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Изборна�јединица�1

Го�ран�Зми�ја�њацро ђен је 1955. го ди не у
Срп цу, Ре пу бли ка Срп ска. Жи ви у При је до -
ру.

По за ни ма њу је ди пло ми ра ни по ли ти ко -
лог, за вр шио је ПДС по слов не еко но ми је -
По ли тич ки ме наџ мент и ана ли ти ка.

Ра дио је у при вре ди и ло кал ној са мо у -
пра ви у При је до ру.

Био је пот пред сјед ник Скуп шти не оп -
шти не При је дор и од бор ник у два ман да та,
члан управ них и над зор них од бо ра у пред -
у зе ћи ма, уста но ва ма, спорт ским клу бо ви -
ма и у кул тур но-умјет нич ком дру штву.
Члан је Из вр шног од бо ра Срп ске ра ди кал -
не стран ке др Во ји слав Ше шељ. 

Уче ство вао је у Отаџ бин ском ра ту као бо -
рац Во јске Ре пу бли ке Срп ске од 1992. го ди -
не до ње го вог кра ја.



Босна и Херцеговина, у постојећем облику и границама,
може опстати само уколико се буду стриктно поштовале од-
луке Дејтонског споразума, које је дефинишу као државу са
два равноправна ентитета и три равноправна народа.

Српски радикали ће се, свим легалним и легитимним
средствима, увијек борити против наметања унитарне БиХ
или постојања БиХ као међународног протектората.

СрпскарадикалнастранкадрВојиславШешељћесебори-
ти против остваривања плана Вашингтона и Брисела, који је
објелоданила Кетрин Ештон, представник Европске уније за
иностране послове, да се у БиХ наметне изасланик Европске
уније са неограниченим овлашћењима окупационог гувер-
нера. Тоукључујеиправоданамећезаконеиуклањаполити-
чаре који нису по вољи Америке и Западне Европе.

Јасноједаби, каоидосада, билинаметанизаконикојиво-
де даљем развлашћивању и слабљењу Републике Српске, а
уклањани искључиво српски политичари који би се томе
противили.

СрпскарадикалнастранкадрВојиславШешељ
залажусезасљедеће:

Стварање јаке Републике Српске са свим државотворним
надлежностима које јој по Дејтонском споразуму припадају,
а које су јој одузете

Успостављањетериторијалнецјеловитости

Поновно успостављање територијалне цјеловитости Ре-
публикеСрпске. ПомировномспоразумуизДејтона, БиХјеса-
стављена од два ентитета који имају територијални конти-
нуитет. 

Арбитража којом је Брчко насилно истргнуто из Републи-
ке Српске и проглашено за дистрикт, извршена је на против-
уставан начин, супротно Дејтонском споразуму, уз грубо кр-
шење међународног права.

Враћањеодузетог

Враћање Републици Српској свих изворних надлежности
које су јој одузете насилним, антидејтонским и противустав-
ним одлукама високих представника, Парламентарне скуп-
штине БиХ или Скупштине Републике Српске.

Подсјећамонасамонекенајзначајниједржавотворненад-
лежности које по Дејтонском споразуму припадају Републи-
ци Српској, а које су јој одузете:

Сопствена војска
Судство и правни систем независан од Сарајева
Обавјештено-безбедносне службе
Надлежност пореског система
Сопствена царина и гранична служба
Издавање дозвола телекомуникационим оператерима,

телевизијским и радио станицама
Јавне набавке
Поносно истичемо да српски радикали Војислава Шеше-

ља, ипоредстраховитихпритисака, пријетњииуцјенакојима

су били изложени, за 15 година постојања Републике Српске
као ентитета у БиХ, нису гласали ни за једну одлуку којом се
овлашћења Републике Српске преносе на БиХ.

Билисмоиосталинајжешћипротивниципогубнихустав-
них промјена. У Народној скупштини Републике Српске ни-
смогласализапредложенепромјене. УПарламентарнојскуп-
штини БиХ све српске странке гласале су „за“, осим нашег по-
сланика који је тако спречио усвајање априлског пакета
уставних промена 2006. године.

УкидањеСудаиТужилаштваБиХ

Залажемо се за укидање Суда и Тужилаштва БиХ, који по
замисли међународних тутора, муслиманске и хрватске по-
литичке елите, треба да у потпуности преузму улогу Хашког
трибунала и процесуирају хиљаде Срба под оптужбом да су
починилиратнезлочинесамозбогтогаштосуучествовалиу
одбрани свог народа, српских етничких територија и Репу-
блике Српске. Крајњи циљ је да се, на основу криминалних
пресуда Хашког трибунала и пресуда Суда БиХ, у скоријој бу-
дућности Република Српска прогласи за злочиначку, морал-
но неодрживу творевину, и као таква ликвидира.

Упозоравамо да су у питању незаконите институције, чије
постојање није предвиђено ни Дејтонским споразумом ни
Уставом БиХ.

Суђења за ратне злочине треба да се обављају пред судо-
вима Републике Српске и БиХ, штојенесамоускладусаУста-
вомБиХ, већиуинтересуправдеипомирењанаовомпросто-
ру. 

Утврђивањеистинеозлочинима
почињенимнадсрпскимнародом

У парламенту БиХ залагаћемо се за утврђивање чињени-
ца о злочинима који су од 1991. до 1995. године почињени
над српским народом у БиХ.

