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Осни вач и из да вач
Српска радикална странка

За издавача
др Војислав Шешељ

Глав ни и од го вор ни уред ник
Еле на Бо жић-Та ли јан

За ме ник глав ног 
и од го вор ног уред ни ка

Ма ри на То ман
По моћ ник глав ног

и од го вор ног уред ни ка
Мо мир Мар ко вић

Ре дак ци ја
Иван Нинић, Борис Алексић, 

Душан Марић, др Никола Жутић, 
Слађан Мијаљевић, мр Дејан Мировић, 

мр Александар Мартиновић, 
Бу ди мир Ни чић, Ог њен Ми хај ло вић

Унос тек ста
Зла ти ја Се вић, Ве сна Ма рић, 

Љубинка Божовић, 
Лек тура и коректура

Ивана Борац
Техничко уређење 

Северин Поповић
Пред сед ник Из да вач ког са ве та

Др Ђор ђе Ни ко лић
За ме ник пред сед ни ка 

Из да вач ког са ве та
Др Бран ко На до ве за

Из да вач ки са вет
Проф. др Во ји слав Ше шељ, 

Милорад Мирчић, Гор да на Поп-Ла зић,
Дра ган То до ро вић, Мир ко Бла го је вић, 

Ду шко Се ку лић, Зо ран Кра сић,
Паја Момчилов, На та ша Јо ва но вић

Штам па 
DOO“Дра гић”, Зрењанин

Ђор ђа Јо а но ви ћа 20, 
23000, Зре ња нин, тел. 023/535-491
Ре дак ци ја при ма по шту на адре су
“Ве ли ка Ср би ја”, Трг по бе де 3, 

11080 Зе мун; ру ко пи си се не вра ћа ју
Но ви не “Ве ли ка Ср би ја” упи са не су у

Ре ги стар сред ста ва јав ног ин фор ми са ња
Ми ни стар ства за ин фор ма ци је под бро јем
1104. од 5. ју на 1991. го ди не.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
329(497.11)

ВЕЛИКАСРБИЈА : новине српске радикал-
не стране / главни и одговорни уредник
Елена Божић-Талијан. - Год. 1,  - бр. 1 (12. јул
1990)-Београд : Српска радикална странка,
1990-. 30 cm
Месечно
ISSN 1452-9165 = ВЕЛИКА СРБИЈА
COBISS.SR-ID 19291650

Слобода Шешељу
•Трибунал раздвојиоТрибунал раздвојио

Ратка и ВојуРатка и Воју

Посета
•СрпскиСрпски радикали у Москвирадикали у Москви
На лицу места
•У Лајковцу сто нових радикалаУ Лајковцу сто нових радикала
Са пољопривредницима из Силбаша
•На пшеници ће се На пшеници ће се 

обогатити тајкуниобогатити тајкуни
Србија на добошу
•Мешетарењем окупиралиМешетарењем окупирали

најплодније српске ораниценајплодније српске оранице
Распродаја Србије
•Режиму наложено да продаРежиму наложено да прода

изворе водеизворе воде

Превара
•Режим и јавна предузећаРежим и јавна предузећа

Одбрана Србије
•Не у НАТОНе у НАТО

Људске судбине
•Шеснаест година чекају кровШеснаест година чекају кров

над главомнад главом
Затирање српства
•Срби постали АлбанциСрби постали Албанци

Политика интереса
•Тадић штити НиколићаТадић штити Николића

Млади
•Студирање само за оне саСтудирање само за оне са

дубоким џепомдубоким џепом

Страдање Срба
•Тадић опет заобишаоТадић опет заобишао

БратунацБратунац

Недомаћинско пословање
•ЕПС се башкари на рачун грађанаЕПС се башкари на рачун грађана

22

66

88

55

2828
2929

1111

2323

2020
1717

3030

4242

1414

3636



VELIKA SRBIJA2 JUL 2011. BROJ 3461

СлободаШешељу

У трећем поступку за непоштовање суда Воји
слав Шешељ изјаснио се

да није крив. После осам и по го
динапроведенихуХагу,Шешељ је
затражио годишњи одмор и саоп
штио трибуналу да је исфрустри
ран чињеницом да јеМладић пре
бачен сањеговог спрата на други,
јерјенаводнопаоподњеговутицај.

Председник Српске радикалне
странке, др ВојиславШешељ, изја
сниосеуХашкомтрибуналудани
је крив по трећој оптужници која
га терети за непоштовање суда, и
оспориојеправотрибуналудаводи
поменутипоступак:„Заовихдевет
година јаникаднисамбиофактор
који је одуговлачиопроцес који се
против мене проводи. Процес су
одуговлачили или тужиоци или
судско веће. Ја сам данас спреман

МладићпребаченудругокрилојерјепроцењенодајепаоподШешељевутицај

ТрибуналраздвојиоРаткаиВоју
„МотивизадоношењетеодлукесупретпоставкедајегенералМладић,дружећи
сесамном,интензивноиграјућишах,потпаоподмојутицај,падасамјаути
цаонањегадаонодбијесвеадвокатесалистетрибуналаидаинсистирасамо
насвомстаромадвокатуукогаимаповерењеизБеограда,МилошуШаљићу,и
напрофесоруАлександруМезјајевуизМоскве,укогатакођеимаапсолутнопо
верење.ЊемусупокушалиданаметнунекогАлександраАлексића,панеколико
другихљуди.Истинаје,јасаммурекао:`Ниукогасаспискатрибуналанеможеш
апсолутноиматиникаквоповерење`,истакаојеШешељ

дасеизјаснимоевентуалнојкриви
ци,иевовећсадасеизјашњавамда
нисам крив. А уједно и оспоравам
правотрибуналудаводипоступак
занепоштовањесуда, јерсетајка
знени поступак не може водити
противиначеоптуженогзанајтежа
кривична дела, ни у англосаксон
скомниуконтиненталномправном
систему“. Он је нагласио да плани
ра да због непоштовања суда буде
процесуиранидаље,доседампута.

ВојиславШешељјетакођескре
нуопажњудасе,икодовогпроце
са крши одредба Статута трибу
нала на суђење у разумном року.
„Како видим, не поштује се баш
ова одредба статута дами се суди
без икаквог одуговлачења. Деве
тогмаја јеиздатаоптужница,а12.
маја је мени достављена. Прошло
је већ, дакле, два месеца да би се

одржало тек прво појављивање.
Тонијезаказаноуразумномроку“.

Истичућидасенеодриченијед
ногсвогправа,Шешељјеинсисти
раодасепрочитаоптужницауце
лости,небилијавноствиделашта
ради трибунал. „Јавности је јасно
штајарадим,алијошмногиманије
јасноштатрибуналради“, рекао је
Шешељ.

Трибуналкомпромитује
самсебе

Председник Српске радикалне
странке нагласио је да је спреман
започетаксуђењаизатражиодаму
сеуовомпоступкуомогућидаима
правног заступника и руководио
цаслучаја.„Јасамодмахспреманза
суђење,алипостојиједанпроблем,
господинеХол.Биотајпроблемре
шенилине,јасамспреманзасуђе

Графит исписан са бачке стране дунавског кеја којим су Новосађани исказали  подршку проф. др Војиславу 
Шешељу, а који је освануо дан уочи почетка фестивала Егзит у Новом Саду
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ње.Можете суђењезаказатиколи
косутра.Јасам13. јунапослаојед
нописмосекретаријатуукомесам
обавестиодаћусеиуовомтрећем
поступку за непоштовање Хашког
трибунала сам бранити, а да сам
за свог правног саветника имено
ваомагистраправнихнаукаДејана
Мировића, и за руководиоца пред
мета НемањуШаровића, дипломи
раногправника. Јасамзахтеваоод
секретаријата да се омогући даме
мојправнисаветникируководилац
предмета посете непосредно пред
ово прво појављивање и да данас
буду присутни у судници. Тражио
самдаим секретаријат у том сми
слуплатипутнетрошкове.Визна
тедапостојиодлукасудскогвећау
главномпредмету,дајесекретари
јатдужандафинансирамојуодбра
нуодданадоношењатеодлукепа
надаље,уизносуод50постоколи
ко би припадало одбрани оптуже
ногкојиимаодређеногадвоката.Ја
сеспоримсасудскимвећемокоте
одлуке,алионајеступиланаснагу
ижалбеновећејетуодлукупотвр
дило.Прематоме,минимумкојије
секретаријат морао да поштује, то
једамомправномсаветникуикејс
менаџеруплатипутнетрошкове,да
бимепосетилиидабиданасзајед

но са мном били овде у судници“,
истакаојеШешељ.Онјеобавестио
председавајућегсудијудајеодАне
ОШур, заменика шефа службе за
правну помоћ и питање притвора,
добиописмоукомесенаводидасу
примилина знањедаћемуМиро
вићиШаровићпомагати,алидани
једномнеможебитиодобренпри
ступ поверљивом материјалу ни
комуникација у привилегованим
условима,иакојеречоправномса
ветникуизглавногпроцесакојиса
њимвећимапривилегованстатусу
главномпредметуиудвапретход
на процеса за непоштовање суда,
докјеШаровићодавнокејсменаџер
углавномпредмету,абиојетоиу
обапредметазанепоштовањесуда.

„Тражимдасудплатипутисме
штај Дејану Мировићу и Немањи
Шаровићукојисусамномиуоснов
номслучајукојисеводипротивме
не“,истакаојеШешељ,затраживши
дасеправнимсаветницимаодобри
привилегован положај, што је суд
ранијеодбио. „У свимцивилизова
ним земљама то је основно право,
аменисеоспорава.Тоштосамод
лучио да се браним сам, не значи
дасамдословцеодлучиобитисам,
негодасамглавниусвомтиму.То
сустварикојекомпромитујутрибу

налвишенегоштосамгајаустању
компромитоватиусудници.Трибу
налсамсебенајвишекомпромиту
је, често због неозбиљних људи у
Секретаријатутрибунала.Дакле, ја
захтевам сада да ми ви, као прет
претреснисудијаисудсковећечији
стечлан,омогућитедауприпреми
главног претреса имам могућност
да се у привилегованим условима
консултујем са мојим правним са
ветником и кејс менаџером, и да
трибуналсносињиховепутнетро
шкове“,поручиојеШешељ.

Младићстрадао
збогШешеља

Војислав Шешељ се пожалио
председавајућем судији да је гене
рал Ратко Младић, који је био са
њимнаспрату,премештенудруго
крило,идаонзбогтогаосећакри
вицу.

„Ја сам смештен на спрату при
творске јединице, где је одмах по
сле укидања изолације дошао и
генералРаткоМладић.Тамосмога
лепо примили, дружили се с њим,
игралишах.Међутим, прекјуче, он
јеимаопоновљенопрвопојављива
његдејеодбиосвакумогућностда
га заступабилокосалистеСекре
таријата трибунала.Инсистирао је
искључиво на своја два одабрана
адвокатаукојеимаповерење,ида
нас је дошла одлука да се генерал
Младићпреселисанашегспратана
некидруги спрат, није важнокоји,
у оквиру исте зграде, а мотиви за
доношењетеодлукесупретпостав
ке да је генерал Младић, дружећи
се са мном, интензивно играјући
шах, потпао под мој утицај, па да
сам јаутицаонањегадаонодбије
свеадвокате салистетрибуналаи
даинсистира самона свом старом
адвокату у кога има поверење из
Београда, Милошу Шаљићу, и на
професоруАлександруМезјајевуиз
Москве,укогатакођеимаапсолут
ноповерење.Њемусупокушалида
наметнунекогАлександраАлекси
ћа,панеколикодругихљуди.Исти
наје, јасаммурекао: `Ниукогаса
списка трибунала не можеш апсо
лутно имати никакво поверење`.
ВојиславШешељјерекаодајефру
стриран таквим понашањем, и да
има осећај кривице пошто јеМла
дићстрадаозбогњега.„Јасамлич
нофрустрирантаквимпонашањем.
Јаимаминекиосећајкривицедаје
господинМладићсадастрадаозбог
мене. Знате, то је оноштомефру
стрира, афрустриранчовекнемо
жеадекватнодасебраниусудском
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процесу.Јаморамдаизбегавамсве
могућефрустрације“.

Шешељзатражио
годишњиодмор

Председник СРС такође је за
тражио од судије Бартона Хола да
му се дозволи да оде на годишњи
одмор, рекавши да је прошло већ
осам и по година откако је у три
буналу,ада јегодишњиодморвећ
дозвољен Енверу Хаџихасановићу
иАмируКубури.Очигледнозбуње
ни судија затражио је од Шешеља
дамуобјаснитермингодишњиод
мор, односно да ли он користи тај
термин говорећи о привременом
пуштању на слободу. „Па да, у том
контексту га користим, а позивам
сенатодајевећнајмањеједномтај
терминупотребљензапривремено
пуштањенаслободууслучајуХаџи
хасановићКубура.Тамојеуодлуци
наведенодаиониидунагодишњи
одмордомесецдана.Имајтеувиду
дасамјаовдеосамипогодинабез
икаквогпрекидаида су тупрекр
шени сви светски стандарди о ду
жинипритвора.

ВојиславШешељ је нагласиода
гаранције неће да тражи од издај
ничкогпрозападногрежимауБео
граду,већдајединоонсамсебимо

жедабудегаранција.
„Наравно,постојиифактордаза

менениконеможедатиникаквуга
ранцију,гаранцијамогусамојасам
себидабудем,авиморатерешити
тајпроблем.Правилниккаже:тра
жесегаранције.Замененемакода
да гаранције, дакле постоји прав
на празнина, ви као поступајући
судија треба да решите ту правну
празнинуускладусаопштимправ
нимпринципима,штауслучајукад
некоменема кодаизда гаранције. 

Јанећудатражимгаранцијеодиз
дајничког прозападног режима у
Београду, немам од кога другог да
тражим,анагомилалосевећосами
погодинапритвора“,истакаојеШе
шељ.

Заразликуоддругихствари,суд
се о захтевуВојиславаШешељада
му се дозволи да оде на годишњи
одмор експресно изјаснио, одбив
ши захтев председника Српске ра
дикалнестранке.

Р.В.С.

СлободаШешељу

НајвећинепријатељХашкогтрибунала
На захтев судиједа сеидентификује, дрШешељ јерекао
дајепрофесоруниверзитетаинајвећинепријатељХашког
трибунала.АкадајепредседавајућисудијаХолупитаоли
дерарадикаладалижели јошнештодадода,дрШешељ
јеодговорио:„Могаобихјошданаведемдостаствари,на
примердасам јединиоптужениккоји јеуспеоуглавном
процесударастуриХашкитрибунал,дајеХашкитрибунал
изгубиосвакиморалниистручникредибилитетупроцесу
којисепротивменеводи,итакодаље.Могаобихвамцели
дан причати о резултатима и успесимамоје деветогоди
шњеборбесаХашкимтрибуналом.Нисамсигурандасте
спремнидатосвеслушате,господинеХол“.

ХагсеиживљаванадШешељом
„Хашкитрибуналпредстављабрукуисрамотуправничкеслужбе“,изјавиојешефСтручногтимакојипомаже
припремуодбранеВојиславаШешеља,ЗоранКрасић,наконштосеПретресновећеТрибуналапрогласило
ненадлежнимдаодлучиозахтевупредседникаСрпскерадикалнестранкедакористигодишњиодмор.Од
лукомПретресногвећаТрибунала,дасеВојиславуШешељу,ускратиправонакоришћењегодишњегодмора,
ХашкитрибуналсепоновоиживљаванадпредседникомСрпскерадикалнестранке,оцениојеКрасић.Шеф
СтручногтиманагласиоједајепретресновећеТрибунала,којесепрогласилоненадлежнимдаодлучиозах
тевуВојиславаШешељадакористигодишњиодмор,показалодајененадлежноидасудипредседникуСРСа
закривичнаделакојасунаведенауоптужници.
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Делегација Српске ради
калне странке боравила
јеод4.до7.јулауМоскви,

где се сусрела са председставни
цима Министарства иностраних
послова Руске Федерације, пред
седницима Праведне Русије, Кому
нистичкепартијеРускеФедерација
и Либералнодемократске партије
Русије, као и са члановима руског
Комитета за заштиту Војислава
Шешеља.„Циљпосетејебиодару
ске званичнике и парламентарце
још једном подсетимо на кршење
људских и процесних права у слу
чају Војислава Шешеља“, објашња
ва потпредседник странке Драган
Тодоровић.Он јеуМоскви,заједно
са чланом Председничког колеги
јумазадуженимзаспољнепослове,
мр Дејаном Мировићем, боравио
на позив партије Праведна Русија,
сакојомСрпскарадикалнастранка
имапотписанспоразумосарадњи.

„Добилисмоуверавањаодстра
не руских представника да ће, у
оквиру својих могућности и над
лежности, учинити све како би се
спречило даље кршење процесних
иљудских права др ВојиславаШе
шеља.УМинистарствуиностраних
послова, уОдељењу заБалкан, до
билисмопотврдудаовоминистар
ствонепрестанопратирадХашког
трибунала и процес који се води
противдрШешеља,каоиобећање
да ће у оквиру надлежности Оде
љења за хуманитарна и људска
права урадити свештомогу да би
указали на кршење људских пра
ва председника Српске радикал
не странке“, објашњаваТодоровић.

У разговору са председником
партије Праведна Русија, Нико
лајем Левичевим, договорено је
продубљивање међустраначке са
радње. Говорећи о процесу који
се води против проф. др Војисла
ва Шешеља у Хашком трибуналу,
саговорници су се сложили да се
председнику Српске радикалне
странке брутално крше процесна
и људска права. Левичев је нагла
сио да ће се Праведна Русија за

ложити, у оквиру Министарства
спољних послова Руске Федераци
је, како би се предузели адекват
никорацикојимабисезаштитили
његова процесна и људска права.

Даљи кораци које је неопходно
предузети у правцу заштите про
цесних и људских права председ
ника Српске радикалне странке
били су тема разговора и са пред
седником Комунистичке партије
РускеФедерације,ГенадијомЗјуга
новим.  Председник Комунистич
ке партије РФ истакао је да ће и
даље наставити да у разговорима
са председником Руске Федера
ције, Дмитријем Медведевим, и
премијером Владимиром Пути
ном,указујенапотребудасеруска
дипломатија још више заложи у
правцузаштитеправадрШешеља.

Потпредседник Руске думе и
председник Либералнодемократ
ске партије, Владимир Жиринов
ски,упознао јеколегеизСрбијеса
писмом које је упутио министру
спољних послова Сергеју Лаврову
у коме се истиче да, иако се пред
седник СРСа више од осам годи
наналазиу трибуналу, процес још
увекнијеготов,чиме једрастично
погаженоначелоекспедитивности.

ИзненађениставомСрбије
Делегација Српске радикалне

странке присуствовала је и засе
дању руског Комитета за зашти
ту права Војислава Шешеља, који
је крајем прошле године основан
у Москви. На челу комитета на
лази се некадашњи председник
Руске думе, Сергеј Бабурин, а чла
нови руски парламентарци и ис
такнуте јавне личности из Русије.
На седници која је одржана у се
дишту Државног економскотрго
вачког факултета разматрана су
документа у вези са Хашким три
буналом и Војиславом Шешељом,
која је Комитету упутило Мини
старство спољних послова Русије.

Тодоровић истиче да је делега
цији предочено писмо које је Ко
митету упутило Министарство

иностранихпословаРускеФедера
ције,укомесеобјашњаваставове
државепремаХашкомтрибуналу.У
писмусенаводидасеРусијазалаже
за престанак рада трибунала, али
дадосадатонијебиломогућезбог
односаснагауСаветубезбедности.

„Руски званичници су изнена
ђени ставом Србије будући да она
апсолутно није показала никакво
интересовање за окончање рада
Хашког трибунала“, рекао је Тодо
ровић цитирајући писмо МИПа
Руске Федерације. У писму, МИП
наглашава да пажљиво прати про
цес који се води против Војислава
Шешеља и указује на мањкавости
у раду трибунала. „Током читавог
рада трибунала пажљиво пратимо
шта се тамо дешава, између оста
лог,токпредметапредседникаСрп
скерадикалнестранке,дрВојисла
ваШешеља. Морамо констатовати
да хроничне мањкавости у раду
МТБЈ, на које систематски указује
мо, нису омогућиле да се претрес
оперативнообави,собзиромнасве
битне околности. Услед тога је од
суствонормалногконтактаизмеђу
судских власти и оптуженог дове
лодозаоштравањакојасусеодра
зила на здравље последњег“, стоји
у писму. МИП такође истиче да је
руски лекар ове године непосред
но учествовао у независном пре
гледуВојиславаШешељаинаводи:
„Рачунамо на то да ће закључци и
препоруке групе експерата омогу
ћити стабилизовање здравственог
стања В. Шешеља, између оста
лог у циљушто хитнијег завршет
ка саслушања у МТБЈ и доношења
праведнеинепристраснепресуде“.

На крају боравка у Москви,
функционери СРС посетили су и
Руски државни институт за стра
тегијска истраживања, где је раз
говарано о актуелној ситуацији у
Србији. «Ситуација у Србији се вр
ло озбиљно прати, посебно изра
зите намере појединих државних
органа за приступњенаше државе
НАТО пакту», истиче Тодоровић.

Р.В.С.

ДелегацијаСрпске
радикалнестранкеуMоскви
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СрпскарадикалнастранкауЛајковцуобориласверекордеубројуучлањенихомладинаца 

утокусамодвамесеца

УЛајковцу100новихрадикала
МладисусезаСРСодлучилијерсматрајудајеонајединаснагакојаможедасе
супротставипропалојпрозападнојполитици

Српска радикална странка,
једина је патриотска стра
нкакојојсудржаваиграђа

ниувекнапрвомместу–поручује
четамладихЛајковчана.

Њих стотинак „клинаца“ се
за само два месеца окупило око
председникаколубарскогокружног
одбора СРСа Зорана Поповића да
би заједно са старијим и искусни
јим колегама почели да освешћују
имаме,тате,деке,баке.Омладинци
сенемогупозватинаискуство,али
затосутустаријеколегеи,какока
жу,имајуинтернетителевизијуда
виде колико власт лаже, а сасвим
довољанбројгладнихданаугоди
нидародитељимапокажудоклеих
једовелаТадићевапричаоЕУ.Беда

бисенекакоиистрпела,даБориси
Тома нису покушали да им узму и
достојанство. Кад је у Хаг испору
ченсрпскигенералРаткоМладић,у
„клинцима“јенештопукло.

– Лајковцу је било потребно да
покаже свој револт. Властможеда
у медијима говори како људи ни
су погођени тиме што су испору

чили генерала, али народ сам зна
какосеосећа.Драгомијештомла
ђе генерације схватају ко су праве
патриоте. Види се где су Младић
и Шешељ, а где Николић и Тадић,
који су узели паре од Запада и за
ступајуњиховеинтересе –почиње
разговор Александар Марковић,
потпредседникопштинскогодбора
СРСЛајковац.

Искуствоимладост
Српској радикалној странци ус

пело јештоникоменије, јеруЛај
ковцу ниједна друга странка нема
подмладак, па чак ни ове које фи
нансира Запад. Радикали су тако
још једном потврдили да спој ис
куства и младости даје најбоље

резултате. Упитан како је српским
радикалима то успело, Марковић
одговара да су момци и девојке
схватили да је СРС за њих права
политичка опција јер је у питању
странкаукојојсеговорисамоисти
набезлажнихобећања.

Та истина је да је СРС једина
странка која се 20 година држи

истихпринципа, доследна јеидео
логијииистини,докјецелазапад
наполитика,НАТОиЕУзаснована
наманипулацији.

–СрбијасеподутицајемЗапада
распада.А,самосаРусијомможемо
битијаки.Идасенадамодаћена
шаправославнабраћастатиузнас.
Јасно је да данашња „демократија“
нијесамополитичкисистем,већсе
онаодражаванасвесфередруштва,
накултуру,традицијуалиинаочу
вањевере.МладидоживљавајуСРС
пресвегакаостранкукојајеспособ
на да спроведе корените промене
уз очување српских корена – каже
овајрадикал.

Само из сарадње засноване на
равноправнимодносима,безуцена,
можедапроистекнебољиживоту
покраденој Србији. Уосталом, Ше
шељје1996.годинепрвирекаода
морамосачекатидаРусијастанена
ноге,асадасетоидесило.Следећи
кораккаобновидржавеинацијеје,
како каже, да се Шешељ врати из
Хага.

МладимајеШешељидол
–Омладинцинајчешћепитају –

кадаћесевратити.Властјеодреди
ладапреноссуђењаидеусредноћи,
какобинамбилотешкодапрати
мо. Али, деца имају интернет, ви
де, знају. Неможете их преварити.
Младизнајуштахоће,атосуправа
којанамнеможеускратитиниова
власт ни било који други неприја
тељСрбије–закључујепотпредсед
никОпштинскогодбораСРС.

Омладинајепотпуносвеснакоја
правасрпскидржављаниморајуда
имајуусопственојземљи–одправа
нарадислободумишљењаиизра
жавањадоправадазбацевластида
се боре за очувањеУставом гаран
тованетериторијалнецеловитости
земље.

–Овуземљуназивајудемократ
ском,апосталајеполицијска.Веза
ли су нам руке за слободу говора.
Ово је медијски вакуум. Ништа не
можеда уђе умедије олошемжи



VELIKA SRBIJA 7BROJ 3461, JUL 2011.

Налицуместа
воту у земљи. Новине и те
левизијапропагирајудасве
цвета,лепоживимо,дешава
јусесјајнествари,атонема
везесаживотом.ИуБеогра
дуиумањимместима,људи
једу из контејнера, просе,
моле – револтирано прича
МаријановићДрагољуб.

ОндодаједаЛазаревчани
иЛајковчанинајвише зави
се од „Колубаре“, али да ДС
радна места или буквално
продаје, или њима уцењује
људедаприступе„жутима“.

– И они који улазе у ДС
сматрају да греше, мука им
јеодте странке, алиморају
да хране породице. Постоји
идругиначин,дадате5.000
евра и купите радно место.
Ја нећу да добијем посао
натајначин,поценудабу
демзападњак,антихрист. Ја
сам православац, привржен
истоку и Русији – достојан
ствено кажеДавидовићНи
колаидодаједасуТадићеви
обећалинекимњиховимдругарима
посао,алинисуказалидаћедобити
отказзатримесеца.

„Кад СРС некога учлањује, ни
шта не обећава. Ово је патриотска
странкаичлановитребададолазе
из патриотских побуда – да се др
жимозаједно“,хорскисечујунаши
омладинци.

Младен Маријановић стрпљи
вочекареддаистакнекаконијеу

СРС зато што има неки приватни
проблем,већјерјетоизразитоан
тиглобалистичкапартија„којуводи
човеккогванредноцени“.

– Шешељ је изузетан правник
и српски националиста. Национа
лизам подразумева да свој народ
волиш највише и да га браниш од
свихнепријатеља.Шешељјенашје
дини аутентичанполитичар, а сви
остали су по западном калупу. Од
настанкастранкенијемењаоидео

логију,инијепродаоверузавечеру
–кажеовајмомак,закогајеСРСје
дина преостала патриотска стран
ка,поштосесамоонаискренопро
тивиодузимањуКосоваиМетохије,
испоручењуХагу...

Одабрали
револуционарнипут

Млади су разочарани и што се
ТадићповиноваоНАТОпактуииз
винио сеХрватима.И тада, а и ка
дајерекодајехапшењемМладића
скинута велика љага са имена Ср
бије, требало је да говори у своје
име.Јер,народсесањимнеслаже,
поручујуомладинци.

Младивидедваизлазаизовеси
туације – економски и политички.
Први подразумева да свако од нас
помогне опоравак привреде тако
штоћекуповатидомаћу,анестра
ну робу. А други је смена власти у
некомновомпетомоктобру.

–Народсебуди.Освешћујемосе.
Не могу да нас лажу да све цвета.
Надам се да ће се чувени октобар
поновити,стимдаћемоовогапута
урадитисвекакотреба.Првипутје
билавеликазаблуда.

Мислили смо да ће бити боље,
изабрали ДОС, опозицију, а нажа
лост погрешили смо. Највећа гре
шкајештојеТадићпостаопредсед
ник, јер ће сада бити тешко да се
скине, има подршкуАмерике – за
кључујуомладинци.

Р.В.С.

Желимдаимамдецуипородицу
СлабосезнадаАмерикадо2050.морадасмањибројстанов

никаза100милиона,каоиЕвропскаУнија.Србија,међутим,не
смедасеодазовеоваквомпозивуСветскездравственеоргани
зацијеиморадасеиспунидецом.

–ДевојкеуСрбијисеосвешћују.ЕУсесводинатодасемлади
манаметнебрзживотидауопштенеразмишљајуозаснивању
породице.Младисепрвоусмеравајудабудуокупиранишкол
ством,апотомсамопосломибрзимживотом.Такољудинемају
временадаразмишљајуштаимсезаправодешава. Јаимам18
годинаижелимдаједногданабудеммајка,аликакодасенеко
одлучидаимадецуаконемаодчегадаиххрани.Нарочитојете
шкодасељудиусудедаимајувишедеце,четворо,петоро–оце
њујесредњошколкаПилићНиколина.

ОнаневерујеуЕУизападнисистемвредностииаконас,ка
кокаже,медијибомбардујурекламамаДС.„Товамуђеуухо,али
какавпосаодаочекујемоуЕУ–погледајтештаседешавасаГрч
ком.СвеземљерегионакојесуушлеуЕУдошлесупредбанкрот.
ЕУнедоносиништабољеипитањејекадаћепући“,поручујеова
будућаправница.
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ПољопривреднициизселаСилбашуразговорузаВеликуСрбијупоручују:

Напшеницићесеобогатити
тајкуни

ПољопривредникјеуСрбијидоведеннаивицубанкротства.Нискеоткупнеценекоједик
тирајумонополисти,ааминуједржава,терајугадарадискоробезпрофита.Власт
кочиизлазакнаисплативијатржишта,каоштојеРусија,адозвољаваувозјевтиних
лошихстранихпроизвода–жаленамсеуСилбашу

МестоСилбаш у општини
Бачка Паланка пример
је успешног двонаци

оналног села, мешаних бракова и
велике слоге Срба и Словака. Али,
и велике муке. Сељаци који се ба
ве пољопривредом чекају дан ка
да ће им држава пресудити новом
ценомжита.Одње зависи хоћели
неки од мањих произвођача мо
рати да продају своја имања, јер
више не могу да раде за џабе.

