де ра ци је и по себ ну исто 
риј ску, ет нич ку и ге о граф ску по кра ји ну... Та ко се, за раз ли 
ку од опре де ље ња ис кљу чи во сло вен ских на ро да на Ве ли 
кој на род ној скуп шти ни 1918. го ди не, на Скуп шти ни иза 
сла ни ка на ро да Вој во ди не, одр жа ној 31. ју ла 1945. го ди не,
о Вој во ди ни из ја шња ва ју сви ње ни на ро ди, иако то чи не у
знат но де ли кат ној по ли тич кој и на ци о нал ној си ту а ци ји,
ко ја је на ста ла по сле Дру гог свет ског ра та“. „... За пра во,
пот пу но се из гу би ло срп ско схва та ње ауто но ми је Вој во ди 
не и јед но на ци о нал но по сре до ва ње у ње ном раз ви ја њу –
реч ју, по че ла се афир ми са ти под јед на ка од го вор ност свих
ње них на ро да за ауто но ми ју.“21) Кон чар сто ји на ста но ви 
шту да је „јо гуртре во лу ци јом и Ми ло ше ви ће вом устав 
ном агре си јом на Вој во ди ну, Вој во ди ни по но во дат из ра 
зи ти ји срп ски ка рак тер“.22)

Ме ђу срп ским исто ри ча ри ма и по ли ти ко ло зи ма пре 
вла да ва дру га чи је ми шље ње. По сле Бри он ског пле ну ма,
ка да су по бе ду од не ле сна ге ко је су за го ва ра ле дез ин те 
гра ци ју ју го сло вен ске др жа ве, устав ним аманд ма ни ма од
1968, и ка сни је Уста вом из1974, по кра ји не у Ср би ји по при 
ми ће атри бу те др жа ва, и то пре вас ход но ра ди сла бље ња
Ср би је и лак шег рас ту ра ња ју го сло вен ске др жав не за јед 
ни це. По кра ји не по ста ју „кон сти ту тив ни еле мент Фе де ра 
ци је“. Ср би ја и Ср би на па да ни су као „уни та ри сти и хе ге мо 
ни сти“. Уста во пи сац Јо ван Ђор ђе вић је ис ти цао да је упра 
во ја ча ње ауто но ми ја „услов за да љи де мо крат ски пре о 
бра жај зе мље“. По кра ји не по ста ју па ра ре пу бли ке. Да је ја 
ча ње вој во ђан ске ауто ном но сти би ло на ште ту Ср би је го 
во ри и чи ње ни ца да је аманд ман XVI II од 1968. ис кљу чио
мо гућ ност фор ми ра ња би ло ко је но ве ауто но ми је у Ју го 
сла ви ји, чи ме је Ср бе из ван Ср би је (на при мер у Хр ват ској,
где је за то би ло и на ци о нал них и исто риј ских осно ва) ли 
шио мо гућ но сти ле гал ног ауто ном ног ор га ни зо ва ња“.23)

У књи зи Вој во ђан ски иден ти тет, у из да њу Хел син 
шког од бо ра за људ ска пра ва у Ср би ји (2006), не ки ма ње
или ви ше отво ре ни за го вор ни ци са мо стал но сти Вој во ди 
не упи њу се да до ка жу по сто ја ње не ка квог вој во ђан ског
иден ти те та. Та ко пред сед ни ца ове не вла ди не ор га ни за 
ци је кри ти ку је те зу „срп ских на ци о на ли ста“, ко ји твр де да
ће са мо Ср би при хва ти ти вој во ђан ски иден ти тет, али не и
Ма ђа ри, Сло ва ци, Хр ва ти и оста ли. При то ме, она не на во 
ди ни је дан до каз ко ји би го во рио дру га чи је. 

Еко ном ски пу бли ци ста Ди ми три је Бо а ров по на вља
оми ље ну те зу ауто но ма ша, да Вој во ди на, ко ја има 27 од 
сто ста нов ни штва у Ср би ји, без Ко сме та, оства ру је 35 од 
сто дру штве ног про из во да.24)

Про фе сор Јо ван Ком шић пи ше о вој во ђан ском иден ти 

те ту у тран зи ци ји, и у члан ку из но си по дат ке ЦЕ СИ ДА из
2006. го ди не, по ко ји ма 48,30% Вој во ђа на сма тра да по сто 
ја ње ауто ном них по кра ји на не под ри ва је дин ство др жа ве
и њен су ве ре ни тет, 19% сма тра да под ри ва, а 32,80% Вој 
во ђа на је нео д луч но. За тим, 57,10% ста нов ни ка Вој во ди не
сма тра да Вој во ди на тре ба са мо стал но да до но си по кра 
јин ске за ко не, 26% је нео д луч них, а про тив ни ка по ли тич 
коза ко но дав них над ле жно сти 17%. 25)

Пре ма ис тра жи ва њу Мил ке Пу зи га ће, ди рек то ра аген 
ци је „SCAN“, нај ви ше Но во са ђа на се из ја сни ло за ауто но 
ми ју Вој во ди не ка ква је да нас, њих 31,3 %, за тим за ауто 
но ми ју из 1974, 22,1%, за ауто но ми ју ви ше не го да нас, ма 
ње од 1974, 18,85, за уки да ње сва ке ауто но ми је 9,3%,
итд.26) Пре ма овом ис тра жи ва њу сва ки че твр ти ста нов 
ник Но вог Са да је по ре клом из Бо сне и Хер це го ви не.

Па вел До мо њи у Вој во ди ни ви ди три про јек та: ет но на 
ци о на ли стич ки, мул ти кул тур ни и ли бе рал ни. Пр ви ве же
за срп ски на ци о на ли зам, дру ги за на ци о нал не ма њи не, за
тре ћи сма тра да је сла бо за сту пљен у јав но сти. „Две за јед 
ни це ко је су ди рект но би ле из ло же не уда ру срп ског ет но 
на ци о на ли зма се, или не иден ти фи ку ју, или се у ве о ма ма 
лом по стот ку иден ти фи ку ју са Ср би јом. Реч је, на рав но, о
Бо шња ци ма и Хр ва ти ма. Иден ти фи ка ци ју са Ср би јом не 
ма ју ни Сло ва ци, ни Ма ђа ри, иако су и они, до ду ше у ма њој
ме ри не го што је то био слу чај са Бо шња ци ма и Хр ва ти ма,
би ли из ло же ни при ти сци ма. Сло ва ци и Ма ђа ри се у ве ли 
кој ме ри иден ти фи ку ју са Вој во ди ном, и то ин те ре сно ве 
зи ва ње за По кра ји ну ни је слу чај но. Реч је о ма њи на ма ко је
има ју ја ку на ци о нал ну свест и њи хо во ве зи ва ње за Вој во 
ди ну про из ла зи из по тре бе за очу ва њем иден ти те та. Сло 
ва ци и Ма ђа ри, пре у Вој во ди ни не го у Ср би ји, ви де онај
ин сти ту ци о нал ни оквир уну тар ко га се у ве ћој ме ри ре 
спек ту ју њи хо ви ви тал ни ин те ре си“.27) Те за о не ка квим
при ти сци ма Ср ба пре ма Хр ва ти ма и Бо шња ци ма, а по го 
то во пре ма Ма ђа ри ма и Сло ва ци ма, на ро чи то у кон тек сту
раз би ја ња Ју го сла ви је и про го на Ср ба из Кра ји не и БиХ,
пот пу но је про из вољ на.

