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Кан�ди�да�ти�Српскерадикалнестранке

дрВојиславШешељ

за�Парланентарну�скупштину�БиХ

За�ПредставничкидомПарламентарне
скупштинеБоснеиХерцеговинеизРепубликеСрпске

Изборна�јединица�2
Мирко�Благојевићрођен�је�1956.�године�у�срцу�Озре-

на,�Тумаре,�општина�Лукавац.��Живи�у�Бијељини.�Запо-
слен�је�у�Агенцији�за�развој�средњих�и�малих�предузећа.
Дипломирао�је�на�Правном�факултету�у�Источном�Са-
рајеву�и�на�Факултету�спорта�и�физичког�васпитања�у
Новом�Саду.�Благојевић�је�породичан�човек,�отац�троје
дјеце,�спортиста.�Доказани�је�патриота�и�досљедан�бо-
рац�за�одбрану�српских�националних�интереса�–�од�ро-
вова�у�којима�се�Република�Српска�бранила�пушком�и
срцем�до�скупштинских�говорница�у�Бањалуци�и�Сара-
јеву,�за�којима�се�Република�Српска�брани�срцем�и�знањем.
Политиком�је�почео�да�се�бави�после�упознавања�са�др
Војиславом�Шешељем�1990.�године. Дана�9.�децембра
1990,�када�су�се�у�Србији�одржавалипрви�вишестранач-
ки�избори,�формирао�је�Иницијативни�одбор�Српског
четничког�покрета�за�Босну�и�Херцеговину,�а�23.�фебру-
ара�1991,�заједно�са�др�Војиславом�Шешељем,�форми-
рао�је�Иницијативни�одбор�Српске�радикалне�странке.
Председник�је�Српске�радикалне�странке�др�Војислав
Шешељ у�Републици�Српској.�Због�заслуга�у�Отаџбин-
ском�рату�проглашен�је�за�четничког�војводу.�Члан�је
Стручног�тима�који�помаже�одбрану�др�Војислава�Ше-
шеља и дао�је�велики�допринос�одбрани�председника
Српске�радикалне�странке�пред�Хашким�трибуналом.
После�потписивања�Дејтонског�споразума,�четири�пута
је�биран�за�народног�посланика,�три�пута за�Народну
скупштину� Републике� Српске� и� једном� за� Представ-
нички�дом�Парламентарне�скупштине�Босне�и�Херце-
говине.



Босна и Херцеговина,�у постојећем облику и границама,
можеопстати самоуколико себуду стриктнопоштовалеод-
луке Дејтонског споразума,�које је дефинишу као државу са
дваравноправнаентитетаитриравноправнанарода.

Српски радикали ће се,� свим легалним и легитимним
средствима,�увијек борити против наметања унитарне БиХ
илипостојањаБиХкаомеђународногпротектората.

СрпскарадикалнастранкадрВојиславШешељћесебори-
типротивостваривањапланаВашингтонаиБрисела,�који је
објелоданилаКетринЕштон,�представникЕвропскеуније за
иностранепослове,�да сеуБиХнаметнеизасланик Европске
уније са неограниченим овлашћењима окупационог гувер-
нера.�Тоукључујеиправоданамећезаконеиуклањаполити-
чарекојинисуповољиАмерикеиЗападнеЕвропе.

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,
акојесу јојодузете

Успостављањетериторијалнецјеловитости

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

АрбитражакојомјеБрчконасилноистргнутоизРепубли-
кеСрпскеипроглашенозадистрикт,�извршена јенапротив-
уставан начин,�супротно Дејтонском споразуму,�уз грубо кр-
шењемеђународногправа.

Враћањеодузетог

Враћање Републици Српској свих изворних надлежности
које су јој одузетенасилним,�антидејтонскимипротивустав-
ним одлукама високих представника,�Парламентарне скуп-
штинеБиХилиСкупштинеРепубликеСрпске.

Подсјећамонасамонекенајзначајниједржавотворненад-
лежности које по Дејтонском споразуму припадају Републи-
циСрпској,�акоје су јојодузете:

Сопственавојска
СудствоиправнисистемнезависанодСарајева
Обавјештено-безбедноснеслужбе
Надлежностпорескогсистема
Сопственацаринаиграничнаслужба
Издавање дозвола телекомуникационим оператерима,

телевизијскимирадиостаницама
Јавненабавке
Поносно истичемо да српски радикали Војислава Шеше-

ља,�ипоредстраховитихпритисака,�пријетњииуцјенакојима

субилиизложени,�за15�годинапостојањаРепубликеСрпске
као ентитета уБиХ,�нису гласалиниза једнуодлукукојом се
овлашћењаРепубликеСрпскепреносенаБиХ.