Поштенесељакемучиинепоште
на децентрализација, као и начин
накојидржавадодељујеиисплаћу
је субвенције.На спискупроблема,
најмањи је што за добијање „мера
подстицаја“ није пожељно да сте
члан Српске радикалне странке. А
највећи–штосељакнематржиште.
Домаћи тајкуни га уцењују малом

откупномценом,доквластнећеда
подржи извоз у платежну Русију.

Уминистарству
свинестручни

–Главнипроблемјеутомешто
министарство воде нестручни љу
ди. Не може правник да се разуме
у пољопривреду. Најлакше је седе
тиуфотељиипричатихоћелиби

ти града или неће. Рекли су да ће
се цена жита знати после 24. јула.
Тозначи–кадоткупежито,сместе
га у силосе и виде колико га има.
Онда јепитањедалиће се смило
ватидадајунекуценуукојусељак
може да се уклопи – каже Данило
Пејак, председник Фонда за раз
вој пољопривреде Бачке Паланке.

Он је додао да држава једино

нудимереподстицаја,алисуионе
превара„јеркогодконкурише–не
прође,апритом,нитиобјашњава
јуштонисмопрошли,нитивраћа
ју папире“. Вишепомоћии пара за
сељаке и земљорадничке задруге
било би када би се децентрали
зација урадила тако да се прене
се више надлежности на локалну
самоуправу. Али, тај бољитак се
очекује тек ако СРС дође на власт.

КакоосвојитиРусију
– Прво, требало би да имамо

здраву државу и добра министар

Кредитисамоиз
недржавногфонда

Фондзаразвојпољопривре
деБачкеПаланкепомажепољо
привредникекредитимаидава
њемпомоћинанивоуопштине.
Паланка организује и сусрете
овчара,повртара,бостанијадуи
дајепомоћувидунаграда.

– Ове го ди не смо де ли ли и кре ди
те за зе мљо рад нич ке за дру ге, два 
по два ми ли о на ди на ра и два пу та по ми ли он и по ди на ра. Но вац до би ја
мо од ло кал не са мо у пра ве, од но сно по ре за. Пре пу ште ни смо са ми се би. 
По љо при вре да је је ди на гра на при вре де ко ја до но си при ход, а др жа ва 
ју је пре пу сти ла тај ку ни ма – ка же Да ни ло Пе јак, пред сед ник Фон да, и 
оце њу је да би из лаз мо жда био у про ме ни вла сти или бар ре сор ног ми
ни стра.

Иначе,Фондрасполажесаоко20милионадинара,одчегаје
десетподељенозадругама,аседамдоосаммилионаседелина
сваких6месецисаминималномкаматомод5одсто,запомоћу
сетвиижетви.Садајеподељено66кредитаод135.000динара,а
јесенасоко60кредитаодоко115.000динара.
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ствапољопривредеитрговинекоја
морајудараде.Министреимамона
буџету,алинеиупракси.Државаје
себи обезбедила механизам да то
оправда–тајкунекојијојслужеиза
оправдањеизафинансирање.Они
плаћајуовунеспособнустранкуко
ја функционише као Информбиро,
али неће још дуго. Народ ће рећи
последњу реч на изборима – каже
Паљо Хложан, пољопривредник из
Силбаша,којиима22хектараземље.

Никада „није хтео у комунисте,
јер је националиста“ и верује да
би радикали могли да буду добро
решење. Словаци, наиме, очекују

да би СРСпољопривреду, тј. тржи
шни пласман, усмерила ка Русији.

Историја нас, како је истакао,
учи да никада нећемо ући у унију.
Од ЕУ нема ништа, сем флоскуле.

– Дунав који се слива саШвар
цвалдаиДрава,свеидеправопре
ма Русији. Стално се ишло према
Русији и ни на коју другу страну.
Тамо нам је место. Историја се

понавља, а искуство је најздра
вији учитељ. Зато и не разумем
ову политику: све распродали, а
стално још позајмљују. Продаш ју

тро, па живиш две године, а не
зајмиш још – наглашава Хложан.

Сељациуштрајку?
Чекајући боља времена, сеља

ку остаје само да минимализује
губитке.Идаље сепроизводи, али
нико не види да сељак штрајку
је. Свиња у Силбашу скоро да не
ма. Некада је у селу било 500600
крава музара, а сада нема ни 100.

– Сељак изузетно тихо штрај
кује, што се види из тога да се не

иде на интензивну, него на екс
тензивну производњу, само да
обезбедиприхрануисеме.Зањега
ће бити, а држава када отвори ср

це и буде расположена, онда ћемо
да радимо даље – признаје Паљо.

Ипак, сељачки штрајк не мо
же бити као код свих осталих
струка. Како је то оценио Стан
ко Вукадинов, они не могу да ста
ве „капију на њиву, обуставе рад,
па наставе кад се стекну услови“.

– Не можемо ни да подигнемо
цену производа, као други, јер су
поскупели енергенти. Продаја је
тотални мрак и магла. Пољопри
вреда се систематски урушава, јер
то одговара моћнима и великима.
Од државе очекујем да министар
пољопривредебуденекокосераз
умеуто.Акосенеразуме,неката
ко каже и нека се не прихвата по
сла. Имам један виц за министра:
питали људи, после рата, ко ће да
будепредседник села, некокаже –
другМуја, кад следећипутпитали
ко ће да буде учитељ у селу, опет
некореко –другМуја.Онда јеМу
јаказо–немојте, јанезнамдапи
шем! Нека се овај министар сети
мојихречиикажеион–нијетоза
мене–поручио јеВукадиновиис
такаодаминистарморабитинеки
агроном,којићеобутичизмеидо
ћинањивудавидикаквојестање.

Здравкраставац
бољиодболесног

Такав министар би знао да на
шипроизводимогудасепродајуу

СловацизаШешеља
Сло ва ци су увек ло јал ни 

гра ђа ни и га ран ту јем да би 
бар 80 од сто нас гла са ло за 
Ше ше ља. Наш глас иде оно
ме ко се пре ма ма њи на ма од
но си ка ко тре ба и, на рав но, 
ка кву еко ном ску по ли ти ку 
спро во ди – ка же нам Хло жан 
Па љо.
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целом свету, јер је земља здрава и
незагађена. Сељаци слабо употре
бљавају хербициде и још се осла
њајунамотику.Али,државноруко
водствотонећедаискористинего
гледасвојеинтересе,пасеуСрбији,
како је рекао овај мештанин, пре
производе аутомобилинего храна.

Докнавластнедођенекокоће
организовати производњу и гло
балну продају, храна ће и даље да
буде скупа за коначног потроша
ча,асељакћеидаљебитисирома
шан.УобећањауЕУсеневерујеи
због тренда болести. Како је иста
каонашсаговорник,кадуђемоуЕУ
можемодаочекујемоданаснапад

ну све болести које тамо владају.
–Скимси,такавси.Погледајте

одаклесудошлиптичијигрип,лу
декраве,затрованикраставци.Ни
суоднас,негоодњих.Какоћенам
ондабитибољеуЕУ!Некамитоне
кообјасни–замолиојеВукадинов.

Узгреддодаједавластмислида
суграђаникраткогпамћењаипод
сећадајеДинкићобећао1.000евра,
папризнаодајеслагао.Такоће,ве
рујеовајдомаћин,битииакоједног
дана уђемо у ЕУ, јер ће „сваки дан
за нас измишљати нека нова пра
вилакојасенитамонепримењују“.

Tајкуниипшеница 
Има у Силбашу и лепших сећа

ња.Каонапример,дасеполовином
двадесетогвекатачнозналопошто
јепшеница,апоштокукуруз.Деве
десетихсезналотуитамо,аод2000.
годиненеманикаквихгаранцијаза
цене.ТаконамјеказаоЈанкоКрнач,
којиобрађујеимањеод50хектара
и страхује да ће тајкунима мора
ти да прода земљу. Уз систем који
је направила данашња власт, „од
пољопривреде може даживи само 

Налицуместа

 
бизнисменса1000хектарапоседа“.

– Морају избори и све од по
четка да кренемо. Све су млинове
продали приватницима, а они за
творили, јер кажу да немају рачу

на да раде. Државни млинови, где
смо држали само пшеницу, сада
служеизакукурузисоју.Одповр
ћа што произведемо, продамо на
купцима. Сачувај Боже! Намерно
воде политику која треба да уни
шти српског сељака – каже Крнач,
додајући да сељаци траже само да
државакажепоштоћебитипшени
цаида гарантујенајнижуоткупну
цену. Тако ради озбиљна држава.

Сељацисепритужујуинаупла
тезаПИО, компликованупроцеду
ру у банкама... Још кад држава не
би дозвољавала увоз јевтиних и
неквалитетних производа из ино
странства, него заштитила дома
ће... били бисмо нормална земља.

Р.В.С.



VELIKA SRBIJA 11BROJ 3461, JUL 2011.

Србијанадобошу

Какостранци„ломекичму“нашојпољопривреди

Мешетарењемокупирали
најплоднијесрпскeоранице

•ТоштосуЗаконоприватизацијииЗаконопољопривредномземљиштуза
брањивалинадлежнимадаупроцесуприватизацијепољопривреднихкомби
натаипредузећаотуђујудржавноземљиштеукористстранаца,нијеспре
чавалостранефирмеитајкунедазаситнепарепостанувласницидржавног
земљишта
•Врлобрзо,подокриљемСпоразумаостабилизацијиипридруживањусаЕУ,
десетинеистотинехектаранајплоднијегземљиштауАПВојводини,којихсу
седочепалидомаћиистранитајкуни,бићепрепродатозападниммултина
циоланимкомпанијама,итопонеупоредивовишимценамаодценапокојима
супретходнокупљене

Умедијимајеових дана
актуелизо

ванједанодгорућих
проблема српског
аграра, а то је на
чин на који је „де
мократски“ режим,
потпуно незакони

то распродао десетине и стотине
хиљада хектара најплоднијих ора
ница на територији северног дела
РепубликеСрбије.Српскуземљусу
на „мала врата“ окупирале стране
компанијекојесуактивноучество
валеупроцесуприватизације.Томе
је посебно допринео некадашњи
министарзаприватизацијуифунк
ционерДСаАлександарВлаховић,
такошто је за време свогмандата
(20012003)издаоједнонакарадно
и незаконито мишљење. Суштина
Влаховићевог мишљења и тумаче
њапрописалежиучињеницидаје
он,усвојствуминистра,заузеојасан
став да пољопривредно земљиште
удруштвенојсвојини,којеобрађују
пољопривредникомбинатиипред
узећа, такође представља предмет
приватизације. Без обзира што је
такав став био супротан За ко ну о 
при ва ти за ци јииЗа ко ну о по љо при
вред ном зе мљи шту, Александар
Влаховићиданданасверуједаније
начиниогрешку:„Акојефирмабила
власник земље пре приватизације,

иакојеонаушлаувредностоснов
ногкапиталатефирме,логичноје
да она и после приватизације бу
де у власништву те фирме“, прав
дасеВлаховић(„Ку рир“, 5. 7. 2011).

Прекршезакон
икупеземљу...

Без обзира на одредбе За ко на 
о при ва ти за ци ји који децидирано
прописује да „предмет привати
зације немогу бити природна бо
гатстваидобрауопштојупотреби,
као и добра од општег интереса“,
данассууСрбијивласнициземљи
шта:Хрвати,Словенци,Американ
ци, Ирци, Мађари, Албанци... Јед
ноставно, „демократски“ режим
је страним компанијама омогућио
да купе пољопривредне комбина
тауСрбији,ито„упакету“садесе
тинама хектара земљишта. Како?
Између осталог тако што страна
компанија са неког „егзотичног
острва“региструјепредузећеуСр
бији,апотомсетолажно„домаће“
предузеће јави као купац на тен
дерској или аукцијској продаји. 
Други вид манипулације је тај да
се страна фирма, пред Агенцијом
за приватизацију, појави заједно
са једномили вишедомаћихфир
ми,каочланконзорцијумакупаца.
Трећаопцијаједапољопривредни
комбинат прво купи домаћи ку
пац (прав но или фи зич ко ли це), а
да након извесног времена пред

узеће препрода страном купцу. У
оваквим случајевима вешто се из
играваЗа ко н о при ва ти за ци ји, али
и За кон о по љо при вред ном зе мљи
шту,којипрописује(члан 72):„По
љопривредно земљиште у држав
нојсвојининеможесеотуђивати“.

Акосеимаувидуподатакда је
упериодуод2002.до2006.године
извршенаприватизацијапреко180
пољопривредних субјеката, може
се само наслутити колико хиљада
хектара државне земље је прешло
уприватнеруке.Некеинформације
доступнејавностиуказујудајереч
о350.000хектараземљишта.Према
речима секретараУдру же ња по љо
при вред ни ка При вред не ко мо ре АП 
Вој во ди не Ђорђа Бугарина, стран
ци су у приватизацији постајали
власници већинског пакета акција
некогпољопривредногкомбината,
азатимсуималимогућностдаот
купе акције малих акционара и да
постану апсолутни власници ком
бината. „Кадатоураде,довољно је
да ликвидирају предузеће, измире
повериоце, и да каофизичка лица
постанувласнициимовинефирме,
а то подразумева и пољопривред
но земљиште“, објашњава Бугарин
(„В. Но во сти“, 23.6.2011). У већини
случајева куповина појединих по
љопривредних комбината је извр
шена због атрактивног земљишта.
Некикупцисудосрпскихораница
дошлидабиихкаснијепрепродали
по двоструко већим ценама, неки

Пише:ИванНинић
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дабисебавилиаграром,анекида
биизвршилипренаменуземљишта
и отпочели градњу индустријских,
пословнихистамбенихобјеката.

Образацмешетарења
уПП„Ратково“

Како у праски изгледа то када
се једна страна фирма на незако
нитначинимешетарењем„дочепа“
српског пољопривредног земљи
шта,нанајбољиначинилуструјесе
ријаистраживачкихтекстоваднев
ноглиста„Ку рир“.Наиме,овајлист
јенедавноотвориоаферуувезиса
продајом 2.004 хектара пољопри
вредног земљишта Пољопривред
ногпредузећа„Ратково“изРаткова
(оп шти на Оџа ци). Откривено је да
је2008.годинефинансијерХДЗаи
хрватскитајкунМаркоПипунићиз
Оси је ка, дошао до власништва над
2.004.хектараземљишта,безобзи
раначињеницуда је странацида
по законима Републике Србије на
тонемаправо. „Курир“ је обелода
ниода јеПипунићевафирма„Но ви 
аграр“изОсијекакојапослујеуса
ставу „Жи то гру пе“, као власник
96,18акцијскогуделауПП „Рат ко
во“ставилаоко200хектараземљи
штаподхипотекубанке.Претходно
је Агенција за приватизацију про
далаПП „Рат ко во“ домаћој фирми

„Ал фа про мет“засвега22милиона
динара,накончегајеовафирмахр
ватскомтајкунупредузећепрепро
дала за око 13,5милиона евра! Да
апсурд буде већи, приликом прве
продаје, према подацима Аген ци је 
за при ва ти за ци ју, књиговодстве
навредносткапиталапредузећа је
износила 2.153.478 евра.Међутим,
овечињеницевештакЖи во тин Је
вре мо вићнијемогаодапроверина

теренујермујеуПП „Рат ко во“ре
ченодаје„документацијаспаљена“.

Дакле,оваастрономскаразлика
уценинајбољеилуструјечињеницу
колико је држава могла да заради
новца да је предузеће продато по
реалној, односно тржишној вред
ности. Суштина препродаје крије
сеучињеницидајепрвикупацПП 
„Рат ко во“, домаће предузеће „Ал
фа про мет“ ставио земљиште под

Србијанадобошу
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Србијанадобошу
хипотеку, а за шта није могао да
плаћа дуг. Хипотека је незаконито
пренетеукорист„Жи то гру пе“хр
ватског тајкуна Пипунића и тако
јереализованапродаја.Наконпре
продаје предузећа страном купцу,
билојеочигледнодасецелаприча
врти око државног земљишта које
је незаконито укњижено на новог
власника.Потомсеиспоставилода
јехрватскитајкунспровеофиктив
ну докапитализацију предузећа од
4 милиона евра, а затим исплатио
радницима акције, и то свега 500
динарапоакцији,чимејеобезбедио
власништвоод96,18акцијскогуде
ла.Наконовоготкрића„Курира“ре

аговалојеМинистарствопољопри
вредекоје јепослалоинспекцијуу
ПП „Рат ко во“иКа та стар оп шти не 
Оџа ци.Инспекција јеутврдилаоно
штосеодпочеткамоглонаслутити,
а то је да је земљиштеПП „Рат ко
во“, уместо као друштвена својина
спрвомкоришћења,укњиженокао
приватна својина. Дакле, епилог
приче „Курира“ јесте то да је неко
преотео и укњижио на своје име
2.004.хектараземљишта,безобзи
раштојеречодржавномпољопри
вредномземљишту.

Странимешетари
У Србији тренутно не посто

ји јединствена евиденција о свим
површинама пољопривредног зе
мљишта којима „газдују“ странци,
али постоји доста примера који су
познати јавности.Тако је својевре
мено хрватски тајкун и власник
„Агро ко ра“ Ивица Тодорић купио
„Ди ја мант“ и „Ди ја мант аграр“ из
Зрењанина, „ПКБ Фри ком“ из Бео
града,„План ту“изФутога,„Ба нат
ску уља ру“, ПИК „Сом бор“... Проце
њује се да је Ивица Тодорић своју

„шапу“ставионаоко20.000хекта
ра обрадивог земљишта у Србији.
ТакођехрватскитајкунИванЕрго
вић,прекосвоје„Нексегрупе“,паза
риојеуСрбијиземљиштеусклопу
каменолома „Је лен До“ кодПожеге,
ИГМ „Стра жи ло во“ и „По лет“ из
Бечеја. Затим, инвестициони фонд
„Ми дленд“изВеликеБританијеку
пио је „Кар некс“ из Врбаса и тако
дошаодо7.000хектараземљишта.
Предузеће „Уни пром“ из Црне Горе
купило је2008.годинешећерануу
Ћупријинакојујеукњижено50хек
тара земљишта,накоме сеизмеђу
остало налазе и поједине градске
улице. Преко компаније „МК Ко

мерц“ тајкуна Миодрага Костића,
довласништвашећеранапоВојво
диниипољопривредногземљишта
дошла је и компанија „Nord zuc ker“ 
изНемачке.Власникчактрипољо
привреднакомбинатаиоко10.000
хектараземљеуВојводинијеиин
вестиционифонд„Bal tic Pro perty In
vest ment”изИрске.

 ЕУћенам
преотетиоранице

Тешкојеповероватиутезудаће
пољопривредно земљиште, које је
тренутноотуђеноукористстраних
тајкунаикомпанија,једногданапо
новобитивраћеноудржавнусвоји
ну,илипакпродатодомаћимкупци
мауСрбији.Најсуровијареалностје
да ће десетине и стотине хектара
најплоднијегземљиштауАПВојво
динибитипрепродатозападними
европским мултинациоланим ком
панијама по неупоредиво вишим
ценама од цена по којима је прет
ходнокупљено.Чињеницаједасада
нијепогодантренутакзапрепрода
ју,јерјеценахектарапољопривред

ног земљишта у Србији најнижа у
Европи. Примера ради, од 50.000
до70.000еврасекрећеценахекта
рауХоландији,ДанскојиИталији,
док је у Србији тренутно од 5.000
до7.000евра(„Актер“,12.4.2010).

Иначе, земљиште у Србији ће
веомабрзобити„намети“страних
купаца,јерсережимнатообавезао
приликомпотписивањаСпоразума
о стабилизацији и придруживању
саЕУ(ССП).Питањестицањаправа
странихсубјекатанаднепокретно
стима у Србији, регулисано је пре
цизније члановима 53 и 63 ССПа.
Наиме, наша држава се обавезала
да друштвима и „кћеркама“ стра
них предузећа у Србији омогући
стицање права власништва на не
покретност,докјеогранцимастра
нихпредузећауобавезидаомогући
издавање у закуп непокретности.
Србији је остављен рок од четири
године од датума ратификације
ССПа,дасвојурегулативуупогле
ду стицања права власништва на
непокретностима, „усклади“ на та
кав начин да држављани ЕУ имају
иститретманкаоидржављаниСр
бије.Измеђуосталог,тоупрактич
ном смислу подразумева промену
прописа и давање могућности да
странциизваничнобудувласници
пољопривредногземљишта.

Нападна
државнеинтересе

Перфидна припрема ЕУ да из
врши атак на пољопривредно зе
мљиште у Републици Србији, за
хваљујући „мастилу“ из пенкала
потпредседника владе Божидара
Ђелића, јошувек у стручној јавно
сти не изазива оштре полемике. А
поовомпитању,ниизВладеСрбије
такође нема никаквих маркетин
шкихактивностикојимабирежим
покушао да објасни нацији зашто
једобродастранци„зашакуевра“
купе сву нашу дедовину.Међутим,
неспорно је да би политиком ак
туелног режима Бо ри са Та ди ћа, за
релативно кратко време, око 1,65
милиона хектара најплоднијег, об
радивог, српског земљишта у Вој
водини,моглодапостанеколонија
европских и западних мултинаци
оналних компанија. У том смислу,
сваки квадратни метар земље ко
ји је у протеклој деценији доспео
у руке страних тајкуна, биће пре
продат и експлоатисан на штету
државнихинационалнихинтереса.
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РаспродајаСрбије

Режимуналожено
дапродаизвореводе

СвефабрикеводеуСрбији,режимјераспродаостранимкомпанијама,итосамопред
стављауводуприватизацијулокалнихјавнихпредузећакојасебавеводоснабдевањем
грађана.ПоналогуММФа,акрозтзв.модел„јавноприватногпартнерства“,режим
ћестраниммултинационалнимкомпанијамапоклонитиинфраструктуруводоводаи
свеизвореводе,дабипотомтеистекомпаниједиктиралеценуиубиралепрофитна
продајидомаћеводестановништву

Ује д и њ е 
не нације
рангирале

суСрбијуна47.ме
сто по резервама
здравеипиткеводе
усвету,штојевеома
значајна чињеница,
ако се имају у виду
очекивањадаћесеу

скоријојбудућностиводитижесто
кеборбезаизвориштаводе.Струч
њацикажудаћеборбазапиткуво
дуобележити21.век,итопоузору
наборбекојесенапланетиЗемљи
воде због експлоатисања нафте. С
тимувези,некипоказатељигово
ре да Србија има преко 400 изво
риштаздраве,питкеводенајвишег
квалитета, одчега сеексплоатише
мање од 20 одсто. У највећој мери
експлоатацију спроводи 27 пред
узећа, која се баве флаширањем и

продајомводенатржишту.Другим
речима, властуСрбији једомаћим
истранимприватнимкомпанијама
омогућилаубирањеенормногпро
фита, и то на бази црпљења при
родног ресурса – воде. Веома брзо
ће, на исти начин, кроз тзв. модел
„приватнојавног партнерства“,
уследити и приватизација јавних
комуналнихпредузећакојасебаве
пословима водоснабдевања грађа
на.Неспорноједаћетакваполити
карежима,надугорочномплану,са
аспектастратешкихинационалних
интереса, произвести несагледи
ве последице по државу и нацију.
Притом,требаотвореноинавреме
признати јавностии грађанимада
јераспродајаводенихресурсаулти
матумкоји„песнице“финансијског
глобализма,ММФиСветскабанка,
постављају режимима неразвије
нихземаља,укојесесвакакоубраја
иСрбија.

Приватизација
минералнихвода

СрпскиЗаконоводамаутврђује
да су воде „добро од општегинте
реса“ и да су „у државној својини“,
каоитодаводеиводноземљиште
у јавној својинипредстављају „јав
но водно добро“ које је „неотуђи
во“ (члан 5). Такође је прописано
да се над јавним водним добром
може стећи „право коришћења“
искључиво у складу са законом.
Кроз десетогодишњи процес при
ватизацијеи„транзиције“уСрбији,
на импровизованим тендерима и
јавним аукцијама, режим је неми
лице распродао фабрике воде, без
утврђених критеријума и услова
концесије. Неке од познатих стра
них компанија постале су водећи
произвођачифлашираневодеуСр
бији,аузкупљенуфабрикустекли
су право од 99 година на експлоа
тацијуприроднихизвориштаводе.
Странци судоизвориштаводедо
лазили и преко Београдске берзе,
куповином акција пунионица во
де, што је случај прехрамбене ин
дустрије „Колинска“ из Словеније.
Ова страна компанија је 2002. го
дине прва стекла власништво над
домаћом пунионицом воде „Па
ланачки кисељак“ из Смедерев
скеПаланке, такошто је откупила
контролни пакет акција на берзи.

Једна од најзначајнијих при
ватизација фабрика воде у Срби
ји одиграла се 2004. године, када
је већински пакет акција српског
бренда „Књаз Милош“ из Аранђе
ловца,откупилакомпанија„Danube
FoodGroup”.Иначе,овакомпанијаје
регистровананаБританскимДеви
чанскимОстрвимаипослујеусаста
ву инвестиционог фонда „Salford“.

Пише:ИванНинић
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Уфебруару2005.годинесветске

компаније „CocaCola“ и „CocaCola
HBC“купилесу,поцениод21,5ми
лиона евра, српску фабрику „Вла
синка“ која производи минералну
воду „Роса“. За 26,5 милиона евра

„Београдску индустрију пива“ ко
ја експлоатише и флашира мине
ралну воду, купили су у јулу 2007.
године литванска фирма „Alita“ и
шведска фирма „United Nordic Ba
verages“.Усептембру2008.године,
за 4 милиона евра држава је про
далапредузеће„Новаслога“изТр
стеника, које производи „Мивелу“,
једнуоднајквалитетнијихдомаћих
вода.Купац„Мивеле“јебеоградски
„Фриком“, чији је заправо власник
„Агрокор“ хрватског тајкуна Иви
це Тодорића. Фабрика минералне
воде „Хеба“ из Бујановца, продата
је у новембру 2008. године, за 2,5
милиона евра предузећу „Nectar“
из Бачке Паланке. У априлу 2011.
године, држава је за 165 милиона
динара,београдскомпредузећу„In
vestimport International“, продала
фабрику минералне воде „Милан
Топлица“ из Прокупља. Међутим,
на продајама свих ових фабри
ка и изворишта минералне воде
у Србији режим се неће заустави
ти док не распрода свешто може.

Српскиводовод
наметиММФ-а

Приватизацијапунионицаииз
вораминералневодеуСрбији,које
сузавршилеурукамастранаца,са

мојеуводуоноштотекследи,ато
је приватизација државних преду
зећа која се баве водоснабедева
њем грађана. Влада Србије ће овај
задатак обавити по експлицитном
налогу ММФа, а уз координиране

активности Светске банке, Европ
ске инвестиционе банке и Европ
скебанкезаобновуиразвој. Јавна
јетајнаданеколикогодинауназад
ММФ поставља ултиматум режи
мууСрбији,дасештопрекренеу
„реструктурирање“ и приватиза
цијусвих700 јавнихпредузећа.Да
„тутори“ изВашингтона остају ис
трајниусвојимнамерамавидисеи
из последњегМеморандума о раз
говорима Владе Србије и ММФа,
од 26.маја 2011. године. „Реформа
највећег броја великих државних
предузећатребадаимазациљпри
влачењестратешкихинвеститора“,
наводи сеутекстумеморандумаи
додаје: „Постигнут је начелан до
говор да би већину великих др
жавних предузећа требало прива
тизовати“. Ово треба схватити као
перфидно условљавање Србије, у
замену за преко потребну кредит
ну подршку, што је у пракси већ
виђенонакатастрофалнимприме
римаБоливијеиафричкихземаља.

Професор Грађевинског факул
тетауБеоградуиекспертзаводно
богатство,дрБраниславЂорђевић,
још у фебруару 2005. године, апе
ловао је на јавност и политичке
странке да се не продаје ЈКП „Бео
градски водовод и канализација“
(БВК). „Присуствовао сам прегово

римаММФа у Београду и чуо сам
поједине чланове ове делегације
какоговоре:ПродајтеБВК.Тојере
ченопреподне,онаконезванично,
авећпослеподнесупоједининаши
менаџери тај предлог претворили

у званичан зах
тев“, открио је
тада професор
Ђорђевић. Он
је обелоданио
и то да је из
рађена студи
ја под називом
„Јавноприват
но партнерство
за БВК“, која
је коштала 4,1
милиона евра.
Како је тада го
ворио профе
сор Ђорђевић,
за припрему
прива тиза ци
је ангажован је
страни „тран
сакционисавет
ник“, односно
компанија која
ће своје услуге
наплатити 1,3
милиона евра.

Од тога град Београд сноси тро
шковеодсвега10.000евра,докће
остатакплатитипонуђачкојипобе
динатендеру.Аконсултанткомеза
рукомпођедауБКВдоведе „стра
тешког партнера“, требало би да
добијепровизијуод5одсто,штоје
око25милионаевра.Премаречима
професора Ђорђевића, држава не
смедадопустипродајуБВКодкога
зависицеоБеоград,јербитопред
стављалоропствоусвакомсмислу.