Те зу о из ра же ном,  пре све га,  ет нич ком иден ти те ту на 
ци о нал них ма њи на у Вој во ди ни из но си Ан тал Бо зо ки, ди 
рек тор Ци вил ног удру же ња Ма ђа ра у Вој во ди ни за пра ва
ма њи на „Ар гус“. За раз ли ку од срп ских „Вој во ђа не ра“ ко ји
би, пот пу но не ра зум но, свој срп ски иден ти тет за ме ни ли
за „вој во ђан ски“, Ан тал ис ти че : „... те за да смо ’сви ми Вој 
во ђа ни’ одр жи ва је са мо ако то не зна чи од ри ца ње од на 
ци о нал не и ет нич ке при пад но сти, сво је кул ту ре, као ни
ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва ко ја при па да ју на ци 
о нал ним за јед ни ца ма“.28)

Про фе сор Са ша Ки цо шев, ис тра жу ју ћи де мо граф ске
аспек те вој во ђан ског иден ти те та, утвр ђу је сле де ће: „Вој 
во ди на је од у век тра ди ци о нал но ми гра ци о но под руч је...
Због то га је 1991. го ди не у Вој во ди ни би ло 54,6% аутох то 
ног ста нов ни штва, ро ђе ног у Вој во ди ни, а 45,4% су чи ни 
ли ими гран ти“.29) У за кључ ку свог члан ка Ки цо шев ис ти 
че: „Ка да број ста нов ни штва на не кој те ри то ри ји кон 
стант но опа да и ка да ње го вом евен ту ал ном ра сту ис кљу 
чи во до при но си ими гра ци ја, те шко је го во ри ти о ре ал ним
мо гућ но сти ма очу ва ња иден ти те та аутох то не по пу ла ци је.
Са дру ге стра не, на осно ву ана ли зе де мо граф скоста ти 
стич ких по да та ка, мо же се твр ди ти да не по сто ји ја сно ис 
ка за на свест о ре ги о нал ној при пад но сти“.30)

Због ових сво јих на уч но утвр ђе них ар гу ме на та Ки цо 
шев је из ло жен кри ти ци у по ме ну том збор ни ку, у ко јем је
тре ба ло про сто да се про мо ви ше те за о „вој во ђан ском
иден ти те ту“, не оба зи ру ћи се на на уч ну и исто риј ску не у 
те ме ље ност та квих на сто ја ња. 

За ни мљи во је да се у збор ни ку о „вој во ђан ском иден ти 
те ту“ ни је по ја вио ни је дан лин гви ста или фи ло лог. По зна 
то је да је пи та ње иден ти те та при мар но ве за но за је зик. Је 

56 VELIKA SRBIJA

Подсетник

JUN 2010. BROJ 3390



зик је су штин ска ком по нен та на ци о нал ног иден ти те та.
Европ ска сла ви стич ка на у ка од Фих теа, До бров ског, Ко пи 
та ра, Ша фа ри ка, До си те ја, Ву ка до Ми ло са вље ви ћа, Ко ва 
че ви ћа и дру гих сто ји на ста но ви шту да се на ци о нал ни
иден ти тет за сни ва на за јед нич ком је зи ку. Ка ко би то
функ ци о ни са ло у ви ше је зич кој Вој во ди ни? Ко ја би на ци о 
нал на ма њи на би ла спрем на да се од рек не свог и при хва 
ти но ви „вој во ђан ски је зик“. Ни јед на! То од њих ни ко не
тра жи, ни ти оче ку је. Та уло га ства ра ња но вог је зи ка и но 
вог на ци о нал ног иден ти те та на ме ње на је Ср би ма, по
истом обра сцу по ко јем су на ста ли цр но гор ска на ци ја и цр 
но гор ски је зик, или, бо шњач ка на ци ја и бо шњач ки/бо сан 
ски је зик. Или, као што су Хр ва ти срп ски је зик пре и ме но 
ва ли у хр ват ски и на тај на чин, уз по др шку Ва ти ка на, Ср бе
ка то ли ке пре тво ри ли у да на шње Хр ва те. Ни је ис кљу че но
да се и ов де по ја ви не ки но ви лин гви ста са док то ра том о
„вој во ђан ском је зи ку“ , као што је Ад нан Тер зић на Осјеч 
ком све у чи ли шту, на хр ват ском, у ства ри срп ском, од бра 
нио док то рат о цр но гор ском је зи ку. Овај Бо шњак је та ко
по стао пр ви док тор из обла сти цр но гор ског је зи ка, ко ји је
на пи сао и бра нио на стра ном – у ства ри на истом, срп ском
је зи ку.

Ме ђу нај ра ди кал ни је за го вор ни ке вој во ђан ске са мо 
бит но сти спа да Жи ван Бе ри са вље вић, ко ји сма тра да је „...
вој во ђан ско пи та ње оста ло је ди но исто риј ски не раз ре ше 
но пи та ње на под руч ју Дру ге Ју го сла ви је“. И до да је „... или
ће Вој во ди на, на исто риј ску ште ту европ ске Ср би је, ду го
вре ме на жи ве ти као се вер на про вин ци ја Ср би је, ли ше на
ауто ном них пра ва и по ли тич ког су бјек ти ви те та“.31) Бе ри 
са вље вић тра жи да се „пи та ње Вој во ди не по ста ви од луч 
но“ јер је „Вој во ди на да нас по ред ге о граф ске Ср би је, је ди 
на исто риј ска и кон сти ту тив на По кра ји на, са про сто ра тзв.
дру ге Ју го сла ви је, чи ји устав ни ста тус ни је раз ре шен на
трај ни јим осно ва ма и ко ја има осве до че но, не по ре ци во,

не по тро ши во те ко вин ско и исто риј ско пра во на сво ју
ауто ном ност и свој по ли тич ки су бјек ти ви тет, као што Ср 
би ја или Цр на Го ра има ју пра во на сво ју др жав ност“.32)