Билисмоиосталинајжешћипротивниципогубнихустав-
них промјена.�У Народној скупштини Републике Српске ни-
смогласализапредложенепромјене.�УПарламентарнојскуп-
штиниБиХсвесрпскестранкегласалесу „за“,�осимнашегпо-
сланика� који� је� тако спречио усвајање априлског пакета
уставнихпромена2006.�године.

УкидањеСудаиТужилаштваБиХ

Залажемо се за укидање Суда и Тужилаштва БиХ,�који по
замисли међународних тутора,�муслиманске и хрватске по-
литичкеелите,�требадаупотпуностипреузмуулогуХашког
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
пресудаХашкогтрибуналаипресудаСудаБиХ,�у скоријој бу-
дућности Република Српска прогласи за злочиначку,�морал-
нонеодрживутворевину,�икаотакваликвидира.

Упозоравамодасуупитањунезаконитеинституције,�чије
постојање није предвиђено ни Дејтонским споразумом ни
УставомБиХ.

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
надсрпскимнародомуБиХ.

Тренутно процесуирање свих ратних злочина који су по-
чињенинадсрпскимнародомуБиХ.
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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
другиммјестима.

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.�УлазакуЕУзначиукидањеРепубликеСрпске.

Српски радикали никада,� ни под којим условима,� неће
пристатинаукидањеРепубликеСрпске.

Осимтога,�потпунојенејасноинеизвјеснокаквубитоеко-
номску корист имала не само Република Српска,�него и БиХ,
уколикоприступиовојинтеграцији.�

Српска радикална странка сматра да се треба окренути
интерграцијаманаИстокукојепредводиРускаФедерација.�

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-
хватањегашењаРепубликеСрпске.

ЗалажемосезапотпуноитрајноповлачењеизБиХвојни-
каНАТО-а,�којисеуБиХпонашајукаоокупаторианекаоми-
ровнеснаге.

Залажемо� се� за�повлачење�наших�војника� са� бојишта�у
Ираку�и�Авганистану,�гдје�српски�животи�плаћају�цијену�аме-
ричке�глобалистичке�политике.�Противимосеучешћувојни-
каРепубликеСрпскеуборбениммисијамаНАТО-а,�којисеза-
лажезацентрализацијуБиХиуједноукидањеРС.�Недопусти-
во једасевојнициРСбореигинузаинтересеСАД,�узчијупо-
моћсуТалибанииАлКаида,�почетком90-тихгодина,�дошли
уБиХиборећисенастранимуслиманапочинилистравичне
злочиненадсрпскимнародом.��

Поступципротиввисокихпредставника
Тражимо покретање поступка од стране Републике Срп-

ске,�међународнопризнатогентитетауБиХ,��преддомаћими
међународним правним институцијама против тзв.�високих
представника,�каошто јебиозлогласнисрбомрзацПедиЕш-
даун.�Пријесвега,�збогзлоупотребеположаја,�кршењаДејтон-
ског споразума,� рушења уставног поретка БиХ и кршења
људскихправасвихграђанаРепубликеСрпскеиБиХ.��

ОдбранаРепубликеСрпске
морабитиуњенојнадлежности

Укидање заједничких оружаних снага и повјеравање по-
слова одбране српског ентитета Министарству одбране и
ВојсциРепубликеСрпске

Формирањезаједничкихоружанихснагаималојеиимаза
циљукидањеВојскеРепубликеСрпске,�каооружанесилеко-
јабимогладабраниРепубликуСрпску.�

Оживљавањепривреде

За оживљавање привреде неопходна је политичка
стабилност,�правна држава,�одговорна власт,�стимула-
тивнапорескаполитика.

Распоређивањепорескихприхода
вратитиунадлежностРепубликеСрпске

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

УвођењедиференцијалнестопеПДВ-а
УкидањеПДВ-анабеби-опремуихрану,�школскиприбор,

штампарскуделатност,�производеоджитарица,�мљечнепро-
изводе,�пољопривредне машине и пољопривредну механи-
зацију,�вештачкођубривоисточнухрануитд

Српска радикална странка се једина у парламентима Ре-
публикеСрпскеиБиХпротивилаувођењујединственестопе
ПДВ-аод17�одсто.
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• За�издавача:�др�Војислав�Шешељ • Уредници�издања:� Снежана�Стојановић��• ,,Велика
Србија”�уписана�у�регистар�средстава�јавног�информисања�Министарства�за�информа-
ције�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.