„Пад“првог
водоводауСрбији

Да режим у Србији показује
опредељеностубеспоговорномиз
вршавању налога ММФа, говори
чињеницадасетренутновршепри
премезадоношењеЗаконаојавно
приватном партнерству, који би
требалода„отвориврата“страним
компанијама,којежеледазагоспо
даредржавноминфраструктуроми
природним ресурсима. Истовреме
но, актуелнирежимправиСтрате
гију реструктурирања комуналних
предузећауСрбији,чијинацрттре
нутно предвиђа да се приватизују
само специјализовани водоводи.
ПремаречимасекретараУдружења
за комуналну делатност Привред
не коморе Србије, Бранимира Љу
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мовића, реч је о водоводима који
се „баве искључиво производњом,
каналисањем и пречишћавањем
воде“.Онкажедасуупитањуводо
водиуСуботици,Београду,Нишуи
Новом Саду. Дакле, то су уједно и
највећи комплекси водоводне ин
фраструктуре,панемасумњезашто
сусенашлинаметипотенцијалних
„инвеститора“. Међутим, без об
зираштозакон јошувекнепосто
ји, појединадржавнапредузећана
локалу већ су „закорачила“ у при
ватно партнерство са странцима.

Велика „прашина“ подигла се
око припрема градских власти за
увођење јавноприватног партнер
ствауЈКП„Водоводиканализација“
уНовомСаду.Планградскихвласти
једаградостаневласник51одсто
акцијскогкапиталапредузећа,ада
заинтересованистраниинвеститор
преузме49одсто.Интересовањеза
овакопримамљивупонуду показа
лесудвекомпанијеизФранцускеи
поједнакомпанијаизНемачке,Грч
кеиИзраела.Ујавностисе„шушка“
дабиНемцимоглидаставе„шапу“
на предузеће, што није немогуће,
ако се зна да је немачко предузе
ће „CIP“ изабрано за консултанта,
који ће предложити „најбољи“ мо
делпартнерства.Кључнистрахкод
синдикатаи грађана је да ћенови
власник утицати на двоструко по
већањеценеводе,каоштојеслучај
уРумунији,БугарскојиМађарској.
Сдругестране, градоначелникНо
вогСаданеискључујевећискокце
неводе,алитоправдаобјашњењем
да ће град инсистирати да се „по
скупљењеодвијапостепеноиуду
жем, вишегодишњем периоду“. Да
кле,грађаниНовогСадаћестраној
компанијипоклонитиинфраструк
туруводоводаисвеизвореводе,да
би потом та иста компанија дик

тирала цену и убирала профит на
продајидомаћеводестановништву.

ЛобиизБританијеи
сценариоизБоливије
Дасеусфериприватизацијево

доводнихсистеманедешаваништа
случајно, сведочии једнапублика
цијаНВО„Светскиразвојнипокрет“
из Велике Британије, под називом
„Прљавапомоћ, прљава вода:При
тисак британске владе да се при
ватизује водовод и канализација у
сиромашнимземљама“.Ауториове
публикацијеупозоравајујавностна
чињеницудаВеликаБританијако
ристиновац својихпорескихобве
зника,какобизарадинтересамул
тинационалнихкомпанија,вршила
притисак да земље у развоју при
ватизују своје водоводе и канали
зације.Наиме,ВладаВеликеБрита
нијеједосадапотрошиламилионе
фунтикаопомоћпризапошљавању
консултаната из своје земље, који
суимализадатакдасаветујуземље
уразвоју,односнодаихнаговарају
да на управљање предају своје во
де и водоводне системе страним
компанијама, и тонајчешћеонима
из Велике Британије или Францу
ске.Наовајначин„великииграчи“
стичу монопол у приватизацијама
вода и водоводне инфраструкту

ре, а самимтимиконтролунаод
ређенимтериторијама.Цеопроцес
се одвија под маском „међународ
не помоћи“ која „великодушно“
стиже од хуманитарних организа
ција и финансијских институција.

Са каквим проблемом може
да се суочи Србија уколико при
хвати ултиматум да приватизу
је изворе воде и своју водоводну
инфраструктуру, сведочи пример
Боливије која је пре деценију и по
поклекла пред притисцима Свет
ске банке. Влада Боливије је при
ватнојкомпанији„AguasdelTunari“
дала концесију на експлоатацију и
снабдевање становништва водом.
Концесија је подразумевала екс
плоатисање свих водених ресурса,
комуналних водоводних система,
пачакикишницекојасеприкупи.
Први корак концесионара био је
повећањеценеводе,итоза35од
сто, што је почетком 2000. године
изазвало масовне демонстрације
у Боливији против приватизаци
је водених ресурса. Протести су се
проширилипотериторијицелезе
мље, људи су гинули по улицама,
демонстранти су хапшени, а све је
довелодотогадавластиБоливије
прогласе ванредно стање у земљи.
Да су власти Боливије начиниле
катастрофалну грешку због кон
цесијеи„трговиневодом“,најбоље
илуструјенасловновинскогчланка
„Боливија жали због експеримен
та ММФа“, који је децембра 2005.
године освануо у „Њујорк тајмсу“. 

ДокММФирежимуСрбијипри
премајурепризусценаријаизБоли
вије, грађаниИталије су, средином
јуна ове године, изашли на рефе
рендум и поништили Берлускони
јевзаконоприватизацијиводовода,
који је предвиђао да локалне вла
стиприватизујуводоводнесистеме
докраја2011.године.Дакле,изгле
дадаСрбијаспадаугрупуколони
зованихдржава,којесупоредправа
науправљањетериторијомизгуби
ли право на управљање и експло
атисање сопствених извора воде.

РаспродајаСрбије



VELIKA SRBIJA 17BROJ 3461, JUL 2011.

Превара

Режимијавнапредузећа

Предизборна
„патка“

Најавалажнихјавнихконкурса,укидањеуправниходбора,тзв.деполитизацијау јав
нимпредузећима,представљанајобичнијидемагошкиипопулистичкипроизводмар
кетиншкихштабоваДСаиГ17плус,којесусепунихдесетгодинанадметалезашто
бољи„плен“утимистимјавнимпредузећима.ТадићиДинкићовутемуексплоатишу
какобипрекриликриминал,корупцијуи„испумпавање“новцаизјавнихпредузећаусвр
хуфинансирањаизборнихкампања

Влада Републике Србије
усвојила је 7. јула налог
да сва министарства ко

ја у својим надлежностима имају
јавнапредузећа,морајуубудућеда
расписују јавне конкурсе за избор
менаџмента,аистуобавезуимајуи
свапривреднадруштвакојапослу
јуусаставујавнихпредузећа,одно
сночијијеоснивачјавнопредузеће.
Према речима шефа Канцеларије
за медије Владе Србије Миливоја
Михаиловића, на министарствима
и јавнимпредузећимаједаодлуку
владе спроведу у дело.Другимре

чима,овакваодлукавладевише је
декларативног карактера и нема
снагуобавезности, јер јеуколизи
ји сапостојећимЗакономо јавним
предузећима.Њимесенепрописује 

обавеза избора менаџмента јавног
предузећа путем јавног конкурса,
нитисебилогдеузаконуспомиње
„јавниконкурс“ каоправниинсти
тут.Прописаноједа„директорајав
ногпредузећаименујеиразрешава
оснивач“,штојеуовомслучајуВла
даСрбије, каоитода се „оснивач
ким актом јавног предузећа утвр
ђује мандат директора“ (члан 14).
Дакле, формални предуслов за из
бордиректора јавнихпредузећа(у
даљемтексту:ЈП)путемјавногкон
курсајесуизменеидопунеЗаконао
јавнимпредузећима,анепрепору
каВладеСрбије.

Јефтинадемагогија
ипопулизам

Тога се досетио велемајстор и
фабрикант демагогије и попули
зма,лидерстранкеГ17плус,одно
снотзв.УједињенихрегионаСрбије
(УРС),МлађанДинкић,којијетему
„деполитизације и департизације“
ЈП препознао као погодну за екс
плоатисање у предизборне сврхе.
ДинкићјенајавиодаћењеговУРС,
крајеммесецасептембра,Скупшти
ниСрбијеподнетиПредлогизмена
и допуна Закона о јавним преду
зећима,што је с друге стране иза
звало тензије унутар Демократске
странке. Нема сумње да, кроз из
јаве премијера Мирка Цветковића
и препоруку Владе Србије, „демо
крате“ покушавају да на тему тзв.
„деполитизације“ ЈП ставе тапију,
односно да је на време „преотму“
од Динкића. Међутим, и једни и

други својим неискреним, одно
сно популистичким и демагошким
наступима, „млате“ празну сламу,
да ће тобоже државним компани
јама управљати искључиво „мена
џери“, „стручњаци“ и „нестраначке
личности“. Главни разлог што су
Г17 и ДС нагло почеле да се зала
жузатзв.деполитизацијујестена
мера да се прикрије криминал и
корупција несагледивих размера
уовимпредузећимаидабивлада
сакрила своју одговорност за то.

Иако постоји озбиљно концеп
цијско мимоилажење, намере су,
значи,исте.Аоразличитимконцеп
тима, најбоље сведочи Динкићева
изјавадаћепредложити„укидање
управних одбора“ и Цветковићева
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изјава да ће „управи одбори руко
водитипредузећима“,итоактивно,
уместодосадашњихсастанака„јед
ном у три месеца“. Према речима
Сузане Грубјешић, Г17 плус тражи
„праве,аненамештенеконкурсеи
тотално повлачење из управљања
јавним предузећима“, уз напомену
да „не смевишедапостојиподела
партијског плена“. И сам Динкић
признаје општепознату чињеницу,
а то је да су сва ЈПдо сада „стран
кама служила као партијски плен
зазапошљавањепартијскихкадро
ва“.Онкажедајавниконкурсинису
довољни„јеронисувећиномбили
намештени“, да су у томе учество
валеида збогтога сносеодговор
ност „све странке“, укључујући и
његову.„Алихајдедатоданаспро
менимо,садасмостимдогуралидо
дна“, патетично поручује Млађан
Динкићлидерстранке„експерата“.
Притом, заборавља да образложи
улога своје странке у „намештању
конкурса“, собзиромда јеуразли
читим владама Србије партиципи
рао јошодновембра2000. године.

Дужимандат„експертима“
Режимобећавадаћепроцестзв.

„деполитизације“ у ЈП бити отпо
чет „ускоро“, али нема дилеме да
је такво обећање производ мар
кетиншких тимова и изборних
штабова странака Г17 плус и ДС.
Тема јавних предузећа је увек ак
туелна и у предизборној кампањи
може да буде изузетно профита
билна,нарочитоакосе„експлоати

ше“ под притиском „тутора“ из ЕУ.
ЗаменикпредседникаДСаДра

ганЂилас каже: „Имамодоговор у
врхустранкедапочнемодараспи

сујемо конкурсе у јавним предузе
ћима у којима смо ми одговорни“.
„Врлобрзоћемопокренутитајпро
цес,циљједасеубудућебирапро
фесионално руководство које неће
зависити од политичких интереса
у земљи“, обећава премијерМирко
Цветковић. Међутим, ако се пита
њеразрешењаиновихименовања
менаџмента ЈП отвори пре избора,
ондатосасобомповлачииодређе
несумње.Наиме,готововећиниак
туелнихдиректорадвадесетакнај
већихЈПуСрбијичетворогодишњи
мандатистичетекудругојполови
ни2012.године.Њиховоразрешење
преистекамандатаактуелневладе,

значило би да режимске странке
унапред„безецују“и„капаришу“ЈП
устрахуодгубиткаизбораиизвр
шневласти.Ауколикоузаконбуде

унета Динкићева идеја да мандат
директора ЈП, уместо четири, тра
јепетгодина,тозначиданекано
ва влада Србије нећемоћи да раз
реши „тадићевце“ и „динкићевце“.

Такође, Динкић каже да ће
његова странка тражити „уки
дање управних одбора“ и пред
лаже да Влада Србије у ЈП има са
мо „представнике у надзорном
одбору“ и то заједно са „представ
ницима струковних организа
ција које би бирала Скупштина“.

Бесмислене
Млађинеидеје

Евентуалним укидањем УО ЈП,
држава остаје без икаквог увида у
њихово пословање, без могућно
стидоношења виталних одлука за
конкретноЈП,каоибезмогућности
ограничења овлашћења директо
ра.Далитозначидаћесесвесада
шњенадлежностиУО ЈП,којенису
занемарљиве, пребацити на неког
појединцакојићесеу јавностква
лификовати као „менаџер“ или
„експерт“? То што су актуелни са
ставиУОуЈПнестручниинеспособ
ни,представљалогичкупоследицу
континуиране изградње партијске
државеи једнештеточинскеполи
тике режима ТадићДинкић. Доду
ше,ништабољаситуацијанијениса
надзорнимодборимаЈП,којибина
водносада„изнафталина“требало
дасепробуде,односно„повампире“.
Нико у Србији не може да се сети
билокогнадзорногодбора ЈПкоји
јенештоепохалноуочиоизбогтога
оштросанкционисаоменаџментЈП.
Пасивност и прећутно понашање
политизованихуправнихинадзор

СРС:ТужилацдаиспитаДинкића!
Српскарадикалнастранказатражилајереакцијунадлежних

органаповодомнедавнеизјавелидерастранкеГ17плусиУРСа,
Млађана Динкића, да су „јавна предузећа странкама служила
каопартијскиплензазапошљавањепартијскихкадрова“,каои
тодасу „свиконкурсизадиректореувећинислучајеванаме
штени“:

–ПозивамоТужилаштвозаорганизованикриминалдахитно
реагујетакоштоћеиспитатиДинкићанаоколностико,кадаи
укојимјавнимпредузећимајезапошљаваопартијскекадровеи
којисвеконкурсизаизбордиректорајавнихпредузећасудоса
дабилинамештени,коихјенаместиои,наравно,којаполитич
кастранкајеодтогаималакорист–саопштилајеСРС.
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Превара
ниходбора ЈП,посебно јевидљиво
на примерима ухапшених партиј
ских директора ЈП „Путеви Срби
је“ и ЈП „Железнице Србије“, Бран
ка Јоцића и Миланка Шаранчића.

Идеја да у надзорним одбори
маседе „представнициструковних
удружења“, сама по себи је бесми
слена, јер би то поново значило
улазак политичких експонената
у ЈП, овог пута под маском „људи
изструке“итопоквотамакојепо
деле режимске странке. У Срби

ји готово да не постоји струковна
организација која није политизо
вана и која није под патронатом
неке од режимских странака, а
најбољи доказ за то јесте састав
Привредне коморе Србије, у којој
седе и којом управљају експонен
тиифинансијериДСаи Г17плус.

Прикривањегубитака,
тендераикорупције

Дабиостаоистрајаниоригина
лану својојпопулистичкојидема
гошкој глупости, Млађан Динкић
предлажедаконкурсезаизборди
ректораЈПспроводе„професионал
не агенције за управљање кадро
вима“, и то „уз контролу јавности“.
Динкић,дакле,предлажеоснивање
новихагенцијаиувећавањедржав
ногапаратакојисадаимапреко100
агенцијаирегулаторнихтела.Аон
дабиутимагенцијамаодлукепо
новодоносилипредставнициделе
гираниодстранакакојечиневладу.

Динкић вероватно мисли на
агенцијекојебибилеподпатрона
томстранаца,домаћихтајкунаили
политичких партија, што би оста
вљало утисак једног „општег цир

куса“укомесеоделонеби„шило“
по„мерамапокојника“,већпожеља
марежимскихстранака.Аколикоје
наш„покојникдугачак“,односноко
ликосуЈПуСрбијипроблематична
најбољеговорењиховирачуновод
ствени биланси стања и „успеха“.
Наиме,одоко700јавнихпредузећа
налокалномирепубличкомнивоу,
њих99 одстопослује са губицима,
збогчега јеакомулиранидуг ЈПод
2001.годинедоданаснарастаона4
милијарде евра!Примера ради, гу
битак „Железница Србије“ у 2010.
години износио је 170 милиона
евра, губитак „Путева Србије“ пре
ко400милиона,губитак„Јата“око
250милионаевра,итд.Свигубици
се покривају из државног буџета,
међународних кредита и креди
та комерцијалних банака, и све то
преко грбаче пореских обвезника.

Управо губициилошепослова
ње ЈП директна су последица ло
шег руковођења, индиректног фи
нансирањаизборнихкампања, као
и криминала и корупције у сфери
јавних набавки. Због заташкавања
и прикривања ових чињеница, ДС
и Г17 врше страховит маркетин
шки „удар“ на тему „деполитиза
ције“ ЈП, јер се плаше контроле и
одговорности која може да уследи
након промене власти. Неспорно
је да су се све режимске странке
у последњих 10 година грчевито
бориле и надметале за што бољи
„плен“приликомрасподеледирек
торскихфотељау ЈП.Зашто?Упра
во због јавних набавки које се ме
рестотинамамилионаевраикоје,
нпр. у 2010. години, имају удео од
59 одсто у свим јавним набавкама
државног сектора. Примера ради,
годишња вредност јавних набавки
„ТелекомаСрбија“је2,6милијарди,

„ЈАТа“ 10,6 милијарди, целокупног
система „ЕПСа“преко30милијар
дидинара,итд.Чињеницаједаонај
коуправља јавнимнабавкамау ЈП,
практично управља привредним
системом,медијима,јавнимдобри
ма, политичким кампањама, итд.

Појава„Кришто“
каообразац

Дакле,безобзиранасвазамаја
вањајавностиодстранеДСаиГ17
плус,политичкапраксауСрбијидо
сада није забележила случај да је
неки „стручњак“ постављен на че
лоЈП,адапритом,надиректанили
индиректан начин, није припадао
некој од странака која пратиципи
ра у власти. Најбољи пример како
лажниквазименаџерможедарас
кринка Динкићеву „митологију“ о
„деполитизацији“ ЈП је чувени Бо
јан Кришто, некадашњи директор
ЈП Аеродром „Никола Тесла“. Кри
што је био лични „производ“Мла
ђанаДинкића,„менаџерзапример“
и „нестраначка личност“ чије ма
хинације је све време толерисала
и покривала странка Г17 плус. Тај
истиКришто је „ухваћен“ у испла
тистимулацијаибонусакојисусе
креталиидо10.000евра,иу„про
бијању“ Програма пословања ЈП
Аеродром за 6,3 милиона динара,
збогчекамусесудиуПривредном
суду у Београду. Према томе, сва
киконцепттзв. „деполитизацијеи
департизације“ ЈП који се сервира
од тандема ТадићДинкић, у стар
ту јеосуђеннафијаско,попутобе
ћања бесплатних акција од 1.000
евра, процвата „Фијата“ у Крагу
јевцу, отварања 200.000 радних
места, бољег живот грађана, итд.

Р.В.С.
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НеуНАТО
Посланици Српске ради

калнестранкеНаташа Јо
вановићиБорисАлексић,

током боравка делегације Скуп
штине Србије у седишту НАТОа у
Бриселу, званичницима Северноа
тлантске алијансе јасно су изнели
став СРСа према овој злочинач
кој организацији, као и чињеницу
да око 90 одсто грађана Србије не
жели да наша држава уђе у НАТО.
„Током ове посете једино су се по
сланици СРСа изјаснили против
уласка Србије у НАТО“, истакао је
Алексић. Према његовим речима,
представници напредњака су оти
шличаккоракдаљеипредложили
дасеВојскаРускеФедерацијепову
че из Абхазије. Српска радикална

странкаодавноупозоравадарежим
водиСрбијукаприкључењуНАТОу,
асадајестиглаизваничнапотврда.
„Званичници НАТОа су нам саоп
штилидазаједносарежимомимају
договордасеуСрбијиотвориЦен
тарзаобукуНАТОтрупа,каоидаје
уприпремивојнавежбаНАТОтру
панатериторијинашедржаве“,ре
каојеАлексић.

Посланик СРСа објашњава да
суњеговојколегинициињему,пр
вогданатокомборавкауГенерал
штабуНАТОа,дозволилидапоста
вљајупитања,међутимдругогдана
се ситуација променила. Пошто је
Српска радикална странка првог
данаизнеламногочињеницаиоп
тужбинарачунНАТОа,другогдана
је Борису Алексићу забрањено да
говори.„Кадасмоизнеличињенице
озлочинимаНАТОаиубијањуци
вила у Србији, Републици Српској
Крајини,РепублициСрпској,Либи

ји, алии оњиховој сарадњи са те
рористимаАлКаидеуЛибији,апре
тоганаКосовуиМетохијииуБосни
иХерцеговини,
остали су без
текста“, обја
шњава Алек
сић и додаје
да су другог
дана Наташи
Јовановић до
зволилидапо
стави питање
алинеињему.

„Тр а жи л и
судасепрепо
стављања пи
тања изјасним
да ли ће оно

битипопутоногкојесупоставили
представници Демократске стран
ке,којиподилазеНАТОу,акадасу
чулиданеће,ондаминисудозволи
ли“,истичеАлексић.

ПротестСРСзбог
одржавањаНАТО

конференцијеуБеограду
Неколиконедељапретогафунк

ционериСрпскерадикалнестранке
су паљењем НАТО заставе изрази
ли свој став поводом одржавање
конференције НАТОа у Београду.
Спаљивањем заставе НАТО пак
та, функционери Српске радикал
не странке, посланици у Народној
скупштини Републике Србије, у
парламенту Аутономне Покраји
не Војводине и одборници у Скуп
штини града Београда, послали
супорукудаСрбијаникадане сме
да постане члан поменуте орга

низације јер је то супротно срп
ским националним интересима.

Протестујући испред зграде

Председништва поводом одржа
вања НАТО конференције у Бео
граду, функционери Српске ра
дикалне странке истакли су да се
НАТО вратио на место злочина.

Јаке снаге жандармерије и по
лиције под пуном опремом за раз
бијање демонстрација нису до
зволиле функционерима странке
да уђу у зграду Председништва
и предају писмо у коме се захте
ва да Борис Тадић поднесе остав
кујерјеСрбијудовеодоокупације.

Када су припадници жандар
мерије и полиције опколили ра
дикале, гурајући их што даље од
Андрићевог венца, потпредседник
странке Драган Тодоровић затра
жио је да покажу документ којим
се забрањује прилаз радномместу
Бориса Тадића: „Да ли имате неки
писмени акт који можете да нам
предочите? Ми ћемо као грађани
којипоштујузакон,поштоватисве
што пише, без обзира да ли се са
тимслажемоилине.Молимвасда
мигадате,акоимате,ааконемате,
молимвасданамомогућитедапро
ђемо.Ми сепонашамокао слобод
ниграђани,имамоправодаодемо
до Народне скупштине и Председ
ништва. То је наше право. Свакога
дана овуда пролазимо и не видим
заштоседанастоликовасовдеоку

ПосланициСрпскерадикалнестранкепоновосудалиподр
шкулибијскомвођиМуамеру ел Гадафију, овај пут у седишту
НАТОа.КадасуАлексићи Јовановићеваусалиизвадилисли
купуковникаГадафија,свиприсутни,одзваничникаНАТОадо
представника осталих странака српског парламента, били су
изненађени.
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пилоданасутомеспречите“,рекао
је Тодоровић, истакавши да ради
калиманијециљдасегурајусапо
лицијомвећдасеиспоштујеправо
наслободуизражавања.Уместоод
говора, припадници жандармерије
и полиције удвостручили су кор
дониспредзградеПредседништва.

Коштунице,дајпотписе
засменуТадића

Тодоровићјеоцениодапомену
ти чин најбоље показује карактер
„издајничког режима Бориса Та
дића“.Премањеговимречима, они
који су се наводно залагали за де
мократију, данас спречавају посла
никеСрпскерадикалне странкеда
на легалан начин изразе свој про
тестпротивНАТО скупа. „Занас је
апсолутнонедопустивода злочин
цикоји сунасбомбардовали1999,

оникојинамотимајуКосовоиМе
тохијуикојисуомогућилиданасна
КосовуиМетохијичеречеидапро
дајунашеоргане,данасспречавају
нас, посланике Српске радикалне
странке,даизразимопротест.Про
тестујемопротиворганизацијекоја
широмсветаубијаневинељуде.Као
штојеторадилауСрбији,данасто
радиуЛибији,асутраћеуСирији,у
Ирану,усвакојдругојземљигдеза
тобудуималиполитичкиинтерес“,
истакао јеТодоровић.Он јепозвао
Бориса Тадића да сиђе са власти,
јернијезаслужиодабудепредсед
никРепубликеСрбије.Потпредсед
ник СРС такође је поновио позив
Војиславу Коштуници да ДСС да
својепотписе за сменувладеМир
ка Цветковића и Бориса Тадића.

Генерал Божидар Делић подсе
тио јенамногобројнежртвеНАТО
агресије у Србији, поручивши да
народ,заразликуодвласти,служи
памћење: „Да се нисмо данас овде
окупили,моглобидасекажедасмо
народкојиимакраткопамћење.На

самопетстометараодовогаместа
имамо НАТО поклоне из 1999. го
дине.Морамозбогбројнихжртава,
због оних 89 деце, да кажемо Бо

рису Тадићу и свим осталима, да
заНАТОпактуСрбијинемаместа“.

Народпротивуласка
СрбијеуНАТО

Члан Председничког колегију
ма СРСа Борис Алексић нагласио
је да јеНАТОпакт терористичкаи
злочиначка организација. „Ако не
конежелидаслушарадикале,нека

послуша стручња
ке из Швајцарске.
Професор Данијел
Гензер је навео, у
својојкњизи`Тајне
НАТОармије`,даје
НАТО војска уче
ствовала у теро
ристичким опе
рацијама широм
Европе,дасупреко
паравојнихформа
цијаучествовалиу
убиству Алда Мо
ра, да су ликвиди
рали европске по
литичаре кад год

су стигли, ада јеосновнициљтих
атентата био да се одговорност за
њихприпишеМоскви.Дакле,одав
но је откривена умешаност НАТО
пакта у терористичке операције.
НАТО је ступио у уништавање ста
ре Југославије спроводећинајтежи
злочин по међународном праву,
злочинпротивмира.Данасникона
Западунеговориозлочинупротив
мира,иакојетобионајвећизлочин
закојисесудилопослеДругогсвет
ског рата. Над
лежност Хашког
трибунала није
за злочин против
мира. Зашто? За
тошто би, ако би
разматрали тај
злочин, дошли до
правих организа
тора разбијања
Југославије, а то
су САД, Немачка,
Ватикан и НАТО
пакт“.

Потпредседник странке Мило
радМирчић упозорио је да режим
радипротивинтересаивољенаро
дакојинежелидаСрбијауђеуНА

ТО: „ХоћедаСрбијаимадилемуда
литребаућиуНАТОилине.Тади
лемасерешаванаосновумишљења
већине.Ми,српскирадикали,овде,
сасвојимнајвишимпредставници
ма,показујемокаквојерасположе
њевећинскеСрбије.Онанежелиу
НАТОпакт,нежелидасеудаљаваод
братскеРусије,абилокаквавезаса
НАТОпактомнассвевишеудаљава
одбратскеРускеФедерације.Руски
народирускоруководстводајупуну
подршкунамаСрбима,Србијуподр
жавају у свим њеним покушајима,
нарочитоуочувањуКосоваиМето
хије“.МирчићјеоцениодасеТадић
бојисопственогнарода.Протестно
писмокоје је требалодабудепро
слеђеноБорисуТадићупрочитаоје
потпредседникСРСаЗоранКрасић,
докјегорелаНАТОзаставаипева
лосе„Спремтесеспремтечетници“.

Красић је нагласио да се писмо
подносиуимепородицажртаваНА
ТО агресије, од Републике Српске
Крајине,РепубликеСрпске,Савезне
РепубликеЈугославије,доРепубли
кеСрбије.Иуиме80одстограђана
Србије,којисепротивеуласкууНА
ТО.„Овојеправоместозаизражава
њепротестапротивНАТОа,против
чињенице да НАТО формира вој
ску `независногКосова`,штоНАТО
пакт и ЕУ отимају Косово иМето
хију. А сутра, ко знашта.Желимо,
наовајначин,да спречимоБориса
Тадића у овом својеврсном суици
дукојијенамениосрпскомнароду“.

Р.В.С.

ПротестујућипротиводржавањаНАТОконференцијиуБео
градуиспредзградеПредседништваРепубликеСрбије,функци
онериСрпскерадикалнестранкеносилисутранспаренте„Уби
цасевраћанаместозлочина“и„НАТО=Злочин“.
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ПротестнописмоПредседничкогколегијума
СрпскерадикалнестранкеБорисуТадићу

БорисеТадићу,
НикадаускоријојисторијиСрбијаисрпскинароднисубилитакопониженикаозавреметвоје

издајничкевладавине.ДовеосиСрбијудоокупације–бациосијенаколенапредБриселомиВа
шингтоном.БруталнокршишУставитргујешсрпскомтериторијомкаосвојомпрћијом.Салако
ћомсизгазиосведржавнеинационалнеинтересе.ОдрекаосисеКосоваиМетохије.Угрозиоси
опстанакРепубликеСрпске.

СалакоћомжртвујешиСрбијуичаснесрпскеглавезарадбедногостанканавласти.Најгореје
штониједногтренутканисипоказаонитрункукајања.Грчевитосистегаофотељуумишљајућида
никоиништанијеизнадтебе.

ТвојстраходгубиткавластисадајеувећанчињеницомдајеЗападуспеодапронађеонекојипо
седујувећииздајничкикапацитетодтебе–ТомиславаНиколићаиАлександраВучића.Очигледно
једаНАТОспремасвојеновекандидатезаизбореуСрбији.ОвадвојицаубеђујучиновникепоБри
селуиВашингтонудамногобољемогудаимслужеидамногобржемогудаиспуњавајуњихове
захтеве.

Чињеницадаимагориходтебенећетеослободитиодговорностизапочињено.Кадтадћеш
одговаратизбогиздајничкеполитике.

Затебепостојесамоамеричкиибританскиинтересииинтересикрупногкапитала–тајкуна.
Интересиобичногчовека,интересиграђананепостоје.Одњихсиствориоармијунезапослених,
сиромашних,ојађенихипонижених.