Сли чан став за сту па и про фе сор Ду шко Ра до са вље вић.
По ње му је Вој во ди на свој про цват до жи ве ла из ме ђу 1974.
и 1988. го ди не, а за тим је би ла пр ва жр тва ауто ри тар ног
ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Ра до са вље вић је не за до 
во љан по те зи ма до сов ске вла сти у по гле ду из ме не ста ту 
са Вој во ди не. При то ме по ми ње рад екс перт ске гру пе ИВ
АПВ из де цем бра 2000. го ди не, Плат фор му Скуп шти не
АПВ из мар та 2001. го ди не, рад на до но ше њу тзв. Ом ни бус
за ко на, по че так 2002, пред лог Основ ног за ко на из 2003.
го ди не, Плат фор му ИВ АПВ из 2005. го ди не.33) За ла жу ћи
се за пу ну устав ну ауто но ми ју Вој во ди не, Ра до са вље вић се
по зи ва на по ли тич ке зах те ве Вој во ђан ске кон вен ци је,
одр жа не у Су бо ти ци фе бру а ра 2004. го ди не.
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По ја ва на ру ском кор ми лу Вла ди ми ра Вла 
ди ми ро ви ча Пу ти на отво ри ла је но ви
про цес не са мо у ру ској не го и у срп ској

исто ри ји. Усле ди ло је и пр во ру ско од луч но НЕ за пад ној
по ли ти ци на Ко со ву и Ме то хи ји, што је Ср бе ус пра ви ло и
охра бри ло. Вр ло ан га жо ва ни ру ски ам ба са дор у Бе о гра ду
Алек сан дар Алек се јев упу ћи вао им је по ру ке да их Ру си ја
не ће на пу сти ти.

Али зва нич ни Бе о град, бу ду ћи у ру ка ма за пад ња ка, ду 
го ни је при ме ћи вао но ву по ја ву ру ског ди ва па је и да ље
про ду жа вао по ли ти ку до дво ра ва ња За па ду. Пре ма Ко со ву
и Ме то хи ји и да ље ни је имао ја сну по зи ци ју, про блем ни је
по ста вљао у окви ру це ло куп ног срп ског пи та ња. На ста вио
је ста ру по ли ти ку ,,на пар че”, омо гу ћа ва ју ћи срп ским не 
при ја те љи ма да ста би ли зу ју срп ске раз ва ли не. Сво јом по 
вр шно шћу збу њи вао је и са му ру ску ди пло ма ти ју, ми ни 
стар Сер геј Ла вров је че сто по ру чи вао: ,,Ми не мо же мо би 
ти ве ћи Ср би од Ср ба”.

Ис пра зно ма не ври са ње тра ја ло је све до 2005, ка да је,
по сле од ступ нич ке оп ци је: ,,Ви ше од ауто но ми је – ма ње од
ре пу бли ке” усле ди ла но ва: ауто но ми ја Ко со ва и Ме то хи је
уну тар Ср би је и ауто но ми ја ње них Ср ба уну тар Ко со ва и
Ме то хи је, уз ди рект не ве зе са Ма ти цом. Али ни она ни је
по ста вља ла про блем на ју го сло вен ском и све срп ском ни 
воу. Бе о град ни је на ла зио за сход но ни да пре до чи ,,Ва 
шинг тон ски па пир” с кра ја 1994, ко ји је пред ви ђао ре ци 
про ци тет: Ко со во јед на ко Кра ји на, ,,К” јед на ко ,,К”, оно ли 
ко ауто но ми је за Ал бан це Ко со ва и Ме то хи је уну тар Ср би 

је ко ли ко и за Ср бе РСК уну тар Хр ват ске. Ва шинг тон је та 
да, ве ро ват но во ђен ва ти кан ском по ли ти ком, же лео да
спа си це ло ви тост Хр ват ске, али и евен ту ал но та кво ре ше 
ње за Ср бе је би ло по вољ ни ја по зи ци ја од свих прет ход 
них, јер су Ср би у Кра ји ни пред ста вља ли око 90% жи те ља
док су Ал бан ци на Ко со ву и Ме то хи ји већ би ли узур пи ра 
ли мно ге срп ске зе мље и са чи ња ва ли су око 80% ста нов 
ни штва, ура чу на ва ју ћи ту и у 20. ве ку по ар на у ће не Ср бе
(ар на у та ше) и не ма ли број му ха ме дан ских Ср ба ко ји су та 
да жи ве ли на гра ни ци од на ро ђи ва ња. Оства ре њем овог
ре ци про ци те та би ла би осу је ће на ве ли ко ал бан ска стра те 
ги ја осва ја ња Ко со ва и Ме то хи је, усво је на на При зрен ској
ли ги 1878. У при лог оства ре њу свог ко сов ског сце на ри ја,
не ки за пад ни по ли тич ки кру го ви по ту ра ли су ре ци про ци 
тет: Ко со во и Ме то хи ја јед на ко РС, ко ји је за Ср бе не при 
хва тљив, јер се ра ди о две искон ске срп ске зе мље, и јер би
та кво ре ше ње осу је ти ло мо гућ но сти бу ду ће ре ин те гра ци 
је це ло куп не БиХ у њен при род ни, срп ски ет но је зич ки
оквир. Са да шњи њен ћор со как во ди ка то ме, ре и не те гри 
са ће се по што про ху је лу ди за пад ни по ли тич ки ве тро ви.

И ка да је ,,аме рич ко Ко со во” про гла си ло не за ви сност,
Бе о град ни је на шао за сход но да при зна Вла ду РСК у про 
гон ству, од но сно да за тра жи по вра так ауто ном ног ста ту са
ове срп ске зе мље ко ји је ова вла да ре пре зен то ва ла. Да за 
тра жи оства ре ње про јек та ,,К”=,,К”.

Пу ти но ва по ли ти ка упу ћи ва ла је Ру си ју да при хва ти
пот пу но но ви пут у ре ша ва њу про бле ма на про сто ру пре
т ход не Ју го сла ви је, од но сно да от кло ни све по сле ди це
Дру гог свет ског ра та, по ла зе ћи од чи ње ни це да овај рат у
Ју го сла ви ји ни је био за вр шен, да је на Ко со ву и Ме то хи ји
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Ру ско-срп ски од но си
По ли тич коисто риј ски оквир срп ске тра ге ди је (III)

• По ја ва Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча Пу ти на озна чи ла је по че так раз во ја бит но дру га чи јих
ру ских од но са пре ма Ср би ма

Пи ше: др Ве се лин Ђу ре тић



на ста вљен ње гов ору жа ни ток, да је тзв. по сле рат ним ми 
ров ним уго во ри ма у свим слу ча је ви ма би ла оште ће на срп 
ска жр тва, а за то је умно го ме био од го во ран СССР, јер је
Ти то ве рат не об ма не при мао здра во за го то во, да је ство 
рио оп ште усло ве за раз би ја ње срп ских зе ма ља, те да је
умно го ме крив и за суд би ну Ко со ва и Ме то хи је. Ста љин је
још пре ра та пла ни рао да ју жну срп ску по кра ји ну пре да
Ал ба ни ји, ко ја би по том по ста ла јед на од ју го сло вен ских
ре пу бли ка. Ак ту е ли зо ва но је то и то ком раз го во ра са Е.
Кар де љом 1947. го ди не.