Тренутно процесуирање свих ратних злочина који су по-
чињени над српским народом у БиХ.
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За�јаку�Републику�Српску

Српски�радикали�Војислава�Шешеља,�и�поред�страховитих�притисака,�пријетњи�и�уцјена
којима�су�били�изложени,�за�15�година�постојања�Републике�Српске�као�ентитета�у�БиХ,�нису
гласали�ни�за�једну�одлуку�којом�се�овлашћења�Републике�Српске�преносе�на�БиХ.



Недопустиво је што до данас нису кажњени починиоци
масовних злочина над српским становништвом у Купресу,
Ливну, Санском Мосту, Мркоњић Граду, Котор Вароши, Дер-
венти, Босанском Броду, Босанском Шамцу, Брчком, Тузли,
Зворнику, Братунцу, Сребреници, Сарајеву, Горажду, Трнову,
Вишеграду, Скеланима, Мостару, Бугојну, Коњицу и многим
другим мјестима.

УлазакуЕвропскуунију
значиукидањеРепубликеСрпске

Српска радикална странка др Војислав Шешељ се проти-
ви уласку БиХ у Европску унију. Кључни услов за улазак БиХ
у Европску унију је брисање Републике Српске као равно-
правногентитетаистварањеунитарнеБосне и Херцеговине.
То значи укидање преосталих атрибута државности Репу-
блике Српске и њихово пребацивање на централне органе у
БиХ. Улазак у ЕУ значи укидање Републике Српске.

Српски радикали никада, ни под којим условима, неће
пристати на укидање Републике Српске.

Осимтога, потпунојенејасноинеизвјеснокаквубитоеко-
номску корист имала не само Република Српска, него и БиХ,
уколико приступи овој интеграцији. 

Српска радикална странка сматра да се треба окренути
интерграцијама на Истоку које предводи Руска Федерација. 

УлазакуНАТОзначи�гашење
РепубликеСрпске

Српска радикална странка др Војислав Шешељ се проти-
ви уласку БиХ у НАТО. Улазак у НАТО значи укидање Репу-
бликеСрпске. САД, којесудоминатнеуНАТО-у, иакоуовојфа-
зи званично не подржавају укидање Републике Српске, чвр-
сто инсистирају на централизацији БиХ под изговором да је

то неопходан услов за њено прикључење евроатлантским
интеграцијама. Прихватање уласка БиХ у НАТО значи при-
хватање гашења Републике Српске.

Залажемо се за потпуно и трајно повлачење из БиХ војни-
ка НАТО-а, који се у БиХ понашају као окупатори а не као ми-
ровне снаге.

Залажемо се за повлачење наших војника са бојишта у
Ираку и Авганистану, гдје српски животи плаћају цијену аме-
ричке глобалистичке политике. Противимо се учешћу војни-
каРепубликеСрпскеуборбениммисијамаНАТО-а, којисеза-
лажезацентрализацијуБиХиуједноукидањеРС. Недопусти-
во је да се војници РС боре и гину за интересе САД, уз чију по-
моћ су Талибани и Ал Каида, почетком 90-тих година, дошли
у БиХ и борећи се на страни муслимана починили стравичне
злочине над српским народом.  

Поступципротиввисокихпредставника
Тражимо покретање поступка од стране Републике Срп-

ске, међународнопризнатогентитетауБиХ,  преддомаћими
међународним правним институцијама против тзв. високих
представника, као што је био злогласни србомрзац Педи Еш-
даун. Пријесвега, збогзлоупотребеположаја, кршењаДејтон-
ског споразума, рушења уставног поретка БиХ и кршења
људских права свих грађана Републике Српске и БиХ.  

ОдбранаРепубликеСрпске
морабитиуњенојнадлежности

Укидање заједничких оружаних снага и повјеравање по-
слова одбране српског ентитета Министарству одбране и
Војсци Републике Српске

Формирањезаједничкихоружанихснагаималојеиимаза
циљ укидање Војске Републике Српске, као оружане силе ко-
ја би могла да брани Републику Српску. 

Оживљавањепривреде

За оживљавање привреде неопходна је политичка
стабилност, правна држава, одговорна власт, стимула-
тивна пореска политика.

Распоређивањепорескихприхода
вратитиунадлежностРепубликеСрпске

Вођење пореске политике мора се вратити у надлежност
ентитета. ТопредвиђаУставРепубликеСрпскеиБосне и Хер-
цеговине.

Увођење диференцијалне стопе ПДВ-а
Укидање ПДВ-а на беби-опрему и храну, школски прибор,

штампарску делатност, производе од житарица, млечне про-
изводе, пољопривредне машине и пољопривредну механи-
зацију, вештачко ђубриво и сточну храну итд

Српска радикална странка се једина у парламентима Ре-
публике Српске и БиХ противила увођењу јединствене стопе
ПДВ-а од 17 одсто.
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• Новине Српске радикалне странке • Оснивач�и�издавач: Српска радикална странка
• За�издавача:�др Војислав Шешељ• Уредници�издања:�Мирко Благојевић  • ,,Велика Србија”
уписана у регистар средстава јавног информисања Министарства за информације под
бројем 1104. од 5. јануара 1991. год. • Специјално издање за Републику Српску• Штампа:
,,Драгић” Зрењанин.

Залажемо се за враћањеРепублициСрпској свихизворнихнадлежности које су јој одузете на-
силним,� антидејтонским и противуставним одлукама високих представника,� Парламентарне
скупштинеБиХилиСкупштинеРепубликеСрпске.