Испуниосисвезахтевеонихкојисунасбомбардовали,убијалидецуикојинамотимајутерито
рију.Асадасиих,каоврхунацпонижењаСрбије,позваодананашојземљиорганизујускупсвоје
злочиначкеорганизације.НАТОскупуБеоградупредстављаконачноамнестирањењиховихзло
чина–разбијањаЈугославије,агресијенаСавезнуРепубликуЈугославију,стварањатерористичке
државе „Косово“на једној странии стварањапослушничке,клијентскедржавеСрбијенадругој
страни.

Тадићу,далитвојаспремностнапонизноиспуњавањезахтеваонихкојисуучинилинајвећазла
нашемнародуинашојземљи,имаграница?

ТвојциљједауведешСрбијууНАТОитајпроцессивећзапочео–НАТОслужбеницивећседеу
српскиминституцијама.Твојапогубнапрозападнаполитикаводикауништењунашедржавеина
рода.Томорадасезаустави.ЈединиспасзаСрбијујетвојодлазаксавласти.ЗатоСрпскарадикална
странказахтеватвојусменуисменутвојевладе.

Београд,10.јун2011.

ОдбранаСрбије
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Људскесудбине

Пензијомод92евра
плаћајукиријуод150евра

Србија је
са око
3 0 0 . 0 0 0

прогнаних људи
напрвомместупо
бројууЕвропи,по
казују подаци UN
HCRa.Великиброј
прогнаних лица
суочава се самно

гобројним животним проблемима.
Испод доње границе сиромаштва
живичакоко50хиљадаљуди.Нај
већи проблем прогнаних људи су
нерешенастамбенапитања,одузе
та станарска права и материјална
егзистенција.Комесарзаизбеглице,
Владимир Цуцић, недавно је изја
виокакојеуколективнимцентри
мабило смештенооко6.000људи,
али је Комесаријат тај број проте
клихнеколикогодина „смањио“за
око2.000,паћедокрајагодинеКо
месаријат за избеглице укупно за
творити 15 колективних центара.

Каква судбина чека прогнане
који напусте колективне центре,
најбоље показује страдање седмо
члане породице Вујичић, протера
не у муслиманскохрватској офан
зиви 1995. године из свог дома у
околини Кључа, која већ 16 годи
на живи као подстанар у београд
ском насељу Карабурма. За тих 16
година,изгубили суДушана, главу
породице, који је пре три године
преминуоодрака,а једнаодњего
вихпеткћери,Стана,овегодинеје
на Видовдан доживела мождани
удариналазисеуболници.Кућаи
имање у месту Горња Присега код
КључауФедерацијиБиХсуспаље
ни,ауопштиниКључсуимрекли
да немају новца ни за обнову ни

заоткуп,панемајугдедасеврате.
Вујичићизатовећвишеод10го

динаживеумалом,дворишномста
нуод40квадрата,уХозеМартино
војулицинаКарабурми.Неугледна
кућица ниског крова у дну двори
шта, једвавидљивасаулице,скри
ва судбину многих прогнаних Ср
ба.Маленаиузанаврата,алиувек
отвореназапутникенамернике,ис
пуцали,алисвежеокреченизидови
и плафон, стари
и дотрајао, али
чист и редовно
одржаван на
мештај, показу
ју како изгледа
када се једна
домаћинска по
родица нађе на
рубуегзистенције.

У скромној,
старачкој оде
ћи, али поно
сног држања и
готово дечијих,
живахних очи
ју, дочекује нас
бака Босиљка
Вујичић. Са сво
јим покојним
супругом Душа
ном изродила је
пет кћери, Мил
ку, Стану, Љи
љану, Биљану
и Милену, које
су јој подариле
седморо унуча
ди: Јовану, Дра
гослава, Алек
сандра, Невену,
Новицу,Милицу и Јелену. Са радо
шћу, поносно набраја имена сво
јих кћери и унучади, али са сетом
и тугом говори о свом завичају.

–Билонамјелијепо,ималисмо

имање, овце, шљиве, четири хек
тара шуме. Сада тога више нема.
Ћерка ми је обишла земљу и ре
кладабољеданеидем, јерјепри
зор такав да га нећу преживјети.
Имањусенеможениприћи, јер је
све зарасло. Тешко је кад све сво
јеизгубиш,алинајтежеми јебило
када сам изгубила мужа – са суза
ма у очима говори бака Босиљка.

Вујичићисупрвихнеколикого

дина прогонства добијали мало
брашна и уља од Црвеног крста,
ализасмештајикровнадглавомсу
моралисамидасеснађу,плаћајући
месечнукирију од150евра, јерод

ПрогнанапородицаВујичић16годиначекакровнадглавом

За16годинапрогонства,изгубилисуДушана, главупородице,који јепретригодине
преминуоодрака,аједнаодпеткћери,Стана,овегодинејенаВидовдандоживеламо
жданиудариналазисеуболници.КућаиимањеуместуГорњаПрисегакодКључауФе
дерацијиБиХсуспаљени,ауопштиниКључсуимреклиданемајуновцанизаобновуни
заоткуп,панемајугдедасеврате

Разговарао:
ВладимирМишковић
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Људскесудбине
обећаних станова за прогнане ни
је билоништа.ИзКомесаријата за
избеглице су пре неколико годи
на захтевали од Вујичића да узму
личне карте, а када су остали без
избегличких легитимација, остали
суибезбилокаквепомоћииздрав
ственог осигурања. А помоћ им је
преко потребна, јер је бојлер у ку
патилу већ годинама неисправан,
пасуВујичићипринуђенидагреју
воду на старом шпорету на дрва,
а и кров повремено прокишњава.

– Мучили смо се и прије него
штојеДушаноболио.Акадјеумро
од рака прије три године, остали
смо сами. Дјеца су ми зарађива
ла тако што су чистила станове.
Од мужа ми је остала пензија од
92евра.Радио је40годинау „Ши
паду“, али му једно вријеме нису
уплаћивали радни стаж, па је пен
зија остала мала. Чувала сам по
више унучади одједном, јер нас је
уовоммаломстанузналобитипо
десетороодједном,па смоспавали
и на поду – описује бака Босиљка.

Због тешког живота, породи
ца се из године у годину осипа
ла. Ћерка Љиљана са децом Не
веном и Новицом данас живи у
Приједору, ћерка Милка са децом
Јованом, Драгославом и Алексан
дромуВишњичкојБањи,ћеркаБи
љанасаћеркицомМилицомуБор
чи, а сабакомБосиљкомсуостале
даживећеркеСтанаиМилена,ко
ја је самохранамајкамаленој Јеле
ни. Стана је једина имала редован
посао, продавајући чајеве на пија
ци, али је на Видовдан доживела
мождани удар и сада је у болни
ци. Власник тезге ју није пријавио
као радницу, па Вујичићи не знају
како да плате трошкове лечења.

– Да није било ћерке и зета из
Приједора, не би имали новца да
сахранимо мог Душана. Сада када
је Стана, из чије зараде смо пла
ћали кирију, у болници, не зна
мо како да од моје пензије од 92
евра платимо кирију од 150 евра
– пита се бака Босиљка Вујичић.

Свиихзаборавили
осимрадикала

МиленаВујичић,ћеркабакеБо
сиљкеисамохранамајкамалеЈеле
не,кажедаукућинемогускупити
новац ни да оду на своју земљу и
посете уништено имање, јер во
де свакодневнуборбу запукопре
живљавање.Онаподсећада се још
њен покојни отац Душан обраћао
запомоћКанцеларијипредседника
републикеиКомесаријатузаизбе

глице, који су га тада „позвали на
стрпљење”. Душан је преминуо че
кајућипомоћдржавнихорганауСр
бији.Миленадодаједасусезапомоћ
обраћали свимполитичким стран
кама,алииЦентрузасоцијалнирад.

– Ниједна друга странка нам
није помогла осим Одбора Српске
радикалне странке на Палилули.
Центарзасоцијалнираднамјеод
говориокаконамможепомоћиса
мо ако имамо
инвалида у
породици.Две
године пред
смрт отац ми
је од можда
ног удара био
шлогиран, а
од тог соци
јалног нисмо
добили ни пе
лене за одра
сле. Шта сад,
треба неко да
узме моторну
тестеру и се
че нам ноге и
руке како би

нам признали да смо социјални
случајеви–питасеуочајуМилена.

Отешкомположајуукомесена
лази породица Вујичић новине су
писалејош2006.године,кадајеДу
шанВујичићбиожив.Упоменутом
текступисалојекакосезапрогнана
лицатадаградило570станова.Ву
јичићимадосада,аодтада јепро
шлопетгодина,никонијепонудио
кључевенитиједногодтихстанова.
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Издаја

Србијасклопилапрвимеђудржавни
споразумсатзв.Косовом

Први званични споразум
између власти држа
ве Србије и тзв. Косова

склопљен је 2. јуна 2011. године.
Њиме је, са 40 месеци закашње
ња у односу на САД и ЕУ, Србија
прихватила формална обележја
шиптарске државности. На доку
ментима и личним исправама Ср
ба, каоирегистарскимтаблицама,
убудуће ће стајати жуте звезди
це са државне заставе „Косова“, а
исправе из Србије биће укинуте.

Режим Бориса Тадића поносан
је на ово проевропско достигнуће.
Испуњен је задатак Европске уни
је да пре кандидатуре за чланство
успоставимо „добросуседске одно
сесаКосовом“.Демократерачунају
сатимедаћебирачирадиснаоЕУ
зажмуритинаприменуАхтисарије
вогпланаонадгледанојнезависно
сти. Према том плану, први корак
није даформално, него практично
признамо„Косово“.Тоћесеурадити
техничким,практичнимодредбама

отомекакоћеСрбидаобављајусвој
свакодневни живот у новој НАТО
државиКосово.Оњимасенепрего
вара,већсесамоу јавностиствара
привиддадвестранеразговарајуо
нечемуштојеФинацвећпредвидео.

Монтиранипреговори
Тојепризнаоисамшефсрпског

преговарачког тима Борко Стефа
новић, када су га посланици Срп
скерадикалне странке „притерали

уза зид“ на сед
ници заказаној
на иницијативу
СРС. Упитан да
ли је признава
ње тзв. Косова
условзаулазаку
ЕУ, одговорио је:

–Тачносезна
штаћекојастра
наупреговорима
добити.Тоће,на
равно,уБеограду
и Приштини би
тидругачијепри
казано, али то
тако и треба да
буде. Али то ни
ко неће да каже.

Застрашујућу
изјаву, Стефано
вић је дао зва
нично, а не као
личнистав,ипри
том није деман
товао да је Вла
да Србије, ради
ЕУ,ушлаупроцес
фактичког при

знањаКосова.
– Стефановић нам није саоп

штиошта добија Тачијева терори
стичка и сепаратистичка власт, а
штаБорисТадић.Самојеподвукао
да јесведоговореноунапредипо
казао да је власт спремна да, на
путузаЕУ,учинисвештосеодње
тражи, укључујући предају Косова
иМетохије–истакаојеБорисАлек
сић, после седнице парламента.

КаконасјеБеограддовеодовде?
Пошто је тврди блок земаља који

предводи Русија, успешно закочио
даља признања лажне државе, Ва
шингтонујебилонеопходнодаСр
бијапокажедапопушта.Београдје
кобајагиинсистираодасеорганизу
јуновипреговори,итехничкираз
говорисуорганизованинабрзину.
Европске дипломате су у то време
(последњих годину дана), званич
но постављале само хашки услов.
Онда смо испоручили Младића.

Паралелно са тим привели смо
крају прву рунду техничких пре
говора који су организовани само
да би Србија кренула у фактич
ко признање независности. Зато,
у том последњем турнусу разго
вора у Бриселу, током маја и ју
на, долазе две прецизне директи
ве које се тичу Косова, а не Хага.

ТадићеваАлбанија
– Амерички дипломата Џералд

Галучи изјављује да ће Србија мо
рати да призна Косово ако жели
у ЕУ. Интересантно, Тадић баш у
то времеоцењује дабиСрбијамо
гладаживисаВеликомАлбанијом,
ако би се тако споразумели. Тако
смо3. јунадобилидоказда јеВла
даРепубликеСрбијеусвојиланови
концепт,ВеликеАлбаније.Поштоје
председникпочиниоовокривично
дело и погазио Устав, врата су би
лаотворенаданемачкиамбасадор
слободно,23.јуна,тражидаСрбија
дефакто, ако већнеће деклараци
јом,признаКосово, јерЕУнеможе

иматиинтересдапоновопримине
ку земљу са нерешеним територи
јалнимпитањем–навеојеАлексић.

Он је подсетио да су сличан
став22.мајаизнелиипредставни

ПослезваничногзахтеваЕУдаБеоградпризна
Приштинуфактичкимпутем
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ци највећих странака у немачком
парламенту, током посете нашој
земљи, а да је, пре тога, државни
секретар у МИП Немачке Ворнер
Хојеризјавиода се „одСрбије тра
жидауспоставидобросуседскеод

носе“. Тако је, у густој евромагли,
припремљентерен.Посталојеочи
гледнодасепроцесфактичкогпри
знавања независности захуктава,
да би, првог викенда у јулу, Влада
Србије,узпосредовањеЕУ,директ
но са шиптарским сецесионисти
ма у Бриселу склопила споразум.

Штасмодобили
ДобилисмооноштојерекаоАх

тисари.Започетак,уновојдржави
– нове исправе.Шиптари ће прак
тично направити попис Срба, да
сезнагдекојиживи,коликонас је
доле,кудасекрећемо...Али,Стефа
новићтврдидасмоустваридоби
лислободукретања!Каже,садака
даСрбиузмупасоше сакосовским
звездицама,икосовскерегистарске
таблице, моћи ће слободно да иду
поцеломКосову!КаодасуШипта
риубијали,парчалиипротеривали
Србе, зато што смо имали погре
шнерегистарске таблице.Америч
ки циљ није да сви који живе на
Косову имају један пасош, него да
тзв. Косово буде етнички очишће
но до краја и постане НАТО држа
вазауспостављањеновогпоретка.

Изатојеуствариовајспоразум
погубан. Он је омогућио следећу
фазу Ахтисаријевог плана – руше
њесрпскогсевераиуспостављање
косовске властина територијице
леНАТОдржаве.Западнианалити
чарисуодпочеткаупозоравалида
северморапасти,јерСрбимајужно
од Ибра даје наду да на Косову и
Метохијиипакмогудаопстануида
на,макарједномделуњеговетери
торије делују српске институције.
ОндајережимуБеоградупочеода
укида једну по једну институцију,

а да градишиптарске. Нада је још
постојала, јер је север био миран,
пошто шиптарски терористи нису
смели да упадају и чине злодела.
Сада смеју. Влада Србије им овим
споразумом гарантује да ће смети

да се слобод
нокрећу.Алии
да се убацују у
Ниш,Лесковац,
Прешево, Ме
двеђу, Санџак.
Ако им буде
фалила длака
саглаве,ништа
од европске
будућности. А
ако Срби до
ле буду опет
страдали, то
ће бити пита
ње за шиптар

ско правосуђе. О томе ће се упра
во договарати на следећим
састанцима у Бриселу. И Борко
Стефановић то зна, јер је тако ре
каоАхтисари,алинесмедапризна.

Бићекажњени
заиздају

– Шеф тима за одбрану Косова
морадапрестанеданасубеђуједа
језанасбољедаприхватимовласт

терористеТачијанегоиздајицеТа
дића, иданам је бољеда градимо
шиптарске институције а уруша
вамо српске. Распустили смо осам
локалних самоуправа, направили
четиришиптарскеинституције.Ви
настератедаприхватимоКосово.А
одговорнотврдимдаћесрпскогна
родабитисамотоликоколикобуде
јакихсрпскихинституцијанаКосо
вуиМетохији–поручио јеуСкуп
штини Србије Љубомир Краговић.

Он је истакао да демократе об
мањују народ да ће споразум са
Приштином донети бољи и без
беднијиживот,истокаоштосула
гали и за Тадићев фамозни план
одшесттачака,теда јеопетречо
великојлажиииздаји.Уосталом,и
самСтефановић једанпосле скла
пања споразума изјавио да Албан
ци „једва чекају да Србе испрате
кроз Мердаре“, и поручио да је на
Косову против Срба све, од по
литичара до, „ако хоћете, НАТО“.

– То што је урадила влада и
што ради председник Борис Та
дић је кривично дело. Оно неће
застарити. Пре или касније, мо
раће да одговарају за своја неде
ла – истакао је Борис Алексић.

ВратитиУНМИК
Радикали су сагласни да је из

лаз у поновном успостављању ми
сије Уједињених нација. Као што
је влада дала поверење Еулек
су, сада би требало да га одузме.

– Да би се Србија одбранила,
мора да се поузда у УН, Устав, Ре
золуцију 1244 у којој се изричито
наводидасуКосовоиМетохијадео
РепубликеСрбије,односноСавезне
Републике Југославије, у резолу
ције које су претходиле Резолуци

ји1244и уПариски споразум. Још
имамошансеакосеокренемомул
типоларном свету који предводи
Русија, уместо да се потчињавамо
униполарном поретку који заво
диАмерика–подвукао јеАлексић.

Пошто ова власт то неће, нео
пходно је да народ, који мора би
ти једини прави суверен у зе
мљи, узме власт у своје руке
– и то фактички, ако не „де јуре“.

Р.В.С.

НапредњацисеодреклиКосоваиМетохије
На седницу парламента посвећену, између осталог, и Косо

вуиМетохији,СРСјепозвалапредседникаипремијераСрбије,
БорисаТадићаиМиркаЦветковића.Међутим,онинисудошли
на заседање. Од директних креатора противуставне полити
кеусалијебиоприсутансамоминистарзаКосовоиМетохију
ГоранБогдановић,докјеБоркоСтефановићстигаосавеликим
закашњењем.Недолазакдржавногврхапотврдиоједаојужној
српскојпокрајининеодлучујепарламентСрбијевећБрисели
Вашингтон,тедаотомпитањувластнемазаштодаполажера
чунајавности.

Међутим,недолазакопозиције,напредњака,пресвегаТоми
славаНиколића, били су јасанпоказатељдатиљудинисуиз
далисамоидејуВеликеСрбије,већдасусеодреклииКосоваи
Метохије.
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КосовоиМетохија

ТерорнадСрбима
сенаставља

Увреме док трају срамнипреговориизмеђурежима
Бориса Тадића и шиптар

скихсепаратиста,чијијециљдасе
далеко од очију јавности спроведе
фактичко признање НАТО државе,
привремени шиптарски органи на
све могуће начине спроводе терор

надСрбимашаљућиимјаснупору
ку да за њих нема места на Косо
ву и Метохији. Судбина петорице
младића које су шиптарске теро
ристичке власти брутално прету
кле и ухапсиле 28. јуна на Косову
иМетохији, само због тогашто су
носили обележја Републике Срби
је,идаље јенеизвесна.Утренутку
писањаовогтекста,тимповодомсе
никоодзваничнихдржавнихорга
на није огласио. Режим Бориса Та
дића уопште није заинтересован
за грађане Србије и њихова људ
ска права. Зато су Славко Ђордан,
МаркоРанковић,ГоранБјелогрлић
иМарко Јефтовић из Крагујевца и
Милош Трицковић из Власотинца
препуштени сами себи у затвори
ма на Косову и Метохији. Ни две
недеље након што је посланик
Српске радикалне странке Борис
Алексић поставио питање преми
јеру Мирку Цветковићу, министру
унутрашњих послова Ивицу Дачи
ћуиминиструзаКосовоиМетохију
ГорануБогдановићу,штаједржава

предузела да би заштитила грађа
неРепубликеСрбијекојису28.јуна
брутално претучени, малтретира
нииухапшени,одговорнијестигао.

Према тврдњама очевидаца,
младићи су брутално, без икаквог
повода, претучени приликом хап
шења, при чему су им нанете те

шкетелеснеповреде.
Младићи су на силу
извучени из возила,
нису пружали отпор
нити ичим изазвали
шиптарску терори
стичку полицију да
употреби прекомер
нусилу.Свипокушаји
родитеља да добију
додатне информаци
је о стању у којем се
налазе, тежини за

добијених повреда, указаној
лекарској помоћи и врсти
оптужбикојеимсе стављају
на терет остали су безуспе
шни. Огорчени отац једног
одухапшенихмладића,коме
је ускраћено да види сина,
изјавиојезамедиједасумња
да секраденавременукако
би нестали трагови преби
јања деце. Адвокат Љубо
мир Пантовић, који заступа
ухапшеног Славка Ђордана,
рекао је агенцији Бета да је
његов клијент брутално претучен
приликомхапшења,дасумунане
те тешкетелеснеповреде, по телу
имамногомодрица,поломљеннос,
исподочијуимаподливе.Онјеујед
нодемантоваизјавупотпредседни
катзв.Косовскевладедасењегов
брањеник добро осећа. „ПоЂорда
новој изјави, тукло га је најмање
десет полицајаца, бацили су га на
хаубуаутомобилагдејеудариогла
вом,оборилисуганаземљу,тукли
рукама,ногамаипендрецима.Оне

свестио се и није знао чиме су га
послетукли.Освестиосеуполициј
скојстанициуОбилићу“,изјавиоје
ПантовићзаКурир.

Случај брутално претучених
младића није усамљен. Наконшто
су шефови преговарачких тимо
ва Београда и Приштине, Бори
слав Стефановић и Едита Тахири,
саопштили да су постигли дого
вор о слободи кретања, припадни
ци терористичке јединице „Роса“,
тзв. косовске полицијске службе,
више од сат времена, 3. јула, мал
третирали су Р. Стевића из Угља
ра,јерје,насвомаутомобилуимао
таблице са ознакама Републике
Србије. Стевић је у касним вечер
њимсатимазаустављеннаулазуу
Приштину, где су му припадници
„Росе“ поломили регистарске та

блице са ознаком Приштине које
издајеМУПСрбијеи слупали ауто.
Ово се десило само један дан по
што је направљен, за режим исто
ријски споразум између Београда
иПриштине,који јепогубанзана
шу државу јер води ка фактичком
признању независности Косова.

ПитањеотерорунадСрбимана
Косову иМетохији је, по свему су
дећи,јошједноунизунепријатних
питањакојећеостатибезодговора.

Р.В.С.

НидвенедељенаконштојепосланикСрпскерадикалнестранкеБорисАлексићпоста
виопитањепремијеруМиркуЦветковићу,министруунутрашњихпословаИвицуДачи
ћуиминиструзаКосовоиМетохијуГорануБогдановићу,штаједржавапредузеладаби
заштитилаграђанеРепубликеСрбијекојејешиптарскатерористичкавласт28.јуна
наГазиместанубруталнопретукла,малтретиралаазатимиухапсила,одговорније
стигао

Незнасеукомсузатворузавршили
бруталнопребијенимладићи

Шиптаритукли,Еулексгледао
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Затирањесрпства

Више од 10 000 Срба са
Косова и Метохије је за
само неколико месе

ци асимиловано у тзв. Косоваре.
Шиптарска сепаратистичка власт
масовно од Срба прави Албанце
мењајући њихова презимена са
«ић» у презимена која имају завр
шетак са «ки». Поред  тога, у ма
тичне књиге се као националност
уписује „Косовар“ уместо Србин.

Први откривени случај био је
Никола Гавриловић, а нове прија
ве стижу свакодневно. Ипак, тзв.
заменик шефа МУП Косова, Саша
Радић, саопштио је да није нашао
ниједан случај промењеног пре
зименаиодбацио јеоптужбедасе
Србима нарушава етнички иден

титет. Он није демантовао да при
паднициКПС хапсеСрбе којиима
ју нова документа из Србије и да
ихпредајусудијизапрекршаје,где
бивају кажњени зато што се нису
пошиптарили. Претходно пролазе
крозполицијскутортуруипремла
ћивање, а последњи такав случај,
међу десетинама пријављених, је
СрбинМаркоВесићизПлеметине.
ТачанбројпрекрштенихСрбасене
зна, пошто новинари, који се рас
питују код албанских званичника,
добијају претње да је „боље бити
опрезан и не дизати беспотребну
тензију, јер то ником неће донети
добро“. Тадићеви министри ни да
љенећедаоткријуштасуседого
ворилиуБриселу,алисенештода
наслутитиизизјавеминистрауну
трашњихпословаутзв.владиКосо

ваБајрамаРаџепијазаКиМрадио:
„На Косову сви морају да има

ју косовска документа. Све не
легалне, српске паралелне ин
ституције на Косову, мораће да
се укину до 1. новембра. Тада
сви регистри и књиге прелазе у
надлежност косовске државе“.

Паралелно са асимилацијом
спроводи се и избацивање ћири
лице. Закон о службеној употре
бијезикаиписманепримењујесе.
Ћирилица је званично писмо на
КосовуиМетохији,акористисеса
монапасошимаиличнимкартама.

– Прекрајање српских имена је
омиљена асимилаторска метода
Шиптаракрозисторију,сациљемда
штовишеизменеетничкусликуКо
соваиМетохије.Овомеасоцирана
ИбрахимаРуговукојијесрпскогпо
рекла,ачија јепородицаупослед
њих стотинак година променила
имеипрезиме.Нажалост,нијеједи
ни. Бивши православни и римока
толичкихришћани,углавномСрби,
преласкомнаислам,моралисуме
њати хришћанска презимена, која
сусезавршавалауглавномна „ић“.
Ти Срби потичу из старих тзв. ла
раманских, двоверничких муслим
нанскохришћанских породица –
кажеисторичардрНиколаЖутић,
који је о овој теми писао у књизи
„Ватикан и Албанци у 20. веку“.

Денационализација Срба про
меном имена нарочито је вршена
токомокупацијеКосоваиМетохи
је од нацифашиста, односно бали
стауДругомсветскомрату.Неста
јању Срба су доприносили Турци,
Аустријанци хабзбурговци, итали
јанскифашисти, немачки нацисти,
Брозови комунисти, а данас евро
амерички неолиберали. Ватикан и
ислам су одиграли најперфиднију
улогуримокатоличењемиислами
зацијом.Србисутако,премаЖути
ћевим речима, исламизацијом по
стајали Арнаути, будући Албанци.
Адругаваријанта јебилапреобра
ћење Срба у Хрвате, римокатоли
чењемуселима ЈањевоиЛетница.

Успостављањем редовне цркве
не хијерархије у Србији, какокаже
дрЖутић,појачанјепрозелитизам
(мисија над православним Срби
манапросторуКосоваиМетохије).

– Године 1918. успостављене су
границеновооснованеБеоградско
смедеревске надбискупије која је
покривала територију Србије која
је обухваталаиСкопскубискупију,
односно тзв. новоослобођене кра
јеве Косово и Метохију и Рашку
област. Успостављање редовне ри
мокатоличке црквене хијерархи
јеуСрбијибило јеновиимпулс за
офанзиван римокатолички продор
уСрбију.Тадајепорастаобројримо
католиканаКосовуиМетохији,на
челусамисионарима,односножуп
ницима који су били директно из
Албаније, па чак и Словеније. Сло
венци су били мисионари широм
Краљевине Југославије, па тако и
наКосовуиМетохији–кажеЖутић.

За преобраћање Срба су наро
читоважниалбанскидржављанин
ЛазарусМиедијаижупникТарабу
лус. Миедија је одмах после Првог
светског рата био постављен на
челоСкопскенадбискупије,безса
гласностисрпскевладе,ивећтада
је била изражена антисрпска де
латност римокатоличке хијерар
хије на Косову и Метохији. „Због
таквог дејствовања „Миедија је
био на удару државних органа па
је већ крајем 1921. напустио над
бискупију скопску. Међутим, он је
битан јер је био повезан са жуп
ником Тарабулусом који је познат
по раду на албанизацији Срба Ко
сова иМетохије“, казује дрЖутић.

– Познато је његово писмо из
1921. у коме предлаже арнаути
зацију Срба римокатоличке вере
и тим поводом од Миедије тражи
одређенуколичинуновцадасета
ква антисрпска акција изврши. То
су информације о којима сведоче
архивски документи из Архива Ју
гославијеуфондуВатиканскогпо
сланства–истиченашсаговорник.

Р.В.С.

Шиптарскитерористинастављајувишевековнуасимилацију
српскогстановништванаКосовуиМетохији

Србипостали
Албанци
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Административни одбор
Скупштине Србије већ го
дину дана избегава да на

дневни ред стави предлог за оду
зимање посланичког имунитета
лидеру Српске напредне странке
Томиславу Николићу, што најбоље
показуједаСНСидаљеуживазашти
ту владајућеДемократске странке.

БорисТадић,прекосвогпосланика
и председника Административног
одбора Ненада Констатиновића,
опструиракривичнепоступкепро
тив Томислава Николића по ту
жбама Српске радикалне странке.

Чувајумуимунитет
Навршила се пуна година отка

ко је Томислав Николић у јавност
изнео најмонструозније и најгоре
могуће оптужбе против председ
никаСрпскерадикалнестранке,др
ВојиславаШешеља,чимејеизазвао
озбиљно узнемиравање јавности.
Према тврдњама народног посла
ника СРС НемањеШаровића, он је
тада у садејству са председником
Србије, Борисом Тадићем, и мини
стром полиције, Ивицом Дачићем,
у јавност изнео најмонструозни
је и најгоре могуће оптужбе про
тив председника Српске радикал
не странке, др ВојиславаШешеља.
Преколиста„Блиц“,азатимипре
ко свих осталих дневних новина
у јавност је пласирана лаж како је
наводно дрШешељ из хашке там
нице наручио убиство Томислава
Николића. Тврђено је како је уби

ство наручено од Луке Бојовића,
челника „земунског клана“, и да је
тутврдњудржавниморганимаРе
публикеСрбије пренеоМилошСи
мовић.Причајекасније,какотврди
Шаровић, додатно осмишљавана,
улепшљавана и допуњавана. „Због
овихмонструознихлаж, и породи
ца др Војислава Шешеља, његова

супруга, његова четири сина, ње
гови унуци, које нико није имао
да заштити јер се он већ девету
годину налази у Хашком трибуна
лу, прошла је кроз правимедијски
линчипакао“,истакао јеШаровић.