Ако у од но су пре ма Ко со во и Ме то хи ји кре не но вим
пу тем, Ру си ја ће, ве ру јем, би ти упу ће на да за тра жи: а)
по вра так у Ал ба ни ју свих оних ко ји су у пе ри о ду од
1941. до 2007. до се ље ни у ју жну срп ску по кра ји ну (за 
јед но са по том ци ма), али и да за тра жи да сук це со ри
фа ши стич ке Ита ли је и на ци стич ке Не мач ке пла те ма 
те ри јал не из дат ке за њи хо ву ре ин те гра ци ју; б) да за 
тра жи по ни ште ње узур па ци ја срп ских зе ма ља, цр кве 
ног и ма на стир ског вла сни штва; ц) по ни шта ва ње свих
ку по про дај них уго во ра скло пље них у на ве де ном пе 
ри о ду, уз обе ште ће ње свих оних ко ји су зе мљу ку пи ли
без оп ште и по себ не при си ле. На по кон, да за тра жи од 
луч но од ба ци ва ње Ах ти са ри је вог, из ра зи то ан ти срп 
ског, пла на. Тек ће по сле то га  Дру ги свет ски рат и ов 
де би ти за вр шен. Оно што се де ша ва ло у по след њој де 
це ни ји 20. ве ка и што се да нас де ша ва и на Ко со ву и
Ме то хи ји, и у Хр ват ској и у Ма ке до ни ји, био је ње гов
на ста вак.

Ако Ру си ја кре не сво јим пу тем, и то не са мо у по моћ Ср 
би ма не го и свим Ју го сло ве ни ма, отво ри ће се но ви про цес,
но ве пер спек ти ве за ре ше ње свих про бле ма на про сто ру
раз би је не др жа ве. Да кре не овим пу тем пре ма Ср би ма, Ру 
си ја има не са мо по ли тич ке не го и мо рал не аду те: 

а) Аду ти пре ма Хр ват ској ле же у чи ње ни ци да је ње на
прет ход ни ца, кви слин шка Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска,
по чи ни ла стра шан ге но цид над Ср би ма, Је вре ји ма и Ци га 
ни ма, да је об ја ви ла рат СССРу и са ја ком вој ном фор ма ци 
јом уче ство ва ла у би ци код Ста љин гра да. За тим, и због
фак та да Хр ват ска за по чи ње на зло чин ства ни је пла ти ла
рат не ре па ра ци је, за шта је објек тив но кри ва и ста љин ска
вр ху шка, јер је због не по зна ва ња ју го сло вен ске ет нич ке и
на ци о нал не си ту а ци је при хва ти ла об ма не ко је су учи ни ле
да је сто ти не хи ља да уби ца пре ко но ћи би ло пре ба че но на
стра ну по бед ни ка, од но сно да је рат, за хва љу ју ћи тим об 
ма на ма, био ,,за вр шен” као по бе да и над оку па то ри ма и
над ,,ве ли ко срп ском хе ге мо ни јом”. Ти ме су уби це би ле
,,або ли ра не” и осло бо ђе не ре па ра ци о них оба ве за. Дру ги
адут пре ма Хр ват ској по чи ва на чи ње ни ци да је по кро ви 
те љи ца НДХ, Му со ли ни је ва Ита ли ја, по сле ра та  пла ти ла
ре па ра ци је Ју го сла ви ји у те ри то ри ја ма на се ве ру Ја дра на.
Те те ри то ри је су кра јем 20. ве ка ушле у са став Хр ват ске, па
је та ко по чи ни лац зло чи на био на гра ђен на ра чун жр тве.

б) Ар гу мент по себ не вр сте од но си се на не мач кохр ват 
ске рат не и по сле рат не од но се. Хи тле ро ва Не мач ка објек 
тив но је би ла по кро ви тељ хр ват ског ге но ци да, али је на 
след ни ца    Тре ћег рај ха би ла и глав ни ин спи ра тор при зна 
ња хр ват ских и дру гих се па ра ти ста, што је био узроч ник
гра ђан ског ра та 19911995. Би ла је она и агил ни уче сник у
НА ТО агре си ји 1999. Свим Ср би ма, а ве ро ват но и ве ли ком
де лу свет ске јав но сти, ја сно је да се Не мач ка све ти ла Ср би 
ма за њи хо во за у ста вља ње три Drang Nach Ostena упе ре на
про тив Ру са. Та ква Не мач ка Ср би ма још ни је пла ти ла рат 
не ре па ра ци је из Дру гог свет ског ра та, због че га Ср би од
Ру си је оче ку ју да од Не мач ке за тра жи да свој од нос пре ма
срп ском на ро ду из те ме ља про ме ни, да Ср би ма пла ти рат 
не ре па ра ци је, да по др жи исти срп ски зах тев пре ма Хр ват 
ској – да и она пла ти сво је ре па ра ци је, јер је Хр ват ска и 90
тих го ди на 20. ве ка на сту па ла под ста рим хр ват скоуста 
шким сим бо ли ма.

Мо рал не оба ве зе Ру си је пре ма Ср би ма по чи ва ју на чи 
ње ни ци да су они као на род од у век би ли окре ну ти Ру си ји,
и да нас су за др жа ли та осе ћа ња. Без об зи ра на за пад њач ка
ма не ври са ња, уз упо тре бу не ких њи хо вих не до стој них
зва нич ни ка, они и да ље на де по ла жу у Ру си ју, но ву Ру си ју
скла да тра ди ци о нал них и ци ви ли за циј ских вред но сти.
Оче ку ју од ње и ве ли ку ма те ри јал ну по моћ, ко ја би пре ки 
ну ла њи хо ву све стра ну аго ни ју. Ру си ја те из дат ке мо же и
на док на ди ти јер су и Ко со во и Ме то хи ја и РСК то ли ко при 
род но бо га ти да су у ста њу да вра те дуг.

Ру си ја мо же по мо ћи Ср би ма и на ду хов ном пла ну, на
на чин ко ји би имао и ве ли ку по ли тич ку те жи ну, ако сво ју
пра во слав ну цр кву под стак не на ве ће по ве зи ва ње са срп 
ском, ако уста но ви за јед нич ки пра во слав ни цен тар на ме 
сту древ не Пећ ке па три јар ши је. Ту, на рас кр шћу ре ли ги ја,
од но сно на рас кр шћу ви ше кон вер тит ских ин ди ви ду а ли 
те та, мо гу ће је на по се бан на чин под сти ца ти и оства ри ва 
ти и еку мен ску кон вер ген ци ју.