КакојеМУПкаснијепотврдиода
је реч о неистинама, ВојиславШе
шељ, Елена Божић Талијан, Вјери
цаРадетаиНемањаШаровићпод
нели су кривичне пријаве против
Николића.Поступакјошнијепочео
јер Демокрастка странка избегава
да се Административни одбор из
јасни о Николићевом имунитету.

ШаровићјеподсетиодајеВоји
славШешељподнеокривичнупри
јавупротивТомиславаНиколића,а
ЕленаБожићТалијан,ВјерицаРаде
таионподнелисукривичнеприја
ве против Николића због ширења
лажних вести и лажних оптужби.

– Судија Вук Рабреновић, који
водиовајпоступак,двапута јепи
саоАдминистративномодборуНа
роднескупштинеРС,тражећидасе
ускладусазаконом,одборизјасни
оимунитетуТомиславаНиколићаи
датајпоступакможедаљедакрене.
Онјеписаоусептембру2010.годи

не, никаквог одговораније билои
ондајепоновописаоумарту2011.
године и даље нема било каквог
одговора,дакле,настављасепрак
са да политички очух Томислава
Николића, Борис Тадић, преко Ад
министративног одбора и Ненада
Константиновића,штитиСрпскуна
преднустранку–указујеШаровић.

Борисовипулени
Toмислав Николић и Алек

сандар Вучић су од самог осни
вања Српске напредне странке
под заштитом Тадића и бројни су
примери који доказују да је Де
мократска странка директно уче
ствовалаустварању „напредњака“.

Несмесезаборавитида јеСНС,
уз помоћ истог административног
одбораиНенадаКонстантиновића,
украла мандате Српској радикал
ној странци. По наређењу Тадића,
Административни одбор је донео
одлукудамандатиприпаднугрупи
грађанакојујепредводиоНиколић.

Када се погледају бројни при
мери сарадње ДСа и СНСа, као и
помоћ коју Николић и Вучић до
бијају од демократа, поставља се

јаснопитањекоји јемотивБориса
Тадића да помаже странку која га
наводно напада. Заштита Николи
ћа од кривичног гоњења најбоље
показује да је сукоб СНСа и ДСа
најобичнија фарса и представа за
бираче,идабипосленареднихиз
бораТадићиНиколићмоглидазаи
грајууистомевроунијатскомтиму..

Р.В.С.

TaдићштитиНиколића
НастављасепраксадаБорисТадић,прекоАдминистративногодбора,

штитиТомиславаНиколићаинапредњаке

ИВучићзаштићен
ОсимНиколића,иАлександарВучићуживазаштитуДСаод

кривичноггоњења,прекоинструментализованогправосуђа.
–ПоднелисмоикривичнупријавупротивАлександраВучи

ћаиСимовићевихадвокатазбогтврдњидајенаводнопредсед
никСрпскерадикалнестранкенаредиоубиствоНиколића.Ни
једнаодтрикривичнепријавенијепроцесуиранаијатражим
одговородпредседникаВладеРепубликеСрбије,тражимодго
вородМУПаитражимодговородМинистарстваправдеРепу
бликеСрбије,заштојетотако.Далијемогућедапредседник
билокојепарламентарнестранкеможебитиизложентаквом
медијскомлинчу,ададржаванеучинибилоштадагазаштити
–питаНемањаШаровић.



VELIKA SRBIJA30 JUL 2011. BROJ 3461

Млади

Студирањесамозаоне
садубокимџепом

Већину ро
д и т е љ а
м а т у р а 

ната који желе да
наставе школова
ње на факултети
ма пробија хладан
зној од саме по
мисли на издатке

у намери да свом детету обезбеде
услове за студирање и бољи жи
вот.Свеснисудабезобѕираначи
њеницу да је дете сјајан ученик и
имадовољнознања,ипак,„пут“до
индекса и дипломе није тако јеф
тин.ШколовањеуСрбијиодавноје
посталоскупозаакадемце.Анкета
коју је редакција „Велике Србије“
спровела међу студентима Бео
градског универзитета потврђује
„суровост“ цене школарина, одно
сно,даакоимашпараможешнаста
витишколовање. И у случају да је
угрејанастолицаукомбинацијиса
срећомдалауспехаида јебруцош
ушаонабуџет, тоникаконезначи
да је добио бесплатношколовање.
Прво је неопходно одвојити неко
лико хиљада динара за добијање
самог индекса. Након тог корака,
студенту, наоружаном бескрајним
стрпљењем и изузетно отпорним
живцима, преостао је до дипломе
још мали милион других трошко
ва од неколико десетина хиљада
динара. Тај износ јемеђутим,иако
висок,многомањинегозасамофи
нансирајуће студентеилионекоји
студирају на неком од приватних
универзитета. Иако је ове године
већина факултета оставила исту
висину школарине као и лане, тај
износ је и даље неприхватљив за
џеп већине грађана Србије чији
стандардјеизданаудансвенижи.
Колико је висока школарина, по
тврђује и све већи број понуда ба
наказаиздавањемнаменскихкре

дита за плаћање школарине. Тако
скупе школарине на факултетима
многиродитељићеплатитинамен
ским, али и класичним готовин
ским кредитима са роком отплате
од три године до 60 месеци. Неке
од банака одобравају ове новчане
позајмице без учешћа и депозита.

Платипастудирај
Уз препоруку младима да упи

сују само акредитованефакултете,
студенти који се определе за гру
пацију природних наука, по речи
манадлежних,себисуобезбедили,
ако имају добар просек студира
ња, да цео образовни циклус, на
основним, мастер и докторским
студијама буду финансирани од
државе. Додуше, исти признају да
ни у природним наукама не могу
сви профили да нађу посао, али је
објективно већа могућност за сту
денте који студирају факултете
природних наука да пре нађу по
сао,асамимтимимогућностобез
беђења економске егзистенције.
Мадаредовиубироимаи задруга

мазазапошљавање,каои „изузет
на посећеност“ сајмовима, много
боље показују каква је тренутна
потражња младих умова у земљи.

Маја Роквић, студент друге го
дине Филолошког факултета на
смеру Руски језик, почела је да
размишља да због школарине од
119.000 динара (без цена уџбе
ника, скрипти, уписа што је још
додатних 15.000), промени стру
ку и да упише неку „сродну“ ви
сокоструковну или вишу школу.

– Руски језик сам заволела од
петог разреда основне школе. Мо
ја жеља да студирам управо овај
језик била је спој лепог, корисног
и амбиције да што боље упознам
људе,културуиземљукојамеоду
шевљава. Амбициозна сам и по
кушавам да се изборим за буџет,
иначемојсандадипломирамина
ставим усавршавање руског јези
ка, доводи се у питање, кажеМаја
иобјашњавадаупркостоменикад
није планирала да напусти земљу
илидастудираваннашихграница.

– Познајем девојке које су ди

Анкетакоју јередакција „ВеликеСрбије“ спровеламеђубеоградскимстудентимапо
тврђујесуровуреалностдашколовањепостајепривилегијабогатих

Разговарала:
МилицаОташевић
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пломиралекаконаовомтакоина
другимсмеровима,аданисууспеле
данађупосаоу својој бранши.Ди
пломирани филолози раде „поне
што“хонорарноиликодприватни
кавансвојеструке.Акосасвоје22
године напустим ову земљу, ко ће
даостане?Реално,нанамајебудућ
ност,аверујемдаћебитипроменаи
данећезаувекбитиоваколоше,без
могућностизанасмладе,закључу
је будући професор руског језика.

Сан да једног дана постане по
литичар и да се бори за правду и
опште добро у својој земљи, Ми
лошу Хркаловићу, студенту треће
године на смеру политокологије,
био је окосница да упише поли
тичкенауке.–Рекаобихдажелим
да научим теорију коју ћу после у
пракси да применим. Наравно, без
подршке родитеља не бих могао
дасеизборимзасвој саниакосам
набуџету.Школаринаје90.000ди
нара, али мислим да није приме
ренонитиреалнодаценекњигаи
скрипти,будупо2.000динара.Ако
томе додам и познату јавну тајну
данекипрофесориинсистирајуна
куповини својих књига само због
потписа,штојеусловзаизлазакна
испит,ондадолазимодочињенице

да јекоднасшколовањепрескупо.
Имао сам прилике да посетимФа
култетполитичкихнаукауБањалу
цигдејесведуплојефтиније,онда

ногданасвојуприватнупраксукао
адвокат, иако знам да је то тешко
остварљиво, објашњава Данијел.

Једино приватни факултети и
приватне високоструковне школе,
„задовољно“ трљају руке јер су се
цене студирања на државним фа
култетима скоро изједначиле са

њиховим ценовником. У својој по
нуди они омогућују, како својим
будућим полазницима тако и сту
дентима,„боље“условеиолакшице
приликомплаћањаалиистудирања.

– Кад сам уписивала Факултет
за трговинуибанкарствонаАлфа
Универзитету(некадашњиУнивер
зитет Браћа Карић), првошто сам
погледала јесусмеровии,наравно,
ценашколовања.Истина,упонуди
јебилоида сешколаринаплаћау
више рата, што је пресудило. Зна
ласамдажелимдаучимшколуза
ревизијуиконтролујерјетопосао
којиједанасмеђунајтраженијими
постојиперспективадасенађепо
саоутојобласти.Ценашколовања
јебилаидентичнакаоинадржав
номфакултету.Безхонорарнихпо
слова и без помоћи породице, не
бихуспелашколовањедаприведем
крају, искрено одговара апсолвент
Андреа Ађанчић чија је жеља да
настави усавршавање својих сту
дија, али једино ако се након ди
пломирања запосли у некој банци.

Млади су сагласни у оцени да
енормне школарине не може да
прати све тањи српски џеп. Исти
чу да држава мора прецизно да
се одреди да ли жели да улаже у
образовање или не. Такође пору
чујудасеулагањеузнањеиобра
зовање вишеструко враћа, или
и разочарано констатују да пре
мијер и министри то не схватају.

Р.В.С.

морада сепоставипитањекако је
то могуће, пита се Милош и обја
шњавадавећгодинамауназадвла
да клима да политиколози немају
запослење. Како каже, превелика
је конкуренција, и да је неопход
но спровести неку стратегију или
пландасеедукујустручњациуна

мери преквалификације. Неопход
ноједасеумањеишколарине,све
зарад доступности послова, иначе
нампретисценариокаоуШпанији,

где је 44одстомла
дих незапослено, а
тај„тренд“сесвеви
шеширипоЕвропи.

Апсолвент права
Данијел Петровић,
такође потврђује
Милошеве речи и
објашњава да данас
имашопцијуда,ако
хоћеш да студираш,
морашдарадишјер
је школовање пре
скупо и постаје све
више привелеги
ја богатих. – Иако
имам своје прихо
де, прошлу годину
студија успео сам
да платим захва
љујући родитељи
ма јер је износила
више од 800 евра.
Одувек сам хтео да
будем правник, да
се бавим полити
ком како бих уче
ствовао и допринео
променама које су
нам очито неопход

не.Свеснисмокорупцијесвудаоко
наскоја јеинепријатељброј један
нашег поретка и будућности за
нас младе. Волео бих да имам јед

НајскупљејешколовањеуСрбији
ПремаанализиЦентразаобразовнеполитике,просечнаце

нашколаринеуЦрнојГори је500евра, уХрватској од750до
1.250евра,доксууСловенијистудијенадржавнимфакултети
мабесплатне.Заразликуодземаљаурегиону,студентикојине
успејудаупишуфакултетнатеретбуџетанаУниверзитетууБе
ограду,плаћаћесвојестудијеод45.000до240.000динара!Годи
насамофинансирајућегстудентанаНовосадскомуниверзитету
коштаћеод54.000до125.000динара.Школаринанафакултети
маКрагујевачкогуниверзитетајеод30.000до170.000динара.У
Нишугодинакоштаод45.000до100.000динара.НаПриштин
скомуниверзитету,сапривременимседиштемуКосовскојМи
тровици,од18.000до100.000динара,анадржавномуниверзи
тетууНовомПазаруод50.000до110.000динара.
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Несталодве-три
хиљадепацијената!?

сад гледамо и доживљавамо, мно
ги, нажалост, на сопственој кожи.
Међутим, како је и глувоћа један
од овдашњих специјалитета, зако
никаквихнеманигдеусвету,про

шлисуупарламентуисадберемо
горке плодове: високу корупцију,
дискриминацију, алии високе сто
пеумирањаодболестикоје семо
гу спречити.Којих јеразмерахаос,
најречитије говори сам директор
РЗЗО:„ЦиљРЗЗОјестедаспречида
листечекањанеодражавајуреалне
потребе кардиохируршких боле
сника(постојисумњадајетогаби
ло, прим. аут.). Кад је РЗЗО кренуо
са „чишћењем“ листа, на њима се
налазило2.315пацијената.Избаци
вањемдуплихименаионихсапо
грешнимматичнимбројем(какоје
томогуће,прим. аут.),на списку је
остало1.800људи(500мање).Про
теклихданасмочулиинештошто
јенагранициздравепамети–када
сенеконепојавинаоперацијико
ја језаказана,штосе,кажулекари,
догађа,сматраседанијеблаговре
мено обавештен (одговара ли не

Кардиохирургијаподлупом

Директор Републичког за
вода здравственог оси
гурања, др Александар

Вуксановић, недавно је обавестио
јавностда јеРЗЗОурадиоревизију
листа чекања за две кардиохирур
шкеинтервенције: уградњубајпа
са и вештачких залистака: На њи
хов допис, упућен на 1.800 адреса,
одговорилојесамо384људи!Једва
нештовишеод20одсто!Гдејепре
осталих 1.416 пацијената? Куд не
стадоше? Умрли? Нашли решење
ван земље? Директор РЗЗО је на
јавио да ће, након ревизије и свих
другихлистачекања,замесецдана
битипрецизираноијавностисаоп
штеноколикопацијенатауСрбији
чеканаоперацијунасрцу,јердота
даздравственеустановеимајурок
да сравне податке које оне имају,
са онима које су достављенеРЗЗО.
Др Вуксановић није пропустио да
упути речи упозорења установама
у којима се лече кардиохируршки
болесници: „Здравствене устано
весудужнедасеизјаснешта јеса
преосталих 1.400 болесника ко
ји нису одговорили на наш допис,
да потраже те људе, да им поново
упуте позив. Пратићемо проценат
онихкоји се одазивајунапозив за
операцију. Уколико нам само 40
50 одсто пацијената, од броја који
нам је пријављен, одговори, сма
траћемо да установе манипулишу
здравственим системом Србије“.

Акосмодоброразумелидирек
тора РЗЗО, Србија би коначно тре
бало да добије јединствене листе
чекања за кардиохируршке интер
венције!Односно–тобимоглозна
читидаубудућенећебитипреска
кања!? Била би то јако лепа вест,
аликакотоизвестиухаосукоји је
у здравству направио бивши ми
нистар на таласу уцена Г17 плус,
да ће напустити владу уколико се
не усвоје накарадни закони које
је уосталом сам предлагао, иако је
још тада било озбиљних упозоре
ња да ће они произвести ово што

ко због тог пропуста), алии даму
операција уопште није потребна,
притом – сумња се да су неки па
цијентистављаниналистучекања,
онако, за сваки случај, нека се на

ђунањој,уколикобиимоперација
на срцу затребала у будућности!!!

Игре,игрице
ипоигравања...

Усвемутомеимаинештодобро.
Уколико је мање оних који чекају
на операцију, то бимогло значити
да и нисмо толико болесни коли
ко су нас плашили. Али, логично
сенамећеследећепитање:Далије
уопште било потребно ангажова
ти болницу у Турској где су наши
пацијенти одлазили на операције,
штојеизкасеРЗЗО,закојуовихда
начујемодапроизвођачималекова
дугује14милијардидинара,потро
шенодвамилионаевра?Бићедасе
некосаграђанимаСрбијегрубо,не
самоиграо,већипоигравао,алии
наругао целом систему који је не
способан да се од таквих манипу



VELIKA SRBIJA 33BROJ 3461, JUL 2011.

Болесноздравство
лација брани. Сетимо се само не
годовањадомаће стручне јавности
након најаве тадашње директорке
РЗЗО, Светлане Вукајловић, да ће
пацијенти моћи да се лече у Тур
ској.Алибившиминистарибивша
директорка РЗЗО, на аргументо
ване примедбе, као и толико пута
раније,нисусеобзирали.Садашња

директорка приватног дома здра
вља „Једро“, Светлана Вукајловић,
настојећи да нас убеди у оправда
ностодлукедапацијентиидууино
странствоналечење,изнела јепо
датакданаоперацијунасрцучека
4.300болесника.Самогодинудана
након тењене изјаве, чујемо да је
новидиректорРЗЗОзатекаолисту
од 2.315 пацијената, испоставило
седаихјесамо1.800,алинапозив
одговарасамо384пацијента.Овде
ниматематиканеможедапомогне,
кад РЗЗО, најмоћнија финансијска
институција у земљикрозчијера
чуне прође, према проценама, бар
3,5 милијарде евра годишње, ни
је информатизована онако како су
одавносвефинансијскеинституци
је у белом свету, чаки уАлбанији.
Очигледно, када грађанима треба
узетиједандинарпровизијезанај
мању трансакцију преко личног
рачуна, сви су у јединственом ин
формациономсистему, акадтреба
положитирачунегдеикакосетро
шепарепорескихобвезника,посеб
ноуздравству,ондасистема–нема!

„Дедиње“
јабукараздора?

Добри познаваоци прилика
у здравству тврде да је државно
здравствопосталополигонзаобра
чункадроваДСаиГ17+,алиипо
вратни из СПСа. Листе чекања су
изненада постале главна тема, др
Станковићјетимповодомпосетио
и Институт за кардиоваскуларне
болести „Дедиње“, где су, из неких
разлога,листечекањанајдуже.По

блемкапацитетиилилошаоргани
зација,или,нештотреће?Сетимосе
листа чекања на онкологији, када
су у Сремској Каменици предност
имали страни осигураници, док су
нашитаворили,иималимогућност
да листу чекања прескоче, нарав
но–запаре!Истајеформулаикод
кардиохируршких болесника. Ди
ректор „Дедиња“ не пропушта да
се хвали како су се у тој установи
лечилипацијентииздругихземља,
какосуприходи„Дедиња“билисјај
ни!Свејетолепо,алисамоакопо
стојивишаккапацитета,асадвиди
модаимамањак!Дакле,иовдесу
селистечекањанагомилале,јерсу
домаћипацијентибилиуподређе
номположајуусвомсистемуздрав
ственог осигурања, у оном у који
су улагали паре, да би неко други
биопаметнијиодњихитодебело
уновчио, а њих оставио да чекају.

Немања Ненадић, програмски
директор „Транспарентност Срби
ја“, не крије изненађење „нестан
ком“таковеликогбројапацијената,
збогкојихсеколикодојуче,дизала
великагаламапомедијимаипози
вали пацијенти да иду у Истанбул
на операције. Ненадић сматра да
биморалодасеутврдикако једо
шло до тога да у једном тренутку
има толико људи на тим листама,
а онда их одједном, нема. Како је
могућедатодосаданиконијепри
метио?Уколиколистечекањанису

билеажуриранеинијебилопотре
бе за плаћањем тих интервенција
у иностранству, онда се поставља
питање оправданости трошко
ва из касе РЗЗО, сматра Ненадић.

Р.В.С.

гледали смо листе чекања које је
„Дедиње“пријавилоРЗЗО.Оношто
смо затекли на сајту здравственог
фонда,вишејенегодепримирајуће
–наоперацију срцаутој установи
чека 2.827 пацијената (ажурирано
2. јуна ове године). На коронаро
графију чекају 434 пацијента, на
катетеризацију 805 пацијената (за

63 пацијента
интервенција
је заказана за
2015. годину!),
на реваскула
ризацију мио
карда са уград
њомстента128
пацијената, на
реваскулариза
цију миокарда
„бајпас“ хирур
гијом чека 717
пацијената, (од
тогаза2014,ако
дочекају – 202

пацијента). Такође, на Институту
„Дедиње“ на уградњу пејсмејкера
чека 101 пацијент, дефибрилатора
134пацијента,вештачкихвалвула–
1.212.пацијената,одтога152чека
ће2014.годинудабистиглинаред!
Директор „Дедиња“, кадар ДСа,
приликомпосетеминистраСтанко
вићазавапиоједасеподигненова
зграда,проширекапацитетиитако
решипроблемчекања.Проблемка
дрованијепомињао,ауправојето

проблемсвихпроблема,јер,уСрби
јитренутноимасамо46кардиохи
рурга.Закојугодину,њиховбројће
се преполовити природним одла
скомупензијувеликевећинеових
лекара. Да ли су баш највећи про
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Режимска
елементарнанепогода

тастрофе – истиче Радовановић.
С обзиром на размере ката

строфе,постављасепитање:Где је
билаишта је урадила српскапро
тивградна за
штита? Према
званичним по
дацима, шест
радарских цен
тара пратило
је кретање не
времена и гра
доносних обла
ка, а испаљено
је приближно
500 ракета из
више од 200
п ро т ив г р ад 
них станица.
Одмах се може
закључити да
је из сваке по
јединачне про
тивграднестаницеиспаљеноупро
секу свега две до три ракете, што
је апсолутно недовољно. Милован
Радовановић је уверен да би ште
таодневременамогладасеспречи,
или у великој мери ублажи, да су
противградне станице имале до
вољанбројракетанарасполагању.

–Утврђеноједасупротивград
не станице располагале са једном
дочетириракете,астандардзаова
квеситуацијејеминимум14ракета.
ЧуосамиинформациједајеСевер
ноатлантскаалијансапренеколико
годиназабранилаиувеликојмери
ограничиларежимуБорисаТадића
у Србији употребу противградних
ракета, јеримометакомуникацију
токомпрелетањаавионаиснимања
терена – објашњава Радовановић.

Штабијошмогаобитиузрокне
довољном броју ракета у против
градним станицама? Неочекиван
долазакневремена?Тешко.Само15
данараније,невремепраћеноолуј
ним ветром и градом погодило је
општину Вршац и нанело велике
штете усевима, а у некимместима
страдалојеидо90одстозасејаних

Штедњомнанабавципротивграднихракета,сељацимаопетуништеналетина

Уноћи из
међу 24.
и 25. јуна

ове године Срби
ју је задесила једна
од највећих вре
менских непогода
у новијој историји.
Невреме је погоди

ло Ниш, Чачак, Ариље, Ивањицу,
Крушевац, Ужице, Краљево, Луча
не, Алексинац, Бајину Башту, Ча
јетину, Лесковац, а град величине
кокошијег јајета уништио је скоро
свепољопривреднеусевеилетину
утомделуСрбије.Страдалисуброј
никровови,прозори,пластениции
аутомобили. УАриљу је проглаше
наванреднаситуација,аАлексинац
је неколико дана био без струје. У
многим воћњацима и на парцела
ма засађениммалинама завладала
је права пустош после олујног не
времена које је протутњало Срби
јом.Укупнаштета јепроцењенана
око40милионаевра,авладаМирка
Цветковићајеобећалапомоћодсве
га 36,7 милиона динара. Народни
посланикСрпскерадикалнестран
ке из непогодом тешко погођеног
Алексинца, Милован Радовановић,
оцењуједасепричињенаштетиме
ри са око 10милиона евра и да је
помоћдржавезанемарљива.Према
његовим речима, Штаб за ванред
не ситуације општине Алексинац
утврдиојеогромнуштетуувисини
од10.000.000еврана јавнојрасве
ти, стамбенопословном простору,
аутомобилимаи10.000хектарапо
љопривредног земљишта, од којих
је 5.000 хектара уништено од 30
до 50 одсто, а других 5.000 хекта
рауразмериод80дочак90одсто.

–ВладаСрбије јенамениласве
га8.000.000динараопштиниАлек
синацзасанацијуштете.То је,нај
блаже речено, непримерен однос
према грађанима и неадекватан
износ с обзиром на размере ка

површина.Надлежни суималидо
вољно времена да се припреме за
олујуипопунезалихепротивград
нихракета.Дабиседобиоодговор

напитањезаштоупротивградним
станицама није било довољно ра
кета,потребнојевратитисегодину
данауназад.Стручњаципроцењују
да је за тзв.мирне године, када се
не очекује велики број градобит
них дана, за српску противградну
одбрану потребно обезбедити око
15.000пројектила.Икадгодсеод
ређен број ракета потроши, лагер
се мора допуњавати.Међутим, по
четком2010.године,уновинамаје
осванулавестдајевладауштедела
1.700.000еврананабавципротив
градних ракета. Пошто је режим
БорисаТадићаодлучиодасештеди
наствариманакојимасеникадне
смеинеможештедети,донетјеза
кључакдаће2010.годинебитидо
вољно око 7.000 ракета, дакле ду
пломање,рачунајућиионекојесу
биленазалихамаодпрошле,2009.
године. Резултат прошлогодишње
„штедње“ суштете у општинамаи
градовима:Богатић–штетапроце
њена на 100.000.000 динара, Нови
Сад – 130.000.000 динара, Зрења
нин – уништено преко 60.000 хек
тарапољопривреднихповршинаи

Пише:ВладимирМишковић
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600крововакућаитд.Укупноште
такоју јенанеоградупрошлојго
дини,износилајевишестотинами
лионаевра.Уштедаод1,7милиона
евра на противградним ракетама
само прошле године грађане Ср
бије коштала је више стотина ми
лиона евра у уништеној летини,
смрсканим стакленицима, поло
мљеним цреповима на крововима
кућа и полупаним аутомобилима.

Ракетеотрошкусељака
Послетогпресипањаизшупљег

у празно нико се није сетио (или
нијехтеодасесети)дајесуштина
проблема у премалом броју про
тивграднихракетаикатастрофасе
поновилаиовегодине.Тако јеми
нистарунутрашњихпословаИвица
Дачић,послеобиласканевременом
погођеног Крушевца, 26. јуна ове
године,изјавиокакојезаправонај
већипроблемтоштоје„веомамали
број пољопривредних газдинстава
осигуран,такодајештетупрактич
но немогуће наплатити“, додајући
да „не верује да држава може сви
ма да исплати праву надокнаду“.
Он јеуказаоида „државаилокал
не самоуправе треба да подстак
ну пољопривреднике да осигурају
своја газдинства“, али ипак напо
менуо како је влада пре неколико
дана наложила хитну куповину
3.000 противградних ракета, доду
шетекпосленевременаиогромне
штете.Дакле,Дачићупрвипланне
истиче кривицу владе већ навод
нукривицупољопривредникашто
нисуосигуралисвојулетину.Дачи
ћанезаниматошто језаосигура

ње само једног хектара земљишта,
узависностиодкултурекоја језа
сађена, потребно на хиљаде дина
ра,штореткокојиосиромашении
ојађенисрпскисељакимадаплати.

Сличанставизнеојеиначелник
СектораМУПа за ванредне ситуа
ције(учијојједиректнојнадлежно
сти противградна одбрана), Пре
драгМарић.Онјерекаодајетоком

унутрашњих послова придружио
се помоћник министра пољопри
вреде Милош Миловановић који
је,пообиласкуподручјаАриљате

шко погођеног невременом, изја
вио да на подручју Ариља, постоје
и„лепипримери“,гдесупроизвођа
чи „у потпуности заштитили своју
производњу воћа, уз помоћ савре
мене опреме“. Он је тада подсетио
да „Министарство пољопривреде
за ту намену преко банака омогу
ћује субвенционисане кредите са
40 одсто учешћа до 50.000 евра,
уз камату од осам одсто годишње
и рок отплате до три године, док
оникојижеледакупепротивград
ну мрежу, могу да подигну динар
ски кредит са субвенционисаном
каматном стопом од осам одсто“.

Прво су господа из МУПа „ре
кламирала“сељацимаскупоосигу
рање, које може износити и више
десетина хиљада динара по хекта
ру,аондајењиховколегаизМини
старствапољопривредепредложио
„алтернативу“увидупротивградне
одбране, за којуњеговоминистар
ствоомогућује„лепе“субвенциони
сане кредите. Наравно, нигде није
рекаодасеценапротивграднемре
жекојапокриваповршинуодједног
хектара,узависностиодпроизвођа
ча,крећеод10.000до15.000евра.

Нако свега намеће се закључак
да Тадићев режим за сопствени
немар покушава оптужити сиро
машне земљораднике који другу
годинузаредомтрпеогромнеште
те од олујног невремена праћеног
градом. Уместо да се помогне по
љопривредницима ефикаснијом
противградном одбраном, режим
систематски уништава пољопри
вреднике и пољопривредну про
изводњу, неспремношћу да их за
штити од елементарних непогода.

невремена „испаљеновишеод500
противграднихракета“,алиидаби,
„усевеодградатребалоштититии
кроз повољне полисе осигурања“.
Марић је иста
као да су „ра
кете испаљене
и два сата пре
почетка невре
мена, са 222
противградне
станице“, ука
завши да се
„пољопривред
ни усеви објек
тивно нису мо
гли заштитити
тим дејствима“.
Особа директ
ноодговорназа
противградну
одбрануињено
(не)постојање,
уместоефикаснијеградасвојеслу
жбе,предлажесељацимадајебоље
дасеосигурају,јеримпротивградна
одбрананеможепомоћи!Паакосе
сељациморајуосигураватизбогне
постојања ефикасне противградне
заштите,штаћенамтаитаквапро
тивградна заштита? Али врхунац
начелникСектораМУПазаванред
неситуацијеПредрагМарићпости
же у следећој реченици у којој из
јављује да „противградних ракета
имадовољноовегодинеуодносуна
претходнипериод“.Акоихимадо
вољно, поставља се питање зашто
је градонда уништиополаСрбије.

Посланик Радовановић изра
жава сумњу да већина пољопри
вредника уопште располаже до
вољним средствима да осигура
своју летину. С друге стране, он
констатује да пољопривредници
ма који су осигурали летинуможе
бити свеједно да ли ће зарадити
продајом својих производа или ће
од осигуравајућег друштва напла
титиобештећењекадаимелемен
тарна непогода уништи летину.

– Када елементарна непого
да уништи пољопривредне про
изводе немаром власти, највећи
губитници нису пољопривредни
ци, већ грађани којинемају гдена
тржишту да купе производе уни
штене градом, или их купују по
драстично вишим ценама. Зато не
разумемкако суминистар унутра
шњих послова и његов помоћник
из Сектора за ванредне ситуаци
је могли дати тако неразумне и
апсурдне изјаве – оцењује посла
ник СРС Милован Радовановић.

„Бисерима“ из Министарства
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СтрадањеСрба

Тадићопетзаобишао
Братунац

јума Српске радикалне странке.
„Сви они који током претход

них20година,аевовећјеједанае
стагодинавладавинеДемократске
странке,нисуурадилиништадасе
казне починиоци злочина против
Срба, заправо су саучесници у тим
злочинима и крв невиних жртава
је исто толико на њиховим рука
ма, колико и на рукама њихових

џелата“, нагласио је Шаровић на
конференцијизановинареуНарод
ној скупштини Републике Србије.

Шаровић је заједно са чланом
Централне отаџбинске управе, ге
нералом Божидаром Делићем,
предводио делегацију Српске ра
дикалне странке док су делега

РадикалиизСрбијеиРепубликеСрпскена19.годишњициодпокољауБратунцу

Муслимани су окрвави
ли све велике српске
свеце... црвено слово је

омиљениданзаклањеСрба.ИПе
тровдан1992. јебиотакав.Егзеку
торНасерОрићјеса28.дивизијом
АрмијеБоснеиХерцеговинепочео
истребљењеСрбаукомејестрада
ло3.267деце,женаимушкарацаиз
средњег Подриња и Бирча. Хашки
трибунал је рекао да он за те зло
чиненијекрив.Првобитнупресуду
надвегодинезатвора,из2006,Хаг
је укинуо 2008. године после жал
беногпоступкаиослободиоОрића
сваке кривице. Тако се прошле го
дине, као слободанчовек, узТади
ћа, клањао жртвама Сребренице.

ОдСрбијенивенац!
Иовог12.јула,СрбиизРепубли

ке Српске и Србије, окупили су се
на војничком гробљу у Братунцу,
даодајупоменстрадалиманапод
ручју Подриња. Председник Срби
је Борис Тадић није дошао. И овог
пута имао је пречег посла. Није се
појавио ни премијер Србије Мир
ко Цветковић, није се појавио ни
један министар. По службеној ду
жности једошаосрпскиамбасадор
у Босни и Херцеговини, Нинослав
Стојадиновић (коме иначе ни про
токол није могао да упамти име
пагајенајавиокаоСладића).Даје
макардошаоњеговшеф,Вук Јере
мић...алиБратунацнијеВимблдон.

–Скандалозно јештоТадићни
је био у Братунцу да ода пошту
српскимжртвама. Он се према на
водним жртвама других народа
понаша као професионална баба
нарикача. А све српске жртве иг
норише – казао је, по повратку из
Републике Српске Немања Шаро
вић, члан Председничког колеги

цију Српске радикалне странке
др Војислав Шешељ из Републике
Српске, предводили председник
и потпредседник странке Мирко
Благојевић и Радослав Кањерић.

Делегација српских радикала
присуствовала је помену на по
зив борачких организација Бра
тунца и Републике Српске, као и
свакегодине,алијеовајпутдожи

веладајеполицијабуквалноисте
ра са гробља! Повод је биошто су
уз себе имали заставе са сликама
српских хероја, др Војислава Ше
шеља и генерала Ратка Младића.

–Специјалнаполицијанасјебу
квалноистераласагробљаинакон
тога,поБратунцу, јурилапоресто

ЗачетиригодинератаОрићјесасвојимвојницимазверскипобио3.267СрбауПодрињу,
попалиостотинеселаипреораогробља.Српскизваничницинисухтелидаприсуствују
помену,аделегацијуСРСполицијаизбациласагробљазбогзаставасаликомШешељаи
Младића
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ранимаи саслушавала,наводнопо
налогутужилаштваизСарајева.На
водносмоширилинационалну,вер
скуираснумржњуинетрпељивост
тимештосмоносилизаставе.Такво
понашање према представницима
СкупштинеСрбијеиграђанимаго
вори о опредељењурежимаМило
радаДодикаиБориса Тадића даи
даљезаташкавајусвезлочинепре
ма Србима – објаснио је Шаровић.

Генерал Божидар Делић је пре
цизирао да је СРС имала позив да
дођеидаједолазакпотврдилане
дељуданараније,каоиданевиди
разлогзбогчегасурадикалиискљу
ченииззваничногделапротокола.

„НејаснојеовонепоштовањеРе
публике Србије, јер је венац, који
смопоказалииположилиунеоба
везномделу, носио српску заставу.
Нејасно је зашто нас сваке године
позивају,азнаседаизовескупшти
неготоводаникодругинежелида
оде. Увек су то самопредставници
Српскерадикалнестранке.Желели
смосамодабудемотамокаопосла
ници Народне скупштине. Нисмо
тражили никакве протоколарне
ствари.Желелисмода,накрајукра
јева,оправдамонашуотаџбину,на
шуСрбију,дапокажемодасаосећа
мосатимжртвама“,казаојеДелић.

Гробља су, како је истакао, ме
станакојасвакокодође,
превасходнотребададо
ђедаодапошту,алигро
бље у Братунцу је било
препуно разне полици
је. „Само дан раније, на
једномдругомгробљу,у
Сребреници, било је ди
вљањенекихкојису,на
водноизпијетета,дошли
да одају поштужртвама
а полиција није реаго
вала“, рекао је генерал.

Делић је оценио да
помирење у региону
можеда седеси, али са
мо „ако се жртве и зло
чинци свих народа тре
тирају на исти начин,
штонијеслучај“.Адасе
жртве не третирају на
исти начин, сведочи и
тошто суподршкуожа
лошћеним породицама
углавном пружиле бо
рачке организације и
представници власти
Републике Српске док
су се у Сребренице оку
пилипредседницидржаваибројни
дипломатски кор земаља Запада.

АрмијаБиХНасераОрића,једног

ХвалаБорису
ЗатосуХагиТадићосудилиСр

бе.Пресудили суда је у Сребрени
цисрпскинародпочиниогеноцид.

Иакогеноциданијебило.Иакосви
знајудајеАлијаИзетбеговићудо
говору са Американцима предао

тај град да би Запад касније оп
туживао Србију за геноцид, а Ре
публику Српску да је геноцидна
творевина не би ли је као такву

од најбруталнијих српских џелата,
упалаје12.јуна1992.самуџахеди
нимауселоБиљача,СасеиЗалазјеи
масакрирала69Срба,вишеод70их
јерањено, а 22 јена спискунеста
лих.ПодациЦентразаистраживање
ратних злочина Републике Српске
говоре да је на подручју сребре
ничкеопштинеАрмијаБиХнапала
21 српско село,ликвидиралавише
од400голорукихдуша,ау22села
општинеБратунацупуцала,покла
лаилиживезапалиланајмање560
Срба.Без једногилиобародитеља
остало је око800деце, а 5.400по
родица је изгубило сву имовину.

КрвавиБожић
Немогусезаборавитининеви

нострадалиукрвавомпирунанај
радоснији православни празник,
рођење Христово 7. јануара 1993.
године. Здружене снаге подрегије
Сребреницауранојутросуупалена
подручјеКравицеуопштиниБрату
нацинанајсуровијиначинликви
дирале48православаца,наБожић!
Удругомталасучишћења,од7.до
16. марта 1993. сравнили су са зе
мљом688српскихдомова,аодгро
бљауКравицинаправилиораницу.

Судови у Босни и Херцегови
ни нису никога процесуирали
за ове злочине, а Хашки трибу

нал, који је Орића прво осудио
на две године затвора (јер ни
је спречио злочине), после жал
бе га је ослободио сваке кривице!

„Доживелисмоданаспо
лиција, специјалци и нека
кве специјалне јединице из
СИПа, њихове безбедносне
агенције као што је код нас
БИА, буквално истерују са
гробља. Кажу да због тога
што смо истакли заставе са
ликом Ратка Младића и Во
јислава Шешеља (двојице
људикојисубранилиидаље
бране српски народ и који
су невини док се не докаже
супротно), морамо да одго
варамо за наводно ширење
верске, националне и расне
мржње и нетрпељивости“,
истакао јеНемањаШаровић
поповраткуизБратунца.
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укинули, а генерале ослободиоце,
као што је Младић, послали у Хаг.

ПотојрежијијеТадићмораода
оде у Сребреницу, а никаконе сме
уБратунац.ЗатосумусеуПоточа

рима, пред 30.000 разних званица,
захвалили амерички амбасадор у
БиХ Патрик Мун и члан Председ
ништва БиХ Бакир Изетбеговић

– Тадић је лани у Поточарима
обећао да ће Ратко Младић бити
ухапшениодржаојереч.Сребрени
цајенајдубљарананателубошњач
когнарода–рекао јеИзетбеговић.

Американац је искористио
прилику да поново оптужи Србе
за негирање геноцида, и то пред
председником Хрватске Ивом Јо
сиповићем и замеником преми
јера Турске Булентом Аринџом.

–Одпротеклогокупљањадоне
кленасјеутешилачињеницадаће
сеРаткоМладићсуочитисправдом.
Оникојинегирајугеноцидилина
стоје да га минимизирају, умањују
патњу, негирају нешто што се не
моженегирати,ониометајупутка
правдиипомирењу–истакаојеМун.

Београдспречио
одласкеуБратунац

Међутим, како ће се утешити,
например,БранкоСекулић,чијије
род страдао од Орићеве руке, а на
помен није могао да оде јер су га
спречили Дачићеви полицајци? На
граничним прелазима, полиција је
тражиладокументанаувид,упоре
ђивалаихсанекаквимспискомкоји
нису хтелидаикомепокажу,ипо
томзабрањивалаизлазакизземље.

„Јуче је у Братунцу било при
сутно више грађана из Републике
Србије.Долазилисуаутобусимаиз
различитих градова, али једном
броју није дозвољено ни да пре

ђе границу. Сви који су долазили
из Србије са неким торбама, били
супретресани,пасуимодузимане
личне ствари. Рецимо, узимали су
иммајице ако је нањима био лик
Војислава Шешеља и низ других
ствари“,објасниојегенералДелић.

Упоредите то са чињеницом да
је у Поточаре стигло 275 аутобу
са и 3.633 путничких возила, скуп
обезбеђивало више од 2.000 по
лицијских службеника, а за над

зирање трасе кретања грађана
биласуангажованаидвахеликоп
тера,нарасполагању је билоиде
сет мобилних лекарских екипа...

Упоредите,пакажите,чијамајка
црнувунупреде.

Р.В.С.

„ВеликаСрбија“јеујулу2006.годинеобјавиласведочењао
стравичнимзлочиниманадсрпскимнародомнаподручјуПод
риња.Овосунекаодњих:

–Последњег дана јуна 1992. Орићеви пљачкашинапали су
селоБрежани.МилошНоваковићпронађенјесаодсеченомгла
вом.ВидојеЛазићјеживразапетнадрвеникрст,аондаспаљен.
ПетогданајулаСокаВујићјепрободенавилама.НаПетровдан
је13СрбаизселаЗагонибилозаробљено,апотомубијенома
љевима,крамповима,ножевимаилопатама.Пушкеуопштенису
користили.Окопокојникасулежалекрвавеупотребљенеалат
ке. ДрагишаМилошевић је имао велику рупу на темену, кроз
којујеисцуреомозак.ДрагишиномрођеномбратуМиодрагује
смрсканаглава,такодајецелаосталасамовилицасадоњимде
ломноса.

ДраганаМлађеновићапронашлисусаглавомскоропотпуно
расеченомнадвадела,аглавуњеговогбратаАнђелка,посве
дочењукаснијезаробљенихмуслиманскихвојника,однелисуу
Сребреницу,гдесуОрићевивојницисањомиграли„главомет“.
СвештеникизКравице ЈанкоСавић јепронађенбезногуиру
ку,саизвађенимочима.Злочинцисутруп,узпомоћподупирача,
оставилиуусправномположају,аиспредњегапоређалинеко
ликофилџана,каодапијекафу.

СтрадањеСрба
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Сребреница

Измишљањегеноцида
уполитичкесврхе

Пише:АлександарПавић

Каоисвакегодинеод1995,
апоготовоодуспоставља
ња„демократскихвласти“

5.октобра2000,прваполовинајула
месеца јерезервисана занајмасов
нију вежбу српског (само)оптужи
вањаилажне„катарзе“где,сједне
стране, оптужиоци износе тврдње
(представљене као чињенице) ко
је наводно поткрепљују „званичну
верзију“сребреничкихдогађаја,по
којојсуСрби–апосебноониизРе
публике Српске – одговор
ни за „најмасовнији ратни
злочин на тлу Европе од
краја Другог светског ра
та“, у којем је наводно по
бијено „8000 мушкараца и
дечака“ из источнобосан
ске вароши Сребренице и
сребреничког краја пошто
су снаге Војске Републике
Српске ушле у тај градић
11.јула1995.године.И,као
и сваке године, потребно
је да се, наспрам тих про
пагандних тврдњи, намер
но слуђеној српској јавно
сти предочи оно шта се за
сада уистину зна а шта не
знаопоменутимдогађајима, тј. да
се предоче неспорне чињенице.

Многеодпропаганднихтврдњи
везанихзаСребреницусеослањају
на пресуде Хашког трибунала. Ме
ђутим,кадасеподвргнукритичкој
анализи, постаје очигледно да су
тепресуде,каоисведругепресуде
тог нелегитимног суда, политичке
природе,иданепрезајучакниод
извртања чињеница да би остале
на унапред задатој линији – писа
ња„политичкикоректне“историје
ратованапросторубивше Југосла
вије током 1990их на начин ко
ји сву одговорност западних сила
и њихових локалних савезника за
потпиривање и изазивање сукоба
пребацује на српску страну. Тиме
несамодасеодговорностпребацу
је тамо где она не припада, већ се
тименасрпскинародињеговудр
жавностнавлачихипотека „вечите

кривице“,какобисесрпскифактор
трајноослабиоионеспособио,ика
кобиселегитимисалоколонијално
овладавање целокупним просто
ром бивше Југославије. То, међу
тим,Хашкомтрибуналуињеговим
корисницима може поћи за руком
само акоми беспоговорно прихва
тимо све што нам се са те стране
сервира,уместодасетомесупрот
ставимонаначинкојинам је увек
биосвојствен–истином.Такоћемо
чинитикадајеречоСребреници–
и тако ћемо наставити да чинимо

све док истина на крају не однесе
победу над лажи. При томе, треба
увек да истичемо да се те истине
нималонебојимо–маколикоона
понасбилаштетнаилинеповољна.
Сатогстановишта,нијенамтежак
посао да саопштимо, без икаквог
зазора и резерви, кратак резиме
досад познате истине о догађа
јима у и око Сребренице од 1992.
до 1995 – а поготово у јулу 1995.

Бројке
Цифра којом се око 15 година

барата у светскиммедијимаињи
ховим локалним подружницама је
„70008000“,стимштосенајчешће
користицифраод „8000“.Узто,на
МеморијалунагробљууПоточари
маисписанајебројкаод„8372...“(а
тритачкетребаданаведуназакљу
чакдачакнитабројканијеконач

на).Наосновуовихцифараискон
струисана је и прича о „геноциду“
којисусрпскеснагенаводнопочи
нилеујулу1995.године.Наоснову
овегнуснеетикетесусепакдоно
силепресудеилисеводепроцесиу
Хашкомтрибуналукојисенеодно
сесамонаСребреницу,већинаце
локупниодбрамбенинапорсрпског
народауданашњојРепублициСрп
ској у периоду између 19921995.
Јер, по начелу „командне одговор
ности“који јеусвојенуТрибуналу,
може се теретитииоптужити сва

ко ко је биона било ком
одговорном државном и
војном положају који се
хијерархијски може до
вестиувезусанаводним
злочином, без обзира да
ли је у том злочину уче
ствовао–пачакизање
газнао(!).Потомначелу
се, између осталих, те
рете и Радован Караџић
и Ратко Младић. Које су,
међутим, бројке реалне?

Своју пресуду коман
данту Дринског корпуса
ВРС, генералу Радиславу
Крстићу (на 35 година
затвора!), Хашки трибу

нал језасноваонабројциод „7000
до8000мушкараца“којисунавод
нострељаниодснагаподњеговом
командом. Међутим, трибунал је
својуионаконеодређенуцифруза
сниваонафорензичкомматеријалу
који је садржао укупно 3658 „слу
чајева“,тј.посмртнихостатакакоје
су стручњаци трибунала ексхуми
ралиизвишеод20гробницана13
локалитета у периоду од 1996. до
2002. Како је анализа др Љубише
Симића, стручњака НВО Историј
скипројекатСребреница,утврдила,
број„случајева“нијеједнакиброју
тела, јер се „случајеви“ могу одно
ситисамонаделоветела,пачаки
нафрагментекостијунађененаод
ређеном локалитету. Који је онда
укупанбројтелакојасустручњаци
трибуналадосадпронашли?Упари
вањемнађенихбутнихкостијукао
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Сребреница
најпоузданијим методом утврђи
вања укупног броја целих тела, др
Симићједошаодоцифреод–1923.
Прецизније, нађено је1919десних
бутнихкостијуи 1923левих.Како
јеондамогућеда јетрибуналпре
судиодајегенералКрстићучество
ваоу „геноциду“уком је страдало
„70008000мушкараца“?Лепо–за
тоштотрибуналнекажњеноможе
све,изатоштонепостојиинстанца
којамујенадређена(тј.којајенад
ређенаНАТОпактуиСАД)икојаби
могла да контролише његов рад.
Истина, пресуда генералу Крсти
ћу(из2001)такође„процењује“да
додатних, дотад неископаних 18
гробница садржи тела још „2571“,
тела стрељанихмуслимана, а да је
гробницама „детектовано“ укупно
„4805“тела.Међутим,десетгодина
касније, ништаод тоганијениис
копано ни нађено. Наравно, после
свега се постављају два очигледна
питања:1)Како јетрибуналмогао
датврдида јошнеископанеинео
брађене гробнице садрже „2571“
односно „4805“ тела и 2) Како је
трибуналмогаодатврди,опетбез
икаквефорензичкеобраде,колико
је људи уопште „стрељано“? Одго
вор је, наравно, јасан. Може му се.

Треба још додати да је анализа
форензичких налаза коју је спро
веодрСимићоткриладодатнебит
неналазе.Наиме,од (максимално)
1923 цела тела која су ексхумира
на, свега 442 су нађена са повези
ма преко очију и/или везаним ру
кама,штобиупућивалонатодаје
реч о жртвама стрељања. Остала
телаилисадржетраговекојемогу
упутитинаране задобијене у бор
бама (пројектил, мина, шрапнел),
или се узрок смрти уопште немо
же утврдити. Такође је занимљив
податакда је једанбројтелаиско
пан још1996. годинебиобезбило
каквогмекогткива.Собзиромдаје
запотпунораспадањемекихткива
потребноизмеђучетирииосамго
дина,јасноједасерадилоољудима
којисупреминули(илиприродном
смрћуилиурату)знатнопре1995.
године. Ово се, иначе, поклапа са
тврдњама Миливоја Иванишевића
да је у Поточарима сахрањено бар
стотинак људи који су или умрли
природномсмрћуиликојичакни
сунимуслимани–већСрби.Тако
ђе се зна да је бар један број вој
ника под командом Насера Орића
– а можда и сви – сахрањен у По
точарима,иукљученуукупанброј
„жртава“ које су тамо сахрањене.

Налази др Симића такође иду

на руку тврдњама бар двојице из
узетно компетентних западних
стручњака. Јосиф Бодански из Ме
ђународногудружењазастратешке
студијеуВашингтону,међународно
познати стручњак и дугогодишњи
саветник америчког Сената за те
роризам, прогласио је „званичне
цифре“ о броју убијених у Сребре
ници„дезинформацијом“,притоме
истичућиследеће:

„Свинезависнифорензичкидо
кази указују на број од неколико
стотина муслиманских жртава, и
то вероватно у нижим стотинама.
Непрестано инсистирање на ви
соком броју муслиманских жртава
такође служи прикривању прет
ходних убистава српских цивила
у том граду од странемуслимана.“

АмериканацФилипКорвин, ко
јијеудобасребреничкихдогађања
био највиши цивилни званичник
УНуБиХ,усвомчланкузаСребре
ничку истраживачку групу од јула
2005(штојеодтадабарјошдвапу
тапоновио,укључујућииове,2011.
године)дајесличнупроцену:

„...чињенице изнете у овом из
вештају представљају врло јасан
аргументдајецифраод7.000уби
јених,скојомсечестобаратауме
ђународној заједници, једно нео
држивопретеривање.Правацифра
је вероватно ближа броју од 700.“

Контекст
Није,накрају,наодметподсети

ти се основног контекста сребре
ничкихзбивањаиз јула1995.Наи
ме, мада проглашена заштићеном
зоном УН још у априлу 1993, сре
бреничкаенклаваникаданије,како
јеспоразумод17.4.1993.налагао,
демилитаризована. Генерални се
кретарУН,усвомизвештајуод16.
3.1994.наводидаАрмијаВладеБиХ
користибезбеднезоне„каолокаци
је гдењене снагемогу да се одма
рају,обучавајуиопремају,каоида
отварајуватруна српскеположаје,
тако изазивајући српску одмазду“.

У извештају од 30. 6. 1995, ге
нерални секретар УН пак наводи
следеће: „Последњих месеци, сна
ге (босанске) владе су битно по
висиле ниво војних активности у
већини заштићених зона и њихо
војоколини,амногеодњих,укљу
чујући Сарајево, Тузлу и Бихаћ,
укљученесууширевојнекампање
владе... Влада такође држи знатан
број војника у Сребреници (што у
овом случају представља кршење
договора о демилитаризацији)...“

ЈасушиАкаши,бившишефмиси
јеУНуБиХ,учланкузаWas hing ton 

Ti mesод1.11.1995,сведочиојесле
деће:

„Чињеница једасуснагебосан
ске владе користиле `заштићене
зоне`несамоуСребреницивећиу
Сарајеву, Тузли, Бихаћу и Горажду
заобуку,опоравакипоновноснаб
девањесвојихвојника“.

Ови извештаји званичника УН
су најнепосредније потврђени из
вештајем једног западногочевица,
новинара Washington Posta Џона
Помфрета,oд16.2.1994:

„Ратни трофеји Насера Орића
нису окачени о зид његовог удоб
ног стана.Они суна видеокасета
ма:спаљенесрпскекућеибезглави
српски мушкарци, са њиховим па
тетичнозгрченимтелима.

`Морали смо да употребимо
хладнооружјетеноћи`,објашњава
Орић док се сцене мртвих мушка
раца искасапљених ножевима сме
њујунањеговомсонителевизору...
Излежавајућисенаудобномкаучу,
обучен од главе до пете у маскир
нууниформу,сагрбомАрмијеСАД
поносно пришивеним преко срца...
командантОрићјенајжешћимомак
уовоммуслиманскомграду,тј.Сре
бреници,којујеСБУНпрогласиоза
штићеном`безбедномзоном`“.

НезаборавимодајеНасерОрић
на крају, упркос оваквим и слич
ним сведочанствима, напустио
Хашки трибунал ослобођен свих
оптужби. Не вреди ни тошто су у
периоду 19921995, према подаци
ма Миливоја Иванишевића, осни
вача Института за истраживање
српских страдања у XX вијеку,
снаге под Орићевом командом
одговорне за смрт 3262 Срба са
ширег подручја Сребренице (и те
жртвесупописане,штонијеслучај
кадајеречо„жртвама“којенаводи
трибунал).Сдругестране,генерал
Крстић, за кога се чаки у пресуди
констатује да није ни починио
ни наредио било какав злочин,
тренутно издржава казну од 35
годиназатвора,иморао једабуде
пребачен у други затвор пошто
су га у претходном муслимански
затвореницибруталнопретукли.

То је, дакле, тренутни резиме
„случаја Сребреница“ када је
реч о оптужбама против Срба –
непотврђене бројке, недоказани
„геноцид“идуплистандарди.Али,
каошто семоже видети, све више
сеназиреједнадруга–тј.онаправа
истина, на којој морамо истрајати
доконачнепобеде.
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Шокантно

Властзаборавља
српскежртве

Фотографије убијене два
наестогодишње Алек
сандре Зец, које је ових

дана објавио загребачки „Јутарњи
лист“ ниједног нормалног човека
немогуоставитиравнодушним.Ме
ђутим,режимБорисаТадићаостао
је потпуно индиферентан на овај
својеврсни доказ стравичног зло
чина егзекуције детета. Шокантно
алинеиизненађујуће!Заштоћути
режим Бориса Тадића? Ћути због
тогашто о злочинима почињеним
надсрпскимнародомнесмедапро
говори ни једну једину реч. Ћути
због тога што је по налогу Брисе
ла и Вашингтона прихватио да до
краја,газећипосрпскимлешевима,
одигра представу, у којој се жртве
проглашавајукривцимаиобрнуто.

Симболичандокумент
острадањуСрба

Удецембру, навршиће се 20 го
дина од монструозног убиства по
родицеЗецуЗагребу.

Ових дана загребачки „Јутарњи
лист“ објавио је фотографије тела
дванаестогодишњедевојчицеАлек
сандреЗец,којусууновембру1991.
годинена Сљемену убилиприпад
ници специјалних јединица МУПа
Хрватске које је предводио Томи
славМерчеп. „Ради сео страшном,
алии симболичномдокументу ко
јисведочиослучајевимастрадања
Срба у Хрватској током Домовин
скограта,које су скривилиљудиу
униформама хрватских оружаних
снага,азаштосусаодговорниипо
литичари који су штитили убице“,
наводи се у коментару „Јутарњег
листа“. На црнобелим објављеним
фотографијама види се леш са ве
занимрукаманалеђима.Додаје се
дајеВладаХрватскеутренуткуза
вршеткапреговорасаЕУморалада
увериБриселда јеозбиљнаувези
са суђењима за ратне злочине, па
је ухапсила протагонисте два те
шка случаја – убиства у Пакрачкој
Пољани и појединих ликвидација
у Загребу почетком деведесетих.

Александра Зец била је кћерка

Михајла Зеца, и вероватно сасвим
обична дванаестогодишњакиња,
којајеужижуинтересовањадошла
као жртва свирепог убиства. Уве
чеоко23часа,7.децембра1991,у
Пољаничку улицу 22 на загребач
кој Трешњевци, банули су Синиша
Римац,МунибСуљић,ИгорМикола,
НебојшаХодакиСузанаЖивановић
(припаднициМерчепове јединице)
са намјером да ухапсе Михајла Зе
ца, збогњегових наводних веза са
крајинскимСрбима.МихајлоЗецје
некакоуспиоистрчатинаулицу,и
покушао побећи, али га је Синиша
Римац устрелио на удаљености од
тридесетак метара. Након тог су
свезали 12годишњу Александру
и њену мајку Марију и стрпали у
комби (без регистарских таблица)
и одвезли се до планинарског до
ма Адолфовац на Сљемену, где су
Александру и њену мајку убили и
бацилиихујамузасмеће.Алексан
дру је хладнокрвно (везаних ногу
и руку) убио Муниб Суљић пуцав
ши јој у потиљак. Њезина сестра
Гордана и брат Душан, успели су
преживети, јер су се посакривали
покућиитакопромаклиубицама.

Неколикодананаконтогзлочи
на, полиција је ухапсила злочинце
који су одмах, у разговорима с ис
тражитељима, признали ликвида
ције,тесуихврлодетаљноописали.
Међутим, тапризнањадали субез
присуствасвојихадвоката,па јето
узетокаовеликапроцедуралнапо
грешка,акаконијебилосведокатих
егзекуција–пуштенисунаслободу.

Хрватскаштитиубице
Иданасостаједасенагађазашто

судузаосуђујућупресудунисубила
довољнасведочењасведокакојису
видјелиСинишуРимцакад јеубио
МихајлаЗеца,нитисведочењаоних
пред којима је Игор Микола при
знаоубиство.Осталојенејасноине
довољноистраженоштосетеноћи
збивалоуполицији,јерсунекисве
доциубистваМихајлаЗецаназвали
полицијуиреклидасувиделикако
отмичаритрпајуженуидетеуком

би.Отоменаводнопостојеписмени
трагови у књизи дежурства поли
цијске станице, полиција је о томе
информисаласвесвојепатроле,али
сеоненисуусудилезауставитиуби
ценаконтролнојтачкиисподСље
мена,јерсувиделидасутоприпад

нициМерчеповихескадронасмрти.
Године1992,наконпуштањана

слободу, Суљић и Ходак наставили
супунитиновинескандалимавеза
нимузкриминал,докјеСинишаРи
мацпостаоједанодтелохранитеља
покојногГојкаШушкаидогураодо
чинапуковникаХрватске војске.О
Миколиседугоништанијечуло,јер
јеотишаоуХерцеговину,докјеСу
занаЖивковић–потпунонестала.

Синиша Римац је 30. маја 1995.
примио Орден Николе Шубића
Зринског, високо признање за ју
начкичинурату,изрукутадашњег
председникаФрање Туђмана. Пре
ма недељнику „Национал“, кључну
политичку заштиту убицама пру
жиојехрватскипредседникТуђман.