Ру си ја ће кре ну ти но вим пу тем ако те мељ но и си сте ма 
тич но од ре ди тра ди ци о нал ну ди мен зи ју ру скосрп ских
од но са, фе не о ме но ло ги ју срп ског ру со фил ства, ко је је ста 
ри је од свих иде о ло ги ја и по ли ти ка, од свих ре жи ма. Ако
на тој осно ви од ре ди сво ју по ли ти ку пре ма ју жним Сло ве 
ни ма, Ру си ја мо же отво ри ти и про цес њи хо ве ши ро ке ре 
ин те гра ци је на ет но је зич кој и кул тур ноисто риј ској осно 
ви, чи ме ће ре ли ги о зне раз ли ке би ти по ти сну те у дру ги
план. А пут пре ма Европ ској уни ји не ми нов но во ди на ди 
де о ло шком и над ре ли ги о зном огле да њу сло вен ских на 
ро да, ко је ће кадтад ре зул ти ра ти ре ви та ли за ци јом аутен 
тич них кул тур но бо га тих дру штве них фор ма ци ја. Би ла би
то и ре ин те гра ци ја, из ком пле мен тар не срп ске це ли не си 
лом окол но сти одво је них де ло ва, да нас син те тич ких на 
ци о на, ду хов но оси ро ма ше них до сте пе на ме ђу соб не па то 
ло шке ис кљу чи во сти. У том ши ро ком окви ру по ка за ће се
да се на Бал ка ну тзв. гло ба ли за ци ја огле да ла и као по ли 
ти ка уни ште ња срп ског иден ти те та, ње го ве глав не ет но
исто риј ске око сни це. По сле Хе ле на, нај у те ме ље ни је. Да нас
се Ср би ,,кри ју” иза ра зних име на: Ср би, Хр ва ти (око 90%
срп ског по ре кла), Бо шња циму сли ма ни (око 95% срп ског
по ре кла), Цр но гор ци (100% Ср би), Ма ке дон ци (углав ном
срп ског по ре кла), Ал бан циАр ба на сиШип та ри (око 70%
срп ског по ре кла), Бу га ри (чи ји иден ти тет је нео дво јив од
срп ског), Ма ђа ри (у ве ћи ни срп ског и сло вач ког по ре кла),
Тран сил ван ци (у ве ћи ни ма ђа ри зо ва ни Ср би и Нем ци).

Уве ре ни смо да но ва ру ска по ли ти ка тре ба да ста ви у
пр ви план чи ње ни цу да се 90тих го ди на 20. ве ка у Ју го 
сла ви ји де ша ва ло бра то у би лач ко огле да ње Ср ба ри мо ка 
то ли ка про тив Ср ба пра во сла ва ца, Ср ба му ха ме да на ца
про тив Ср ба пра во сла ва ца, да је то и основ но обе леж је
свих но во ве ков них дру штве нопо ли тич ких про це са на
Бал ка ну. И ал бан скосрп ски су ко би са др же ту ди мен зи ју,
иако је ов де срп ско по ре кло нај ве ћег бро ја Шип та ра до ста
по ти сну то ве ли ко на ци о нал ном иде о ло ги јом ко ја се код
овог ен ти те та по ка зу је као ,,ре ли ги ја” по себ не вр сте. Узи 
ма ју ћи у об зир ту чи ње ни цу, Ва ти кан је већ по кре нуо про 
цес вра ћа ња јед ног де ла Ал ба на ца ста рој ве ри, оног де ла
ко ји је по сле Ве ли ког европ ског ра та кра јем 17. ве ка и по 
чет ком 18. ве ка био на се љен на Ко со ву и Ме то хи ји. Ста ра
ве ра ових би ла је ка то лич ка, ко ју су по сле пре се ље ња од 
ба ци ли да би од Ту ра ка до би ли срп ске по се де, уз при ма ње
ислам ске ве ре, али они су и у ста ром кра ју би ли Ср биМа 
ли со ри, о че му го во ри ти ту ла њи хо вог ско ро ми ле ни јум 
ског по гла ва ра ,,би скуп бар скипри мас срп ски”.

Ако се окре не ет ноисто риј ским те ме љи ма ју жно сло 
вен ске ствар но сти, Ру си ја ће от кри ти мно ге ,,ви воекс пе 
ри мен те” на срп ском ет нич ком би ћу, про пра ће не не из др 
жи вим на си љи ма, и до ћи до оних но во ве ков них, ка да су у
про це су скла да ка то лич ког кле ри ка ли зма и ре во лу ци о 
нар не иде о ло ги је на срп ском ет нич ком би ћу оства ре не и
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је зич ке и на ци о нал не тран сфор ма ци је: ка да је у бор би
про тив Ср ба као ру ског упо ри шта ства ра но не ко ли ко но 
вих  ,,на ци ја” на срп ском ет нич ком би ћу, ка да је срп ски је 
зик до био сво је ,,тран сфор ма ци је” у хр ват ски, ма ке дон ски,
бо шњач ки, а на пу ту је и – цр но гор ски. Та ква на си ља ни је
до жи вео ни је дан на род у но во ве ков ној европ ској исто ри ји.

У 20. ве ку Ср би су би ли жр тва иде о ло ги зи ра не Ру си је:
по сле Ок то бар ске ре во лу ци је, СССР (на ко га су гле да ли као
на мај ку Ру си ју) ни је мно го во дио ра чу на ни о иден ти те ту
свог нај мно го број ни јег, ру ског на ро да, до зво ља ва ју ћи да
се он рас пли не у со вје ти зму, чак да је дан ње гов део уђе у
фа зу аси ми ла тор ске иден ти фи ка ци је са не сло вен ским на 
ци о нал ним окру же њи ма. Ру ски уче ни ци, Ср би, до жи вља 
ва ли су исту суд би ну пре ко ју го сла ви за ци је, пре ко но во на 
ци о нал них ре ги о на ли за ци ја, пре ко на сил них и ад ми ни 
стра тив них аси ми ла ци ја. Нај ка рак те ри стич ни ји су у овом
сми слу би ли ге о граф ски окви ри Хр ват ске, Ма ке до ни је,
Цр не Го ре, Ко со ва и Ме то хи је...