Синиша Римац осуђен је 2005.
године на 8 година затвора, због
злочина над Србима у Пакрачкој
Пољани, 1991. године. У јануару
2010. године, одлазећи хрватски
председник Стјепан Месић, сма
њиојеказнуРимцузагодинудана.

Овакаводноспремазлочинцима
јасна јепорукасвимакаква јепри
родатакозванедемократскевласти
уХрватској.

Р.В.С.

ТомиславМерчеп
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Доскорашњи министар
енергетике Петар Шкун
дрић изјавио је почет

ком2011.годинедабитребалода
Србија, током наредних неколико
година, подигне цену електричне
енергије за чак 60 одсто. Предлог
министра добио је подршку над
лежних у Јавном предузећу „Елек
тропривреда Србије“, који се сла
жу да би поскупљење струје до 60
одсто требало да се реализује до
2013. године. У „тихој“ реализаци
ји овог плана, најновији „струјни
удар“наџеповеграђанаСрбиједо
годиосе1.априлаовегодине,када
јенаснагуступилаодлукаоновом
поскупљењу струје, и то 13,5 од
стозадомаћинстваи15,1одстоза
привреду. Ово је прво и званично
поскупљење електричне енерги
је,од1.марта2010.године,кадаје
забележен раст цене од 11 одсто.
Истовремено, уз нове цене струје
које сунаснагуступиле1. априла,
обелодањен је Извештај о финан
сијскомпословањуЈПЕПСзапроте
клу 2010. годину. Према показате
љимаизбиланса, овопредузеће је
2010.годинузавршилосаминусом
од 3,2 милијарде динара или пре
ко 30 милиона евра! ЕПС је тако

ђеу2009.годиниимаоминусод8
милијарди динара, а у 2008. годи
ниминус од 24милијарде динара.

Народплаћа
губиткеЕПС-а

Влада Србије ниједног тренут
канијеизвршилапажљивуанализу
губитакаЕПСа,нитисуовопреду
зеће посетили државни ревизори,
а није предузета ни активност да
се сафункциједиректораразреши
Драгомир Марковић, кадар ДСа.
Уместо свега тога, трогодишње гу
биткеЕПСа,којисудостиглиизнос
од35,2милијардединара,односно
350 милиона евра, бахати режим
БорисаТадићаодлучиоједа„закр
пи“нанајједноставнијиинајлакши
начин. Влада је преко грбаче гра
ђана Србије подигла цену струје,
практично покривајући тиме ло
ше партијске одлуке и још лошије
финансијске резултате пословања
ЕПСа. Притом, намере режима су
дасеценаструјепостепеноувећава
какобисеодржао„социјалнимир“
у народу и предупредиле предиз
борне тензије. Ако је најављено
поскупљење струје од 60 одсто до
2013. године, а у 2011. години то

поскупљење је реализовано у ра
спону од 13 до 15 одсто, то значи
даскокценеструјеод45одстотек
следи. Режим тврди да је овогоди
шње априлско поскупљење струје
једина корекција која је планира
наза2011.годину,штопоказуједа
прави „струјни удар“ тек долази.

Цртеждимњака
од632.000динара

Док Тадићев режим губитке
ЕПСа покрива преко џепа и грба
че осиромашененог народа, посло
водство ЕПСа, беспотребно и бе
смислено арчи астрономске своте
новцауовомјавномпредузећу.Ре
дакција„ВеликеСрбије“дошлајеу
посед неколико скандалозних уго
воракојидатирајуиз2008,2010.и
2011.године,акојинанајбољимо
гући начин илуструју недомаћин
ско пословање у ЕПСу. Наиме, 28.
фебруара 2008. године, ЕПС је за
кључио уговор о откупу ауторског
права у вези са кампањом под на
зивом„ЕПСидеца2007“.Уговор је
подразумеваодаједанауторнацрта
неколикоцртежа,односнознакова
којићесекориститизаилустрацију
литерарног, ликовног и фото кон

ЕПСсебашкари
нарачунграђана

• Због покривања трогодишњих губитака ЕПСа од 350 милиона евра, режим
планирадаструјадо2013.годинепоскупиза60одсто.Поскупљењеструје једи
ректнапоследицапартијскогуправљањаинеограниченогибесмисленогтроше
њановцауЕПСу,штонајбољеилустријупоједиништетниуговори.Цртежедрве
таидимњакаЕПСјеплатио632.000динара,дечијепесме9.375евра,атриуговора
оангажовањусаветника626.000динара
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курса ЕПСа. И заиста, креативни
ауторјеурадионеколикоједностав
них графичкихилустрација у чијој
основи је „весело“ дрво и „весели“
димњаксаелементимаљудскогби
ћа.Овеилустрације, односноцрте
жедрветаидимњакаЕПСјеплатио
невероватних 632.000 динара, или
око7.568еврапотадашњемкурсу!

„МачорСвета“
за9.375евра!

Истогадана,дакле28.фебруара
2008. године, ЕПС је закључио три
ауторска уговора о изради текста
песама,музике,аранжманаиосни
мању за потребе музичког пројек
та ЕПСа под називом „Еколошки
календар“, у оквиру акције „ЕПС и
деца 2008“. Првим уговором ура
ђене су месечне музичке нумере
за период јануараприл: „Штедимо
струју: Пачићи, тата патак и мама
патка“, „Депонија: Веверица Вер
ка“,„Пошумљавање:МедаБрундои
његовигорани“и „Априлскашала:
Малалија“.Другимуговором,запе
риод мајавгуст, урађене су музич

кенумере:„Загађивањеводе:Урош
и Мина два заљубљена пингвина“,
„Озонскерупе: ГуштерГале“, „При
рода нас учи: Носорог Сима и да
барМита“и„Загађењеваздуха:Два
чуднаврапца“.Трећимуговоромоб
ухваћене сумузичкенумере запе
риод емитовања септембардецем

бар:„Глобалнозагревање:Научник
жабац“,„Киселекише:Дваолињала
вука“; „Угрожене врсте: Тигар То
ма“и„Загађењеуграду:МачорСве
та“.Зареализацијусватриуговора
предвиђено је да аутори од ЕПСа
добију по 3.125 евра или укупно
9.375 евра,што је преведено у до
маћувалутутадаизносилочитавих
782.811 динара! Осим беспотреб
нограсипништва,немогуће јеупо
требити други термин за уговоре
оваквогтипа,итоупредузећучија
је основна делатност енергетика.

Два„саветника“
за476.000динара

НаконштосунадлежниуЕПСу
одслушалипапреноплаћенемузич
ке нумере „Гуштер Гале“, „Мачор
Света“идруге,преоријентисалису
сенаангажовање „саветника“који
ћеимрећиштатребадаљеуовом
јавномпредузећудасеради.Задва
„савета“, односно за ангажовање
двојице саветника ЕПС је сносио
трошковеод476.000динара,штоје
готово13просечнихплатауСрбији!

Наиме,руководство
ЕПСа је 20. децембра
2010. године закључи
ло уговор о делу, и то
са једним физичким
лицемкомејеповерен
консултантски, одно
сно саветнички зада
так.Наиме,премауго
вору ангажовано лице
је добило задатак да
за потребе ЕПСа сни
ми, односно анализи
ра стање визуелног
идентитета предузе
ћа, са посебним освр
том на логотип ЕПСа.
Требало је да „савет
ник“ предложи ЕПСу
јасно дефинисан циљ,
начин, кораке и коли
чину посла у вези са
реконструкцијомире
дизајном визуелног
идентитета бренда
ЕПСа. Посао „савето
вања“ је окончан 13.
априла 2011. године,
а ЕПС је „саветнику“,
за његов рад, испла

тио 216.000 динара! Други уговор
о делу ЕПС је закључио 27. децем
бра 2010. године, и то са физич
ким лицем које је добило задатак
да изврши анализу функциониса
ња електронског, канцеларијског
иархивскогпословањаЕПСа,ида
предложи мере за његово унапре

ђење.Овауслуга„саветовања“,која
јевероватнобила„прекопотребна“
ЕПСу, плаћена је 260.000 динара!

Хонорарац„штити“
интересеЕПС-а

Какосеу ЈПЕПСнемилицераз
бацујеновацграђанаСрбијенајбо
љеилуструје уговор о делу који је
директорДрагомирМарковић(ДС)
потписао13.јануара2011.године,а
који се односи на ангажовање јед
ногфизичкоглицасазадаткомдаза
потребеЕПСаизвршипосао„прав
неанализеНацртазаконаоенерге
тици“.Задатак„саветника“јебиода
„стручнообрадииприпремипред
логезаизменеидопунепредложе
них решења“, и то са становишта
потребацелокупногсистемаЕПСа.
Уизвештајуообављеномпослуко
ји јепотписаодиректорМарковић,
наводи се да је „извршилацпосла“
урадио и предао анализу Нацрта
законаоенергетици. „Полазећиод
достављенеанализе,припремљено
јемишљењенатекстНацртазако
наоенергетици,којеједостављено
Министарству рударства и енерге
тике, као став ЈП ЕПС поводом тог
текста“,наводидиректорДрагомир
Марковић.ЗаовајпосаоЕПСје„са
ветнику“исплатиоастрономскуна
кнаду уизносу од150.000динара!

Дакле, управо овакав уговор
илуструје хаотично стање које
је последњих година присутно у
ЕПСу,кадајеречонерационалним
трошковимарадаовогјавногпред
узећа.ТренутнојеуЕПСузапосле
нооко34.000радника,пасенаме
ћепитањедали јемогућедамеђу
оволиким бројем људи није могу
ћепронаћитимстручњакакојиће
урадитиквалитетнуправнуанали
зуНацртазаконаоенергетици.Да
ли јемогућедаЕПСнемаинжење
ре,правникеиекономистекојисуу
стањудапрепознајупотребепред
узећаидазаштитењеговинтерес?
Далијемогућеданекокониједео
ЕПСа може квалитетно да штити
интересе ЕПСа и притом да своју
услугунаплати150.000динара?Да
проблем буде већи, шпекулише се
датренутноуЕПСуимаоко10.000
радника који представљају вишак,
и да они оптерећују предузеће за
више од 500 милиона динара ме
сечно. Ако у ЕПСу заиста постоји
вишакраднеснагеиакопредузеће
истовремено ангажује хонорарне
„стручњаке“,онданеманикаквесум
ње да тај цех, кроз повећање цене
струје,плаћајусвиграђаниСрбије!

Р.В.С.
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Пише:ЧаславКузмановић
Грађани Србије су у децембру

прошлегодиненасвазвонапозва
нидасвојимочимапрочитајупост
кри зни про грамрастаиразвојаеко
номије, под називом „Стратегија
Србије 2020“. Промовисан на скуп
штиниДемократскестранке,подр
жанодпредседникаличноивладе
скупно, овајшироко заснованпро
грам већ показује своје домете за
деценијуукојојморамопреживети.

Истина,поменутимоделизласка
изкацејеблагокоригованнанижеу
априлу2011.годинезбогизненада
откривене„статистичкеафере“,од
носно, скандалозне преваре којом
смокриминалнолагалиисебеице
лу планету. Сада када знамо исти
ну, просечна годишња стопа раста
брутодруштвеногпроизвода(БДП)
би морала да износи 5,6 одсто, да
би његов кумулативни пораст из
носио задивљујућих 73% на крају
текуће деценије, како се то при
жељкујеу„СтратегијиСрбије2020“.

Независно од откривене стати
стичкелажи,којаћетекимативе
ликепоследице,„СтратегијаСрбије
2020“ заслужује да је прецизније
проучимоивидимоколико је уоп
штеизводљива.

Штаугрожава
списакжеља

Највећи ризик Стратегије јесте
да планови пропадну већ у првој
половини деценије. Да је опасност
присутнапоказујевисина спољног
дуга Србије: сервисирање дуга је
већ на критичном нивоу, а многа
предузећа су пред банкротством.
Над хиљадама предузећа није по
кренут поступак стечаја иако ис
пуњавају законске услове, како не
би додатних 190.000 радника оти
шло на улицу само по том основу.

Све претпоставке за остварење
Стратегијесукрајњеоптимистичне,
алијекрајњенатегнутаонапокојој
ћеурастуБДПсаједномтрећином

учествоватиновозапослени,асадве
трећинерастпродуктивностирада.

Једнаодкључнихтешкоћајеика
кообуздатипотрошњу.Сведоцисмо
датојакотешкопадаионимакоји
сутрошилимноговишеоднас(Гр
ци, Шпанци, Ирци, Португалци...).

Повећањеуделаробеиуслугаса
40на65%БДП јевишенегоамби
циозанциљуусловимазапуштене
индустрије,апонајвишеметалског
комплекса.Да би ова тврдњабила
лакше схватљива, треба рећида је
ниво индустријске производње у
Србији данас исти као и 1971. го
дине. Уколико раст индустријске

производњенебудебржиодраста
БДП, цео модел Стратегије оста
је у поменутој каци, на самом дну.

Под знаком питања је и могућ
ност смањења јавне потрошње,
односно издвајања за здравство,
школство и друге јавне службе.

Једна однационалнихбајкико
ја се Стратегијом понавља је и та
даћебитиотворено430.000нових
раднихместа, односнодаће стопа
раста запосленостиизносити17%.

Стварност нас тера да се замисли
монадовомтврдњом.Самопрошле
годинеуСрбији јеоко300.000љу
ди остало без посла. У 13% дома
ћинстава је бар један члан постао
незапослен. То је довољан разлог
дасецелапородицаприближигра
ницисиромаштваилијепрекорачи.

Статистичка
штимовања 

Стопанезапосленостијепрешла
20%. Према последњим подацима,
Националној служби за запошља
вање је пријављено 730.000 неза
послених лица. Процене су да их

је бар за половину више, јер се не
пријављују сви који су без посла.

Усуштини,запосленостуСрби
јипадавећ22 године, аданаснам
је продуктивност као пре 31 годи
ну. Запосленост расте у здравству,
образовању и државној управи,
али је недопустиво мало запосле
них у прерађивачкој индустрији.

Повећање броја незапослених
истовремено је и повећање си
ромаштва. Око 10% грађана Ср

„СтратегијаСрбије2020“каопукипредизборнимаркетинг

Прекогладнихдо
европскихзвездица

Ихлебјепостаолуксуз
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бије је (званично, статистички)
сиромашно. То не би било стра
шно да није много више оних
који су јако близу те границе.

Само просечна годишња стопа
растаБДПвећаод5,8%докрајаове
деценијеомогућаваповећањезапо
слености,асатимирастстандарда.

ПросечнаплатауСрбијиумарту
2011.годинебила је357евра,што
је два пута мање него у Хрватској
и три пута мање него у Словени
ји. И овај износ јемислена имени
ца за стотине хиљада запослених
у „сивој“ економији, где се указују
обриси класичног ропског рада.

Понижени, обесправљени и ло
шеплаћенисрпскирадницинемају
неопходну подршку ни српске др
жаве, али ни слабо организованих
и дубоко подељених синдиката.

Недовољно заштићена права рад
ника се минимално поштују, док
вође синдиката са представници
мавластиипослодавацаводебес
крајан и јалов социјални дијалог.

Списку званично незапослених
лица не припада ни око 100.000
радника који су званично запо
слени у некадашњим друштвеним
предузећима која су неуспешно
приватизована. Многи од њих не
обављају никакав посао. Од овог
броја је око 15.000 радника запо
слено уфирмама код којих су рас
кинути уговори о приватизацији.

Они су вероватно будући та
лас званично незапослених који
ће пре повећати број запослених
у „сивој“ економији, него што ће
се ухљебити захваљујући режиму
и субвенцијама. Све више присти

глихобразованихнајамникапоста
ју таоци илегалних предузетника.

Широкорекламиранесубвенци
је не укидају узроке незапослено
стиираданацрно.Послодавцине
запошљавају када им држава даје
субвенције, већкадаимајуповећа
нутражњузаробомкојупроизводе.

Незапосленост је системски
проблем. Сви запошљавају, а све
више незапослених. Биће их све
док се не спроведу структурне ре
форме и јавног сектора, пореског
система, правосуђа, јавне управе...

Запошљавати нове радни
ке у систему који је створио ми
лион незапослених је исто што
и примати нове морнаре на тор
педовани брод, рече Милан Кне
жевић, потпредседник Асоција
ције малих и средњих предузећа.

Својим аматерским импрови
зацијама држава угрожава посто
јећа радна места, а хоће да отвара
нова?!Привредајезачетиригоди
не банкама, само за камате, мора
ла да плати 16,6 милијарди евра.
Око 20% задужених предузећа је
у задоцњењу са отплатом креди
та код банака. Запошљавање не
колико хиљада људи слави се као
највеће достигнуће, а нико не од
говара за стотине хиљада изгу
бљенихраднихместа.Тоје„шмин
кање мртваца“, каже Кнежевић.

Али, да се вратимо „посткри
зноммоделу“којинамсенуди.

Стиглонасје
(зло)намернозадуживање
Србијаће,поредпреусмеравања

капиталнихинвестицијакаенергет

скомсекторуитранспорту,морати
и циљано да финансира спровође
ње индустријске политике. Посто
ји сагласност да Србија треба да
развијаизвозсредњихтехнологија.

Мора се отворено рећи: са ста
рим моделом раста за сно ва ном на 
пре те ра ном за ду жи ва њу, Србија
је ушла у кризу и без светске еко
номске кризе. Од 2005. до 2008.
велика кредитна задужења компа
нија јесу ишла у инвестиције, али
претежно у некретнине и услу
ге, а не у индустрију. Ово је дове
ло до неодрживих неравнотежа.

Уместо потрошњом гураног ра
ста, нови, инвестиционо оријенти
санимоделнаметнуосекаонеизбе
жан.Али, шта ако сто па ра ста БДП 
бу де са мо 3 по сто го ди шње? Он да 
Ср би ја за си гур но ула зи у ду жнич
ку кри зу, стро по шта ва ње кур са и 
сна жан пад жи вот ног стан дар да.

Посткризни модел је понуђен
након што је режим обзнанио да
је Србија „изашла из кризе“. Бан
карски аналитичари подсећају да
је „излазак из кризе“ статистич
ка категорија. Тврде да и ако смо
изашли из кризе, нисмо се врати
линанивопроизводњепрењеног
избијања. Стручњаци подсећају и
даизлазакизкризенеподразуме
ва истовремено побољшање жи
вотног стандарда за све грађане.
Темељни показатељ снаге српске
привреде остаје пре свега дефи
цитизспољнотрговинскеразмене.

Из кризе смо можда изашли
понајвише захваљујући „договор
ној“ статистици Владе и Народне
банке Србије којом су лажно при
казанинајважнији подаци о стању
српске привреде за период 2001
2009. Прикриван је реалан пад
бруто друштвеног производа и на
тај начин су и многи други изве
дени показатељи стања привреде
постали „бољи“. То, нажалост, омо
гућава и трошење незарађеног.

Где се Србија стварно налази,
грађаниосећајунасвојојкожиибез
статистичкегимнастике.Ови„нови
званичниподаци“имајуодразаина
пројекцијеу„посткризноммоделу“.
Отуда и његова заводљива лакоћа
прихватања. Али то спада у домен
психологије и пропагандне мани
пулације, а не макроекономије.

Да је нека друга земља у пита
њу,члановивладебизаовакавпо
ступак кривично одговарали. А за
неодговорност, неажурност и гру
бе почетничке грешке, режимске
институције би морале претрпети
дубокерезовеикоренитепромене.
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По р т п а 
ролка тзв.
Ко сов ске

агенције за прива
тизацију недавно је
упозорила власт у
Србији да не може
продавати имови
нукојасеналазина

територијама бивших република
СФРЈ,апресвегауСрбијииЦрнојГо
ри.Какојесаопштеноизшиптарске
квазиинституције, таквапродаја је
„незаконита“,јерјеупитањуимови
напредузећакоја суувласништву
„РепубликеКосово“.Прематврдња
ма директора Министарства ино
странихпословатзв.државеКосово
РамушаТахирија,реч јеоимовини
172предузећасаКосоваиМетохи
је, која је дислоцирана у држава
ма бивше СФРЈ, а чији повраћај ће
„Приштинаускорозатражити“.Ова
квазаменатезаиарогантаннаступ
само илуструју десетогодишњи
континуитет варварске политике
коју спроводешиптарске власти, а
наштарежимуБеоградунемани
какав одговор, осим напамет нау
чених фраза. Дијалог на релацији
БеоградПриштинадосаданиједо
такаоједанодкључнихпроблемау
јужнојсрпскојпокрајни,ато јепи
тањевраћањаотетеимовинеипре
кид са даљом продајом предузећа
чији је власник Република Србија.

Званичниподациговореда јеу
последње три деценије Република
Србија, у развојКосоваиМетохије
уложилаоко18милијардидолара.
УлагањадржавеупривредуКосова
иМетохијепремашују140милиона
евра,адржавниФондзаразвојима
власничкеуделеуоко150предузе

ћа на територији јужне српске по
крајине.ПодациПривреднекоморе
Србије говоре да су потраживања
српскихпредузећанаКосовуиМе
тохији,поосновувласништва,ула
гања и кредита око 190 милиона
евра.Међутим,одкада је1999. го
динеуспостављенапринуднаупра
ваКФОРаиУНМИКанаКосовуи
Метохији, блокирана су сва потра
живања, као и права управљања и
располагањасрпскимпредузећима
и њиховом имовином. До маја ме

сеца 2011. године, тзв. шиптарске
институцијеујужнојсрпскојпокра
јинипродалесуукупно630преду
зећакојасубилаувласништвуРе
публике,итозасвега512милиона
евра.Од2010.годинетзв.Косовска
агенција за приватизацију спрово
ди и процес ликвидације српских
друштвенихпредузећа,такоштосе

распродајезамљиште,зграде,опре
ма,магациниидругаимовина.Само
потомоснову,тзв.шиптарскевла
стисууПриватизационифондтзв.
Косовскеагенцијезаприватизаци
ју приходовале 33 милиона евра.

УНМИК„креатор“
распродаје

Тзв.шиптарскевластинаКосо
вуиМетохијисвакаконебисмогле
храбрости да крену у распродају
630српскихпредузећадазатони

суималеправну,административни
и логистичку подршкумеђународ
нихфактора,итопресвегаКФОРа
(НАТО), УНМИКа, ММФа, ОЕБСа,
Светскебанке,акаснијеиЕУЛЕКСа.
Представник УНМИК администра
ције донео је 2002. године прву
уредбу о успостављању Косовске
поверилачкеагенције,којујеизме

ВарварскопустошењеКосоваиМетохије

Продалисве
штојесрпско

ШиптарскевластинаКосовуиМетохијираспродају630српскихпредузећаузправну,ад
министративнуилогистичкуподршкумеђународнихфактора,итопресвегаКФОРа
(НАТОа),УНМИКа,ММФа,ОЕБСа,СветскебанкеиЕУЛЕКСа.РежимуБеоградућути

Пише:ИванНинић
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ниоипроширионовомуредбомиз
2005. године. Овом новоформира
ном телу је поверено „управљање
друштвеним предузећима и дру
гим облицима имовине која су ре
гистрованаиналазесенаКосовуи
Метохији“идатојеправода„осни
ваподружницедруштвенихпреду
зећаипродаједеоницеистих“.Апо
себнимуредбамаУНМИКаиз2003.
и2004.године,регулисанојеправо
„продајепреноса имовине на тре
ћа лица“. Другим речима, програм
приватизације у јужној српскојпо
крајини јеотпочеоуспостављањем
Косовске поверилачке агенције
(КПА), којој је УНМИК, под окри
љем резолуције СБ УН, дао овла
шћење и „одрешене руке“ да „ко
мада“ираспродајесва„јавнадобра
на територији Косова и Метохије“.

Да се све време радило на из
градњи институција самопрокла
моване државе Косово говори и
податакда јеуавгусту2008.годи
не,даклешестмесецинаконједно
стране сецесије, Косовска повери
лачка агенција (КПА) претворена
у тзв. Косовску агенцију за прива
тизацију(КАП).Закономтзв.Скуп
штинеКосова оКАП, оваинститу
цијајеустановљенакао„независно
јавно тело“ и правни следбеник
КПА,надлежназауправљањеирас
полагање имовином на територи
јиКосоваиМетохије.НачелуКАП
јеУправниодборкојијесастављен
од 3 међународна директора ко
је именује међународни цивилни
представник (УНМИК/ЕУЛЕКС)и5

директоракојеименујушиптарске
власти.КАПјепрактичнооснована
и има овлашћења дата у инструк
цији Анекса 7 „Предлога за свео
бухватно решење статуса Косова“,
чији је аутор био специјални иза
сланикгенералногсекретараСБУН
МартиАхтисари.Овимдокументом
јепредвиђеноданепокретнаипо
кретна имовина, као и предузећа
СРЈ и Републике Србије „пређу у
власништво Косова“, и да повере
ништво надњом вршиКАП. Ахти
сари је до детаљадаоинструкције
какоКАПтребадафункционише,а
годинуданакаснијеСкупштинаКо
совајетопреточилауЗаконоКАП.

УлогаСветскебанкеи
ММФ-а

Поред КФОРа који је уз помоћ
„дугихцеви“НАТОвојникапружао
подршкуШиптарима да распрода
ју српска предузећа, УНМИКа ко
ји је административним уредбама
дао легалитет шиптарским квази
институцијама, ни Светска банка
није седела скрштених руку. Наи
ме, у једном од својих извештаја о
економији Косова и Метохије из
2004. године, Светска банка изно
си ставда су „приватизацијаили
квидација предузећа у друштвеној
својини добро напредовали“ и да
је препоруку да инвестиције зах
тевају „убрзану приватизацију“.
Оваинституцијаусвомдокументу
такође констатује да је за „многе
случајеве ликвидације највредни
ји део активе земљиште“, те да би

приватизација тог земљишта мо
гла да „омогући експанзију посто
јећихфирмииразвој нових“.Осим
континуираног„ветраулеђа“,Свет
ска банка је подршкушиптарским
властима јасно показала августа
2009.године,када јеизвршилаот
пис 500 милиона долара дуга. Реч
је оновцу који је РепубликаСрби
ја до 1999. године позајмљивала
за развој привредеи предузећана
Косову и Метохији. Може се рећи
да је Светска банка таквим гестом
директно извршила удар на суве
ренитет Републике Србије, јер ако
једуготписан,тозначидајеистог
тренутка „отписана“ и територија.

Јасну подршку лажној држави
Косово,ММФиСветскабанкапру
жилису29.јуна2010.године,када
сууСтејтдепартментууВашингто
ну,тзв.председникКосоваФатмир
Сејдиуитзв.премијерХашимТачи,
потписали приступнице за пријем
Косова у чланство ових институ
ција.Тада јеСејдиупотврдиодаће
„Косово дисциплиновано спрово
дити политику Светске банке и
ММФа“, а касније се испоставило
датакваполитика,измеђуосталог,
подразумева приватизацију прео
сталихсрпскихпредузећанатери
торији Косова и Метохије. Годину
данакасније,27.марта2010.годи
не, ММФ је одобрио први кредит
од 110 милиона евра тзв. држави
Косово, и то, како сам „премијер“
Тачи признаје, „под веома повољ
ним условима“. Већ у марту 2011.
године,испоставилоседашиптар
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скевласти,подпретњомозбиљног
финансијског колапса, уз изговор
„структуралне реформе економије
Косова“, а уз асистенцију и сагла
сностММФа,улазеупроцесприва
тизације„ПоштеКосова“и„Телеко
маКосова“(ПТК).Премаставовима
шиптарске владе, приватизација
ПТКапредставља„деоукупногпа
кета реформи јавних предузећа, у

складу са аранжманом Kосова са
ММФом“.Стимувези,шиптарске
власти су чак одржале и састанак
сапредставницимаММФаиамба
садоримаземаљакојесузаинтере
соване да „инвестирају“ на Косову.

Распродаја
„Телекома“и„Трепче“

Немасумњедајенајављенапро
даја ПТКа противзаконита, јер је
речоимовиникојајеувласништву
Републике Србије. Подаци говоре
даимовина„ТелекомаКосова“чини
7,5 одсто укупне имовине компа
није „ТелекомСрбија“ида је1999.
годинесамофикснателефонијана
КосовуиМетохијиизносилапреко
77 милиона евра. Тренутно „Теле
ком Косова“, са око милион кори
сника, заузима 70 одсто тржишта
у систему мобилне телефоније на
КосовуиМетохијиипокрива97од
стоњеговетериторије.Подстреки
вањемшиптарских власти да про
дајуПТКподизговором„буџетског
дефицита“ сакојим се суочава тзв.
државаКосово,ММФзаправо омо
гућујеотимањепреко130поштан
ских и телекомуникационих обје
ката у користи зарачун западних
компанија. Интересовање за преу
зимањедоминантнеулогеу сфери
телекомуникација на територији
КосоваиМетохијеикуповинуПТК

показалојечак11компанијакојесу
учествоваленаскупу,уорганизаци
ји шиптарских власти. Међу њима
су биле америчконемачке компа
није„Аксоскапитал“и„Бедминстер
капитал“, фирма „Кејбл и вајрлес“
са капиталом Енглеске и Монака,
„Голдмарк телекомуникејшн“ ЛТД
из Енглеске и др. Постоје индици
једаћеПТКнајвероватније,преко
„ТелекомаХрватске“илипреко„Те
лекомаАустрије“,завршитиурука
манемачког„ДојчеТелекома“.При
ватизацијом ПТКа, која важи за
једну од највећих и најуспешнијих
компанија која је под окупацијом,
шиптарске власти и међународне
институцијеулазеуфинишраспро
дајесрпскеимовине.Истотаконе
мадилемедаће,онегигантекојене
буду продали,Шиптари наставити
да експлоатишу за своје потребе,
каоштотоактивночинеод1999.го
дине.Утомсмислунеизвеснајејош
увекисудбинасрпске„Трепче“која
представља највећи индустријско
рудникомбинат уЕвропи. Реч је о
рудномбогатствукојеимарезерве
оловаицинкаодпреко50милиона
тона, где јератне1999. годинебе
леженапроизводњаоловаицинка
од око 564.000 тона! Уз логистику
БернараКушнера,аподизговором
„непридржавања еколошких стан
дарда“,око900припадникаКФОРа
окупиралоје„Трепчу“августа2000.
године. Унмик администрација је
узурпиралаиподсвојууправупре
узела целокупну имовину „Треп
че“, а комбинат
је подељен на
два дела, шип
тарски „Треп
чаУНМИК југ“
и српски „Треп
чаУНМИК се
вер“. Више од
једне деценије
„Трепча“јеуко
лапсу и пита
ње једанакада
ће Шиптари за
њену продају
добити „зеле
но светло“ од
стране међуна
родних инсти
туција.Изгледада јеитајданвео
маблизу, јер сушиптарскевласти,
почеткомаприла2011. године,на
јавиле да давањем концесије на
меравају да приватизују „Трепчу“.