Ако сло вен ска ма ти ца кре не пот пу но но вим пу тем, ако
срп ски про блем са гле да у скло пу ју го сло вен ског, би ће то
оглед но по ље за са гле да ва ње фе но ме но ло ги је ва ти кан 
ског про зе ли ти зма, ко ји да нас де лу је по мо ћу аме рич ке и
европ ске ,,ба ти не”. До ћи ће до за кључ ка да је и гра ђан ски
и вер ски рат у Ју го сла ви ји 19911995. био ње го во де ло.
Про те ри ва ње пра во слав них Ср ба из Хр ват ске и на сил но
по ка то ли че ње мно гих (око 30 000) је је дан од бит них по 
ка за те ља тог про зе ли ти зма. Ако Ру си ја кре не но вим пу 
тем, за у ста ви ће ва ти кан ску стра те ги ју ко ја се из Га ли ци је
ши ри на Бе лу, Ма лу и Ве ли ку Ру си ју. С тим у ве зи, ви де ће
да су но ве кон струк ци је по ста вље не на ју го сло вен ским
раз ва ли на ма по ста ле но ва упо ри шта За па да упе ре на про 
тив Ру си је, да је из два ја ње Хр ват ске у окви ри ма ко ји об у 
хва та ју ско ро це ло ја дран ско при мор је, са став ни део гер 
ман ске и ма ђар ске стра те ги је да без ве ће смет ње от кло не
по сле ди це Пр вог свет ског ра та.

Објек тив но гле да ју ћи, по ка зу је се као не по бит на чи ње 
ни ца да су Ср би у 20. ве ку три пу та за у ста вља ли ве ли ке ан 
ти ру ске стра те ги је: у Дру гом свет ском ра ту Ср би су стра 
да ли због ве ли ких об ма на са ве зни ка, ко је су до ла зи ле из
Ти то вог цен тра, од но сно са из во ри шта ста ре ва ти кан ске

стра те ги је ,,ускла ђе не” са ко мин тер нов ском. У гра ђан ском
и вер ском ра ту 90тих го ди на раз би је ни су по мо ћу ма ни 
пу ла ци ја ко је су ти то и стич ке ве штач ке фе де рал не гра ни 
це на мет ну ле као др жав не, ства ра ју ћи но ве тво ре ви не у
ко рист се па ра ти ста, ср бо фо ба и ру со фо ба. У то ку НА ТО
агре си је, за пад ни кал ку лан ти у по ли ти ци са та ни за ци је и
уни ште ња Ср ба ко ри сти ли су се и ру ским ду хов ним и по 
ли тич ким су мра ком и ко лап сом.

Због све га го ре ре че ног, ве ру је мо да је по ја ва но ве Ру си 
је, ко ју на уз ви ше ни на чин пер со ни фи ку је Вла ди мир Вла 
ди ми ро вич Пу тин, ко ју ће без сва ке сум ње на ста ви ти и
ње гов на след ник Ди ми триј Ана то ле вич Ме две дев, за све
Ср бе ве ли ка на да, на да ко ја ра ђа уве ре ње да ће се њи хо ва
аго ни ја убр зо за вр ши ти.

Уме сто за кључ ка
Пи сац овог ела бо ра та, у ства ри по ли тич ко-исто риј -

ског окви ра срп ске дра ме ко ја још увек тра је, же ли да пред -
став ни ци ма да нас про спе ри тет не Ру ске Фе де ра ци је пру -
жи чи ње ни це пре по зна тљи ве и у ру ским но во ве ков ним
про це си ма, да по ка же склад и не склад ру ско-срп ских по ли -
тич ких од но са, али и оне чи ње ни це ко је по ка зу ју нео бич но
за јед ни штво њи хо вих суд би на. Глав но обе леж је на ших
исто ри ја је уза луд ност жр тво ва ња за дру ге. Ру си су, у име
ве ли ких иде ја со ци ја ли зма и ин тер на ци о на ли зма, сво је ви -
тал не на ци о нал не ин те ре се под ре ди ли ин те ре си ма сво јих
ма њин ских ет нич ких гру па ци ја, да би на кра ју до жи ве ли
не за хвал ност од њи хо вих ско ро је вић ких по ли тич ких би ро -
кра ти ја. Ру си су про ли ли ре ке кр ви за осло ба ђа ње Евро пе и
све та, да би на кра ју по ста ли ,,смет ња” Евро пи и све ту.
Ма ло број ни Ср би су све сво је сло бо дар ске по бе де у 20. ве ку
под ре ди ли ју го сло вен ском за јед ни штву, да би на кра ју до -
жи ве ли не за хвал ност од стра не оних ко ји су за хва љу ју ћи
њи ма би ли отрг ну ти из не сло вен ских окви ра. Ве ко ви ма оп -
ста ју ћи на бра ни ку Евро пе и за пад не ци ви ли за ци је од
осман ли ја, Ср би су на кра ју 20. ве ка по ста ли жр тве те ци -
ви ли за ци је, оли че не у Европ ској уни ји.

То ком свих ових му че нич ких ис ку ше ња, очи свих Ср ба
би ле су упе ре не пре ма Ру си ји, оту да се оче ки вао спас, али
је ду го вре ме на Ру си ја би ла да ле ко да би им мо гла ма те ри 
јал но по мо ћи. Не ка да их је и гу би ла из ви да због сво јих им 
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пе ри јал них раз ло га, кат ка да и због све пра во слав не ори 
јен та ци је ко ја их је из јед на ча ва ла и са не срод ним на ро ди 
ма. У нај но ви је вре ме Ср би су би ли жр тве сво је ира ци о нал 
не ве ре у иде о ло шки за не се ну Со вје ти ју, ко ја их је због сво 
јих кла сних за но са од ба ци ва ла као ,,кон тра ре во лу ци о нар 
но упо ри ште”. И у Дру гом свет ском ра ту, и у гра ђан ском и
у вер ском ра ту 19911995, бо ри ли су се из ме ђу се бе Ср би
пра во слав ци, Ср би му ха ме дан ци и Ср би ка то ли ци, али Ру 
си ја, по вр шно иде о ло ги за тор ска, ни та да ни је по зна ла ову
фе но ме но ло ги ју, да би про бле му при шла те мељ но и раз 
ре ши ла га на уни вер зал ном ни воу. Ни је ви де ла ни фе но 
ме но ло ги ју ва ти кан ског про зе ли ти зма ко ји је Ср бе ско ро
уни штио.

Уве ре ни смо да је да нас пре по ро ђе на Ру си ја у по зи ци ји
да све ту ста ви на зна ње да ју го сло вен ски про блем ни је ре 
шен, да су тзв. ми ров ним уго во ри ма из 90тих го ди на 20.
ве ка са мо по ти сну те у стра ну ста ре про тив вред но сти, од 
но сно да су ин сти ту ци о на ли зо ва не на ан ти срп ској осно ви
као и по сле Дру гог свет ског ра та. Ср би ма и мно гим ју го но 
стал ги ча ри ма у дру гим на ро ди ма раз би је не за јед ни це, Ру 
си ја мо же по мо ћи ако са гле да и де мон стра тив но по ка же
стра вич не по сле ди це по ли ти ке за пад них зе ма ља по све
њих. Ако, окре ћу ћи се ви зи ја ма до ба ко је до ла зи, да том
ста њу фраг мен та ци је Срп ства, прет по ста ви у Евро пи
афир ми са не ет но је зич ке и кул тур но и сто риј ске прин ци пе
на ци о на. Ср би ма ће по мо ћи по себ но јер ће тим пу тем от 
кло ни ти раз ва ли не њи хо вих зе ма ља: на Ко со ву и Ме то хи 
ји, у Ре пу бли ци Срп ској, Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни, чак и
Ма ке до ни ји. Ру си ја је, на при мер, у по зи ци ји да по зи ва ју ћи
се на већ по ме ну ти ,,Ва шинг тон ски па пир”: ,,К” јед на ко ,,К”
(с кра ја 1994) за тра жи ре ци про ци тет ко јим ће Ср бе РСК
вра ти ти из из гнан ства, у ауто ном ну си гур ност, а Ал бан це
Ко со ва и Ме то хи је у прав ни по ре дак Ср би је, ис кљу чу ју ћи
са мо узур па то ре срп ских зе ма ља на се ље них са стра не. Ти 
ме ће по мо ћи и срп ским му ха ме дан ци ма БиХ да се осло бо 
де и од соп стве ног ре тро град ног кле ри ка ли зма и од за 
пад них ма ни пу ла ци ја и кал ку ла ци ја са њи ма, што ће на
кра ју ре зул ти ра ти по врат ком це ле БиХ у, на прет ход ним
осно ва ма, ре кон стру и са ну ју го сло вен ску за јед ни цу, ве ро 
ват но у не што ,,скра ће ном” об ли ку. Ти ме ће би ти осу је ће 
ни и ва ти кан ски пла но ви у при лог ства ра ња ,,ве ли ке ка то 
лич ке Хр ват ске са Цр ном Го ром и Ал ба ни јом”. Би ће за у ста 
вљен за по че ти про цес раз град ње ан ти срп ског, ан ти ру 
ског, од но сно ан ти пра во слав ног ва ти кан ског пунк та. За 
гре бач ки Кап тол ће из гу би ти ко манд но ме сто у про це су
кле ри ка ли стич ке хо мо ге ни за ци је (хр ва ти за ци је) Ср ба ри 
мо ка то ли ка. Ти ме ће би ти отво рен и пут ре ср би за ци је,
или ре ју го сла ви за ци је Дал ма ти на ца, Ду бров ча на, Ис тра на
и Сла во на ца. И Цр на Го ра ће се вра ти ти у сво је срп ско ста 
до, од но сно осу је ти ће се план да и ов де Ва ти кан под стак 
не бра то у би лач ки су коб (ка ко је то чи нио при ли ком одва 
ја ња Ср ба ри мо ка то ли ка), су коб по сле ко јег би и цр но гор 
ска гра на срп ства би ла одво је на од свог ста бла и под врг 
ну та по ка то ли че њу. И на кра ју, по кре та њем ова квог то ка
до га ђа ја, и Ма ке до ни ја ће до би ти усло ве да иза ђе из мре 
же ка то лич ког про зе ли ти зма ко ји је и ов де у пу ном за ма 
ху. И осло бо ди ће се шип тар ске са бље ко ја је већ пре се ца.

Ру си ја, уве ре ни смо, не тре ба да обра ћа мно го па жње на
че сте ме не у по ли ти ци Бе о гра да јер оне че сто од у да ра ју од
ши ро ког про ру ског рас по ло же ња на ро да. Ве ру је мо да пут
пре ма то ме мо же би ти про кр чен ако Кремљ и МИД, пре ма
Ср би ма и њи хо вим зе мља ма, али и пре ма свим они ма ко ји
још ве ру ју у Ју го сла ви ју, по ве де по ли ти ку ускла ђе ну, не са
тре нут ним рас по ло же њем њи хо вих ре жи ма, не го на ро да
као це ли не. Ко на чан ре зул тат ове ру ске по ли ти ке мо же
би ти са зи ва ње Ме ђу на род не кон фе рен ци је о бив шој Ју го 
сла ви ји. Је ди но она мо же до не ти ста бил но и ду го трај но
ре ше ње.

Су о чен са ду гом не при ја тељ ском по ли ти ком пре ма ње 
му, срп ски на род се да нас све од луч ни је окре ће Ру си ји,

мно ги тра же са њом не са мо вој ни и по ли тич ки са вез, не 
го и кон фе де рал но за јед ни штво. Ге о по ли тич ка по зи ци ја,
окру же ње по кри ве но пре те ћим НА ТО ба за ма, да је овом
на сло ну на Ру си ју ег зи стен ци јал ни зна чај за Ср бе, ко ји
стре пе од ова квог окру же ња, и за Ру се ко ји пре ко ова квог
за јед ни штва са Ср би јом и свим Ср би ма, до би ја ју вој нопо 
ли тич ке по зи ци је иза ле ђа не при ја те ља, ко ји и Ру си ју
окру жу ју са свих стра на.

Да нас су на по ли тич кој по зор ни ци Ср би је и Срп ства
две ви зи је бу дућ но сти: јед на ско ро без ре зер вно те жи
Европ ској уни ји, уз ре то ри ку да ће са мо у ње ном окви ру
по ни шти ти од лу ку о не за ви сно сти Ко со ва (као ал бан ске
др жа ве), по ти ску ју ћи при том основ ну чи ње ни цу да је та
ве штач ка тво ре ви на на тлу Ср би је на мет ну та во љом САД
и ЕУ, иг но ри шу ћи мно га упо зо ре ња, ме ђу њи ма и ве ли ког
ру ског ре ди те ља Ни ко ла ја Бур ља је ва, да За пад уни шта ва
Ср бе јер су они нај и стак ну ти ја зо на пра во сла вља пре ма
За па ду1). Сход но ова квим ре зо но ва њи ма, Ср би ју у ЕУ оче 
ку је по сте пе но пре ве ра ва ње и гу би так ње ног ми ле ни јум 
ског иден ти те та и кон ти ну и те та.
На ме та њем не за ви сно сти Ко со ва, Аме ри ка и ,,аме рич 
ка Евро па” на гра ди ли су ал бан ске те ро ри сте, уче сни ке
у сво јој агре си ји 1999, мо жда и с ци љем да Ру си ју иза 
зо ву на рат. Дру га срп ска ви зи ја при хва та Европ ску
уни ју са мо уко ли ко она по ни шти од лу ку о не за ви сно 
сти Ко со ва и ако по ву че ме ђу на род на при зна ња ове
ква зи др жа ве, ако Уни ја при ми Ср би ју у ње ним ме ђу на 
род но при зна тим гра ни ца ма, це ло ви ту. Око пи та ња
по врат ка Ко со ва и Ме то хи је у са став Ср би је, по де ле у
срп ском на ро ду по ста ју све за о штре ни је. Уко ли ко За 
пад на мет не цр но гор ски мо дел, од но сно ако омо гу ћи
да не срп ске ма њи не (ме ђу њи ма и не ке Ср би ма не на 
кло ње не), те ана ци о нал ноли бе ра ли стич ке пре ваг ну
у ко рист пр ве ви зи је, у Ср би ји мо же на сту пи ти смут но
вре ме. А оно не мо же оста ви ти рав но ду шном ни Ру си 
ју, јер би то би ло за бо ра вља ње ње ног и по ли тич ког и
сен ти мен тал ног ,,ду га” пре ма Ср би ма, те иг но ри са ње
чи ње ни це да је за да на шњу срп ску тра ге ди ју умно го ме
кри ва и Јељ ци но ва Ру си ја, кри ва због свог слу ган ског
за пад ња штва – по ма жу ћи да срп ска по бе да про тив се 
па ра ти ста бу де осу је ће на.

На по ме не:
1)  Бур ља јев је срп ство и пра во сла вље Ко со ва и Ме то хи је по ка зао

упе ча тљи вим филм ским пу тем, и то у ве ков ном кон ти ну и те ту.
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Шта каже народ

До шао сам на ову три би ну
Да ука жем јед ну па жњу ма лу
Во ји сла ву Ше ше љу Ср би ну
Што пр ко си Ха шком три бу на лу

Да по гле дам у ње гов до си је
На хи ља де на пи са них стра на
Спе ци јал ни ро ман по ли ци је
Ре мек-де ло од До лан ца Ста на

Не ка ову пе сму на род чу је
И зли ков ци што нам гла ве се ку
За што Ср бин и да нас ро бу је
У два де сет и пр во ме ве ку

Бла го оном ко је из Ср би је
Не ма ро бић о че му да бри не
По ли циј ски пра ти га до си је
Од ро ђе ња од пр ве го ди не

Ми смо бра ћо зе мља по ли циј ска
Наш је Те сла из ми слио стру ју
Мо р зе о ва азбу ка нам бли ска
Је дан ку ца дво ји ца ро бу ју

Шта ће на ма пе сме и ба ла де
При по вет ке ро ма ни и про за
Кад то мно го успе шни је ра де
Бо јов ни ци од Јо си па Бро за
Ов де ро ман од хи ља ду ли ста
До кле зи неш на пи шу пан ду ри
Из да ва штво ко сун це нам бли ста
На све стра не пре ли ва и цу ри

Све за ви си бра те пре ма сре ћи
Ми се на њу жа ли ти не сме мо
Не ком ма њи а не ко ме ве ћи
Дру же Ти то ми ти се ку не мо

Мрак је пао су ви ше је ка сно
Ни је здра во за ме рат се вра гу
Ми слим да је и бу да ли ја сно
За што Во јо ро би ја у Ха гу

Он је узор ра ди кал ног во ђе
Ње га прав да и ју на штво кра си
Још се бо ри као све ти Ђо р ђе
Да Ср би ју од ажда је спа си

Пе тар Јо ва но вић, 
Пе тар Тре ћи од Мо ра ве

Цр ни до си је

По во дом про мо ци је књи ге др Во ји сла ва Ше ше ља у Љи гу 12. 5. 2010. го ди не
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• Из ве сном Ба ша но ви ћу из ве сни Ву чић по стао кум. Сам је крив.

• Да ли су Ша ран чи ћа у за твор од ве зли во зом или ма ри цом?

• Што ти је, бре, Евро па. Та мо на тра фи ци мо жеш да ку пиш све. Чак и воз.

• Дин кић из ба цио Да ви ни ћа из странке чим је са знао да је овај узео про 
ви зи ју. Не тр пи чо век кон ку рен ци ју.

• Ни је пи та ње да ли је Да ви нић уве зао са те лит. Пи та ње је ко је уве зао Да 
ви ни ћа. 

• Дин кић и Да ви нић се ме ђу соб но оп ту жу ју за ло по влук. И обо ји ца су у
пра ву. 

• Да ли ће по по слов ни ку, ко ји пра ви Бо шко Ри стић, по сла ни ци има ти
пра во да уђу у Скуп шти ну за вре ме за се да ња?

• То ми ца Ми ло са вље вић се опе ри сао у Не мач кој. Зна чо век ка кво је ста 
ње здрав ства у Ср би ји. По зна је ми ни стра.

• Ако То ми ца за ова кву опе ра ци ју иде у Не мач ку, где под ре зу је нок те?

• Европ ска уни ја се де цид но из ја сни ла по пи та њу на шег ула ска. Мо жда
ће нас при ми ти. 

• По ску пе ли хра на, гар де ро ба, го ри во, ко му на ли је, да жби не... Је ди но по 
тро шач ка кор па ни је. 

• Власт у Хр ват ској ухап си ла тај кун ску по ро ди цу Пе вец. Срп ска власт је
спрем на да ухап си сва ког ко по ме не хап шење тај ку на.

• Кр ко ба бић се из бо рио за по ве ћа ње пен зи ја. До ду ше, тек 2014. го ди не,
али...

• Па ро лу са бал кан ског ску па у Са ра је ву ко ја гла си: Бал ка ну је ме сто у
Евро пи, чу ли су сви. Је ди но ни је Евро па.

• Ко ка же да на са ми ту Бал ка на у Са ра је ву, ни је би ло ни чег до брог? А ће 
ва пи на Башчар ши ји? 

• Др жа ва об ја ви ла да вра ћа Цр кви ма тич не књи ге. Кад ће и оста лу оте ту
имо ви ну?

• Шта бри га Цвет ко ви ћа што ја пан ске но ви не пи шу да је пре ми јер Ју кио
Ха то ја ма под нео остав ку због не ис пу ње них пред из бор них обе ћа ња.
Мир ко не зна ја пан ски. 

• Џа ба што нас Гр ци по зи ва ју на ле то ва ње. Бес кин то си не мо гу на За кин 
тос и тач ка. 

• Ко ка же да на ша вла да не отва ра но ва рад на ме ста? Ето, не дав но офор 
ми ли још две аген ци је.

• Не ка да су Ср би јом вла да ли вла да ри из сен ке. Да нас вла да ри из ла до 
ви не.

• Из ве штај Сер жа Бра мер ца се раз ли ку је од прет ход ног. У да ту му.

Српска посла Пише: Момир Марковић
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