ЗаштоОЕБСћути?
Док режим у Београду потпу

но мирно посматра како шиптар

ске власти спроводе пљачку срп
скеимовиненаКосовуиМетохији,
управо тоисто чине све онемеђу
народне институције које активно
раде на изградњи и легализацији
лажне НАТО државе. Једна од та
квих институција је и ОЕБС, која
према Резолуцији СБ УН 1244 има
мандат да надгледа усаглашеност
система правосуђа на Косову са
домаћим законима и међународ
нимстандардимаљудскихправа.У
једномодсвојихизвештајаизмаја
2008. године, ОЕБС уочава многе
неправилности у процесу прива
тизацијенаКосовуиМетохији.Ме
ђутим, уместода санкционишеод
говорне,ОЕБСсвојимпрепорукама
„подучава“шиптарскеинституције
какотребаданаставесараспрода
јом српске имовине. „Поверилачка
агенцијаморадаокончареоргани
зације и ликвидације, као што је
`Трепча` која је започета, али још
нијеокончана“,сугеришеОЕБС.Ова
институција у својимпрепорукама
налаже промену појединих уредби
УНМИКа „како би се обезбедило
да судске одлуке буду ослобођење
политичког утицаја“. ОЕБС запажа
да у поступку приватизацијешип
тарски судови нигде не објављују
судске одлуке, непрописно се пре
узимају судскенадлежности, одла
жусесудскипоступци,адвокатине
познајудовољнозаконе,итд.Дакле,
дванаестгодинанаконуспоставља
ња принудне, међународне упра
ве на Косову и Метохији, постало

је јасно да је део територије Репу
бликеСрбијеокупиранунамерида
одмах потом буде варварски опу
стошен,опљачканираспродат.Па
радокс јеутомештоу„удруженом
злочиначком подухвату“ активно
учествују свеонемеђународнеин
ституцијекојимајезадатакдашти
те међународни правни поредак.

ЧерупањеСрбије
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Обесправљени

Народни посланик Срп
ске радикалне странке
и председник Одбора за

индустрију Скупштине Србије Ми
лорадБуха,крајем јунаовегодине
одазваосепозивуштрајкачаИнду
стрије хемијских производа (ИХП)
„Прахово“ код Неготина, који про
тестују због неисплаћених зарада.
Уразговорусабившимисадашњим
радницима, али и руководством
„Прахова“, Буха је покушао да про
нађе заједничко решење како би

се проблем што хитније решио.
– Нови власник ИХП „Прахо

во“, бившим и садашњим радни
цима дугује око 3,5 милиона евра
на име заосталих зарада које од
бија да исплати. За то је новом
власнику остављен рок који је ис
текао 24. марта ове године, а на
бази чегаму је Агенција за прива
тизацију продужила инвестицио
не обавезе из купопродајног уго
вора – објашњава Милорад Буха.

Кривиирежимикупац
Буха каже да је у овом случају

изиграно и преварено скоро 2.000
бившихисадашњихрадника„Пра
хова“, аосимкупцаодговорностза
то сносе Влада Србије и Агенција
за приватизацију, које су допусти
ле пролонгирање обавеза, а које
сада проблем упорно игноришу.

–Поводомнајновијихдешавања
у „Прахову“ заказаосамхитнусед
ницу Одбора за индустрију Скуп
штине Србије, на којој је овај про
блемотворен.НикоизАгенцијеза

приватизацијуилокалнесамоупра
веНеготинанијесеодазваопозиву
даприсуствује седнициОдбора.То
јескандалозноибахатопонашање
којимодговорнеинституцијешаљу
јасну поруку да их судбина радни
ка„Прахова“уопштенеинтересују.
Одборје,писмом,одновогвласни
казатражиодасеактивноихитно
укључиурешавањепроблемаида
сагледа стратешкизначај којиима
„Прахово“.ОдАгенцијезапривати
зацију затражили смо да почне да

примењује закон према неса
весном купцу – каже Мило
рад Буха за „Велику Србију“.

ОндодајеитодајеСРСпру
жилаидаћенаставитидапру
жа пуну подршку радницима
„Прахова“, уњиховимнапори
мададобијусвесвојезаостале
платекојесупоштенозаради
ли.

Гигантзапамћење
Иначе, некада велики ин

дустријскохемијскикомплекс
ИХП„Прахово“,осамдесетихго
динаимаојеоко4740радника,
што јечинилоскоро44одсто
запослених са територије оп
штинеНеготин.Наконприва
тизације, овафирма данас има

свега 400радника. „Прахово“ је, са
производњом200.000тонаМПКђу
бривагодишње,бионајвећипроиз
вођачфосфора у Европи.Произво
диојефорсфорнукиселину100.000
тона годишње, ТПП сировине за
детерџенте200.000тона, аизмеђу
7 и 8.000 тона годишње бележена
јепроизводњакриолитаитрихло
рида и других пратећих произво
да.Овајгигантјебиоважанфактор
привреде у бившој Југославији, а
самимтимјебитноутицаоинараз
вој неготинског краја. Сви памте
пољопривредни комбинат „Краји
на“којиданаснепостоји,анекада
јеимаовеомаразвијенепроизводе,
прерадне и складишне капаците
те (живинарски центар, свињар
ска фарма, млекара, силоси, хлад
њача, семенарски дорадни центар,
пољотехна, „Крајина вино“ и др).

„Заборављене“обавезе
Након тзв. „демократских про

мена“ 2000. године,ИХП „Прахово“

доживљава свој економски и фи
нансијски суноврат, производња
долази до колапса, а тржиште се
полако губи. Као последица раз
бојничке приватизације, уследило
је масовно отпуштање радника, а
највећидеоопремеичитавипроиз
водипогоднисупродатиубесцење
попринципу„староггвожђа“.Одју
ла2007,новивласникпроизводних
капацитета „Прахова“који суоста
лиуфункцијијегрчкафирма„Нео
химики“изАтине.Гигантјепродат
поцениод5милионаевра,узоба
везуизмирењадуговаи заосталих
зарада за око бивших и садашњих
2.000радникаиинвестицијеод20
милиона евра. Нови власник је на
себе преузео обавезу да отпуште
ним радницима исплати заоста
ле личне дохотке у износу од 170
еврамесечно,међутимтододанас
није учино. Због тогањиманишта
друго није преостало него да 23.
јулапрошле године ступе упроте
сте, у којима су даноноћно држа
ли блокаду свих улаза у фабрику.

ДСизигралараднике
Већ13.јула2010,синдикатибивши
запосленису са грчкимвласником
постиглиспоразумкојијеподразу
меваодасезапрвимесец,бившим
радницима исплате септембарске
зарадеуизносуод250.000евра.За
тим,даодоктобра2010.па сведо
даљњегтајодносзаосталогдугабу
де50:50,односно125.000евра.Као
трећа тачка договора, постигнута
јесагласностдасеобуставиблока
дафабрике,дасествореусловиза
несметан рад, како би власникис
пунио обавезе према радницима.
Сасвојимпотписом,као„гарант“да
ћеовајспоразумбитииспоштован,
био је председник општине Него
тин ВлајкоЂорђевић из ДС.Међу
тим,споразумјеостаомртвослово
напапиру,апредседникНеготинаи
ДСсуврлобрзо заборавилинате
жак економски и социјални поло
жајбившихрадника„Прахова“који
судошлиуситуацијуданемогуда
прехранесвојепородице.Збогтога
суујунуовегодинеотпочелинове
протесте, тражећи да им се испла
тисамооноштоимприпада,атосу
поштенозарађенеплате.

Р.В.С.

СрпскарадикалнастранкасаштрајкачимауНеготину

Подршкарадницима„Прахова“
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Приватизацијаподлупом

Од„Змаја“осталосамоиме
Трибина„Лоповскеприватизације:КакојеуништенЗмај“

УорганизацијиСрпскерадикалнестранкеуЗемуну,4.
јула2011.године,одржана

је трибинаподназивом „Лоповске
приватизације: Како је уништен
Змај“. Трибина је изазвала велико
интересовање грађана Земуна и
доскорашњих радника Индустрије
пољопривреднихмашина„Змај“из
Земуна. На трибини су говорили:
народни посланик СРС и председ
никОдборазаиндустријуСкупшти
не Србије Милорад Буха, народни

посланикСРСичланОдборазаин
дустријуСкупштинеСрбијеВладан
Јеремић, чланЦентралне отаџбин
ске управе СРС и новинар „Велике
Србије“ИванНинић,ипредставник
бившихрадника„Змаја“ДрагоМи
лошевић.Премаранијемдоговору,у
својствуговорниканатрибинитре
балоједасепојавиибившидирек
тор„Змаја“БраниславСавић,међу
тимонјеизненадаотказаоучешће.

„Змај“очерупалитајкуни
Отварајући трибину, председ

никООСРСЗемун,СашаСуботић,у
уводнојречи,изразиојезахвалност
грађанима и бившим радницима
„Змаја“наприсуствуижељидачују
какојевластуспрезисатајкунима
уништиласрпскупривреду,асамим
тими„Змај“каоњиховудругукућу.

„Змај“ јенекадабиочувениги
гант у СФРЈ и целом свету, једно
здраво и конкурентно предузеће
којејеималоприматупроизводњи
пољопривредних машина и које је

запошљавалопреко5.000радника,
пунилобуџетдржавеиобезбеђива
лоегзистенцијурадницимаињихо
вим породицама. Од овог великог
системаданасготоводанијеостало
ништа. Да је приватизација из де
цембра2006.годинеспроведенана
законитначин,„Змај“биданасбио
конкурентан,авећинаодтадашњих
643радникаиданасбибиланасво
јимраднимместима.Међутим,кроз
черупањеимовинеи18хектарагра
ђевинског земљишта „Змаја“, кроз

продају алата
устарогвожђе,
конзорцијуму
нових власни
каомогућеноје
додатно бога
ћење–рекаоје
Саша Суботић.

Он је иста
као да данас у
Србији једино
Српска ради
кална странка
има храбро
сти да указује
на пљачкашке
приватизације
предузећа ко
ја су заврши

ла у рукама тајкуна, али и да под
носи кривичне пријаве против
надлежних који су то омогућили.

Узалуднаупозорења
Један од представника бивших

радника „Змаја“ Драго Милоше
вић, нагласио је да раднике још
увек „пеку ране“ пљачкашке при
ватизације комбината „Змај“. Ми
лошевић каже да је 200 радника
безуспешнопокушало да поништи
приватизацију, тако што су слали
званичнедописенаадресесвихре
левантних државних институција.

–Купац „Змаја“ јепрекршиого
тово све обавезе из купопродајног
уговора и уништио је производну
делатностпредузећа,којеједомо
мента приватизације производило
комбајне и друге пољопривредне
машине. Од Министарства еконо
мије и Агенције за приватизацију
затражили смо да хитно изврши
раскид купопродајног уговора, да
се „Змај“вратиустањепреприва

тизације, да радници управљају
производњом, да се утврди штета
од гашења производње, као и да
наплате казне због кршења уго
ворних обавеза. Агенција за при
ватизацију оглушила се на све
наше захтеве, уз образложење да
је приватизација успешно извр
шена–рекао јеДрагоМилошевић.

Међутим, Милошевић је изја
вио да је недавно добио допис од
Агенција за приватизацију, у коме
се по први пут признаје да купац
„Змаја“ није испунио све обавезе
из купопродајног уговора и да су
музбогтогадатидодатнирокови.

Угашенапроизводња
У свом обраћању бившим рад

ницима „Змаја“, члан Централне
отаџбинске управе СРС и новинар
„Велике Србије“, Иван Нинић, обе
лоданиојејавностинизнепознатих
чињеница из документација Аген
ције за приватизацију, и детаљно
је објаснионачиннакоји је купац,
супротно купопродајном уговору,
злоупотребљавао имовину „Змаја“.

–Агенцијазаприватизацијујеу
четири наврата контролисала из
вршење уговорних обавеза купца
„Змаја“, али је тек након хапшења
директорке „Змаја“ заузет став да
сеупредузећудешаванештонеза
конито. Купац је имовину „Змаја“
стављаоподхипотеку,набазичега
јеподизаокредитезаразвојдругих
предузећакојанемајувезеса„Зма
јем“.Деоимовине„Змаја“ јеисечен
и расходован у старо гвожђе, не
ке производне хале су порушене,
а један стан од 68,98 метара ква
дратних, из Фонда солидарности,
неовлашћенојепродат.Уместоодр
жавањаконтинуитетапроизводње,
нови власник је софтвер једне од
машина платио 12.697 евра, рачу
нарскуителефонскумрежу181.648
евра,алармнисистемисистемдоја
вепожара87.847евра.Зауслугене
каквог „одмашћивања“ плаћено је
61.536евраисвејетоприказанокао
инвестиционоулагањекупца–ре
као јеизмеђуосталогИванНинић.

Он је објаснио да је контролом
у„Змају“установљенодановивла
сникнијеодржаоконтинуитетпро
изводњепољопривреднихмашина,
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Приватизацијаподлупом
већ да је куповао, довозио и скла
пао полуфабрикате, које је потом
продавао као готове производе.
ПремаНинићевимречимаАгенци

ја за приватизацију није прихва
тила тврдњу новог власника да је
извршиоинвестиционуобавезуод
милион евра, јер те инвестиције
нисубилеуфункцијипроизводње.

Дасеутврдиодговорност
Народни посланик СРС и члан

Одбора за индустрију Скупшти
не Србије, Владан Јеремић, иста
каода једа сурадници „Змаја“де
ценијама уназад стварали један
бренд, да би данас постали жртве
онога што се у Србији назива ко
рупционашким приватизацијама.

– Преко 30 милијарди евра у
Србији је приходовано од почет
ка приватизационог процеса. Ре
зултат свега тога је баснословно
богатство појединаца, катанци на
већини некада успешних фирми и
на хиљаде људи који полако губе
основно право на основну живот
ну егзистенцију. Тај проблем више

упозориоједајенаделуједанкон
цепт разбијања српског народа и
државе, који за циљ има да Србин
постане зависан у сваком смислу.

–Увексмодосадабилинастра
ни радника и посланици СРС су
пружали жесток отпор када је на
кон 2000. године доношен Закон
о приватизацији. Др Војислав Ше
шељјетогтренуткасхватиодатај
законисвидругипрописи,којису
накнадно уследили, представљају
криминализакогастојиЗападидо
маћиполтроникојисудобилипаре
даспроведуоваквеприватизације.
Свештоседогодилоуприватизаци
ји„Змаја“првозахтеваутврђивање
одговорности па тек онда раскид
купопродајногуговора.Осимкрше
њаЗаконаоприватизацији,овдеје
дошло до кршења низа других за
кона и то је морало да натера др
жавнеорганедареагују.Очигледно
једасистемнефункционишеибез
обзирананенадлежностовопита
њећеотворитиОдборзапривреду
Скупштине Србије. Ми немамо са
радњусаМинистарствомзаеконо
мију и регионални развој које би
требало да контролише рад Аген
ције за приватизацију, али нас то
неограничаваданаседницуОдбо
рапозовемопредставникерадника
„Змаја“–поручио јеМилорадБуха.

Буха је указао да се проблем
криминалнеприватизације „Змаја“
неможерешитипреконоћиидаје
то процес који захтевашироке ак
тивностинадлежних органа, а пре
свега вољу, време и труд радника
даистрајуусвојимзахтевима.Пре
мањеговимречима,утомпослу је
неопходандоприносрадника„Зма
ја“којисеморајуорганизоватика
кобибилиприсутниумедијимаи
испрединституција,јерјетојеоно
што „боде очи“ режиму у Србији.

Р.В.С.

боли ако је предузеће велико као
штојетослучајса„Змајем“,који је
само једна страница црне књиге
коју јеисписалаовавластупроте

клих 10 година. Резултат ове три
бинеи свихнаредних трибина ра
дикалатребадабудеинсистирање
на раскиду штетних уговора због
обавезакојекупцинисуиспунили.
Осимтога,неопходноједасеутвр
ди улога и одговорност сваког по
јединца–рекао јеВладан Јеремић.

Јеремић је рекао да ће Српска
радикална странка инсистирати
да се улагања државе усмере у
смештајне капацитете затвора
широмСрбије,какобисвионикоји
суојадилирадникезавршилитамо
гдеимјеместо.

Јединорадикали
узраднике

Осврћући се на случај „Зма
ја“ као појединачан пример уни
штавања целокупне српске при
вреде, народни посланик СРС и
председник Одбора за индустрију
Скупштине Србије Милорад Буха,

Провокаторидошлидабранекупцa„Змаја“!
Уширокојдискусијикојајепопитањуприватизације„Змаја“отворенанатрибини,учествова

лајеинеколицинанекадашњихрадникаистручњакакомбината.Постигнутајесагласностдаје
наконприватизацијеимовина„Змаја“„очерупана“,дајепроизводњаугашенаидаод2006.године
нијенаправљенниједанкомбајн.Међутим,удискусијијеучествовалоидвојеактуелнихрадника
приватизованог„Змаја“,којисуприсутнебезуспешнопокушалидаубедедапредузећеидаљеуспе
шнофункционише.

Инжењериз„Змаја“заступаојетезудафабрикаданасбољеипродуктивнијефункционишенего
раније,докјеправницапокушаваладаодбраништетнеуговорезбогкојихјесвојевременоухапше
надиректорка„Змаја“.Својимизлагањемобојеговорникасууспелидапокренулавинузвиждукаи
репликабившихрадника„Змаја“.Такође,оцењеноједасупровокаторииинсајдеринамернопосла
тинатрибину,итосазадаткомдабранеактуелноруководствоикупца„Змаја“.
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Улагањеубудућност

Пољопривредна производ
ња је једина грана која
остварује суфицит, каже

народни посланик Српске ради
калне странке у Скупштини Срби
јеСретоПерићизЉубовијеукојој
се улажу напори на унапређењу
пољопривредне производње. Он
наводи да, кад би држава води
ла више рачуна о пољопривредној
производњи и на другачији начин
стимулисала и подстицала озбиљ
не пољопривредне произвођаче,
резултати не би изостали. – Све
стан сам да се будућност Србије
и наших грађана, управо налази
у нашој плодној земљи. Наши љу
дисувредниитребаимпомоћии
мотивисати их, предлаже Перић.

Посланиктврдиданашгенерал
ни проблем није уопште технич
ке природе већ суштинске, јер су
у питању велика незапосленост и

уситњенипоседи.–НанивоуСрбије
произвођачиупросекуобрађујузе
мљиштевеличинетрихектара,док
напримеруземљамаЗападнеЕвро
пеобрађујуоко30,ауАмерицичак
100 хектара. Најзначајнију пажњу
управо треба посветити пољопри
вреди, као финалном сектору који
морамодаразвијамодабинатајна

чинзапослилиштовећибројљуди.
Базатребадабудеоношто јепро
изведено, каже посланик и додаје:
„Преко 55 одсто становништва у
Србијиживинаселу.Озбиљанпри
ступ пољопривреди и развој једне
интензивнепољопривреднепроиз
водње сигурно би имали за резул
татквалитетнијиибољистандард
живота. Самим тим и правилнијег
распореда становништва и мањег
губљења села. Свако четврто село
сегаси,апостојеиндициједаћесе
задеценијуугаситискоросвасела“.

Идејезаразвој
Перић објашњава да постоји

идеја да се преко удружења пољо
привредних произвођача и, на
равно, Српске радикалне странке
као иницијатора, организује једно
опште Удружење пољопривред
них произвођача у Љубовији, што

би помогло унапређењу пољопри
вредне производње у тој општини
али и целомПодрињу. – У органи
зацијиудружењапостојалебираз
несекције.Љубовија јепознатапо
производњијагодичастогвоћа,пре
свега малина. Постоје неки скром
нијиусловиизапроизводњујабука
икрушака,апознатајеипопроиз

водњи квалитетне шљиве. Намера
нам је да унапредимо производњу
ипољопривредууЉубовији.Запо
чео сам све неопходне активности
окоформирањапоменутогудруже
ња. Једна делегација из Љубовије
и Малог Зворника разговарала је
са председником Задружног саве
заСрбије, јерможемодаочекујемо
и рачунамо на озбиљнији развој
пољопривреде и туризма у овој
регији.Уједноподсећада супољо
привредници изЉубовије и окол
них места у организацији Српске
радикалне странке, обишли и 78.
Међународни сајам у Новом Саду
и плантажу висококвалитетних ја
букауМалојРемети,увласништву
инвеститора „АтосВинум“накојој
је засађено око 300 хиљада стаба
лајабуке,сортаувезенихизИтали
је.–Наплантажинас јесачекао је
даноднајеминентнијихстручњака

за воћарство у Европи,
професор на Пољопри
вредном факултету у
Новом Саду, доктор Зо
ран Кесеровић. Посто
ји идеја да један мањи
број пољопривредних
произвођача одведемо
уселоВинчакодТополе,
гдетакођеимаштадасе
види и научи, предла
жерадикаликажедасу
у плану и разговори са
пољопривредницимаиз
свихмачванскихопшти
накакобисекомплетно
Подриње ујединило и
заједно кренуло круп
ним корацима напред.

Перић наглашава да
постоји и иницијатива
да се организује симпо
зијум везан за произ

водњу малине, са учесницима из
свих крајева света. – Покушаћемо
да организујемо предавање веза
но за производњу малине, јер се
она скоро три деценије традицио
налнопроизводинаовомподручју.
Тражићемоиновесорте,којећемо
постепено уводити на тржиште.

Р.В.С.

ПричаизЉубовије

БудућностСрбије
јеуплоднојземљи
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Немар
Замањеодмесецданаветеринарскаслужбасуоченасадвеепидемије

Далијеантраксподконтролом
Заразна болест животиња,

антракс, која се преноси
инаљуде, потврђена јена

фармиуБочару,аветеринарскиин
спекторпредузео је закономпред
виђене мере да заштити здравље
људи и животиња, саопштила је
средином јуна ове године, Управа
за ветерину Министарства пољо
привреде, трговине, шумарства и
водопривреде. Управа за ветери
ну, на чијем челу је кадарДСа, др
ЗоранМићовић, донела је решење
којим су подручја насељених ме
ста Бочар и Ново Милошево про
глашена зараженим од антракса и
наложила предузимање законом
предвиђенихмера.Какојетадана
ведено,ветеринарскиинспекторје
спровео обавезне мере предвиђе
незаконом,наложиојеветеринар
ским организацијама надлежним
за општину Нови Бечеј да изврше
хитну вакцинацију свих пријем
чивихживотиња.Наведено једа је
стање на терену стабилно, са ми
нималним могућностима за даље
ширење заразе. Такође, инспекто
ри су наложили да употреба меса
и млека са тог подручја није до
звољена, док би према речима на
челника Управе за ветерину, уги
нуле животиње требало да буду
уништенеуспалионициуЋуприји.

Стручњаци, међутим, подсећа
јуда су говедабиланаотвореном,
прецизније,напашњацима,итона
теренима који су последњих годи
набиличестоплављениивећидео
године под водом. Нико са сигур
ношћунеможерећишта су свете
поплаве нанеле,шта све самуљем
донелесаоколнихпростора,паииз
суседнихземља.Проф.дрБосиљка
Ђуричић, са Катедре за инфектив
не болести Ветеринарског факул
тета у Београду сматра да, можда,
није требало прекидати вакци
нацију стоке против антракса на
овомподручјуиподсећадаСрбија
има67локалитетакојисуозначе
никаоризичнизапојавуовеболе
сти,амеђуњимајеизрењанинска
општина, гдесеантраксипојавио.

УсредњебанатскомселуБочару
угинуло јенеколикокраваикоња,
под сумњом да је реч о антраксу,
што је убрзо и потврђено у Вете
ринарском специјалистичком ин

ституту у Зрењанину и Научном
институту за ветерину у Београду.
Од двојице људи који су били под
сумњомдасузаражени,налечењу
у зрењанинској болници задржан
је један, код којег је инфекција и
доказана, мада, његов живот није
био у опасности. Сестре Јанков из
Бочара, прве су обавестиле меди
јештасеутомнасељудогађа.Оне
су биле јако забринуте због одно

са према угинулим животињама и
евидентномнемарузакојисустра
ховале да би могао имати и теже
последице по житеље овог места.
Наиме, према њиховом сведочењу,
прва угинула крава трактором је
вучена кроз читаво село... Лешине
угинулихговедастајалесунаотво
реномтриданаитриноћи,што је
привуклонесамодивљеживотиње,
већ и инсекте, обаде, муве, вране,
каоипселуталице...Свевременад
лежнису,какотврдесестреЈанков,
говорилиданебитребалодизати
паникуиданемаразлогазабригу!

Тек након њиховог упозорења,
појавили су сељуди са заштитним
оделима и маскама и преплаши
ли становникеБочара–износе се
стреу свомписмуупућеноммеди
јима. Заиста је несхватљива таква
тромост у реаговању ветеринар
скеслужбе,надлежнезасузбијање
заразних болести животиња, при
чему се антракс преноси и на љу
деинијенималобезазленазараза.
Антракс је фаталан за животиње,
али није нимало безазлен ни кад
је у питању здравље људи, утоли
ко више чуди равнодушност над
лежних који су реаговали тек ка
да су се тиме позабавили медији.

Самомесец дана пре појаве ан
тракса, Бачку Паланку је потресла
епидемија трихинелозе, од бли
зу стооболелих, 11људи је среди
ном маја ове године смештено на
Инфективну клинику Клиничког
центра уНовом Саду, на болничко
лечење. Међу оболелима био је и
бачкопаланачки месар, од кога су
његови суграђани куповали зара
жено месо, али његов идентитет

није саопштен. Срећом,
према проценама ле
кара, радило се о сред
њетешким случајевима
овогобољења,закојесе
веровало да неће има
ти тежих последица по
оболеле. У Бачкој Па
ланци, према потврди
епидемиологалокалног
Дома здравља, дрМир
јанеВалан,билајепро
глашенаепидемијатри
хинелозе, лекарима су
сесвакодневнојављали
новипацијентисасимп

томимаовеболести,сведокбројка
није достигла чак стотину! Епиде
миолошким испитивањем утврђе
но је да су намирнице одговорне
за појаву трихинелозе, биле зара
женеполусувеироштиљкобасице.

Шта се у ствари догодило? На
кнадним истраживањем, Управа
за ветерину Министарства пољо
привреде Републике Србије, про
нашлаједајепрегледмесаодкојег
су направљени заражени произ
води, радио пензионисани вете
ринарМ.Р,противкога јеподнета
прекршајнапријава.Овонијепрви
пут да се овакве ствари догађају
и да има пропуста у контроли ме
са имесних прерађевина. Оболело
је ни мање ни више него стотину
људи. У медијима је то веома бр
зо „затрпано“ другим вестима, али
је то озбиљно упозорење за вете
ринарску службу која би морала
ефикасниједарадисвојпосао,али
изаУправузаветеринукојајенад
лежназаоваквепропусте.Увреме
кад произвођачи лекова најављу
ју несташицу лекова, чак и неких
важних антибиотика, свака ова
ква епидемија није само опасност
по здравље, већ и по живот људи.

Р.В.С.
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НаседнициСкупштинегра
да Зрењанина, одржаној
2. јуна 2011. године, од

борничка група Српске радикалне
странкеуСкупштиниградаЗрења
нинајеподнела,авладајућавећина
усвојила, Иницијативу за промену
Правилникаоначинурегресирања
трошкова боравка у предшколској

установи,којимсеодређујевисина
месечненакнадезаборавакдецеу
вртићу. Зрењанински радикали су
у својојиницијативиистаклида је
тренутна месечна накнада, која са
попустомизносиоко7.500динара,
за многе грађане Зрењанина пре
висока. Српски радикали сматрају
да јетренутнаекономскаситуаци
јауЗрењанинутаквадамалиброј
породицаможе себи уопште приу
штитидаимдецаидуупредшкол
скуустанову, јервеликибројпоро
дица једва задовољава и основне
животне потребе. Као доказ су
навели и честа кашњења уплата
од стране родитеља чија деца се
налазе у предшколској установи.

Одборничка група СРСа пред
ложилаједасеизвршекорекцијеу
Правилникуоначинурегресирања
трошкова боравка у предшколској
установитакодасамохранимроди
тељима без прихода цена боравка
деце у предшколским установама
будеумањеназа100одсто.Упред
логу се наводи  да ако приход по
чланудомаћинстваизносиод0до
30одстоодпросечнезарадепоза
посленом у Зрењанину, родитељи
ма се смањује месечна накнада за
вртићеза90одсто, акоприходиз
носиод30до60одсто,за80одсто,

ако приход износи од 60 до 90 од
просечнезараде,за70одсто,аако
приходпочланудомаћинстваизно
сивишеод90одстоодпросечнеза
радепозапосленомуЗрењанину,да
ценамесечненакнадезадечјеврти
ће буде смањена за 60 одсто.Ини
цијатива предвиђа и умањење за
породице које су путем стамбеног

кредита купи
ле први стан
за 10 одсто, уз
умањење осно
вицезаобрачун
висине месеч
них прихода за
рату кредита
приликом об
раде основе
ре гре си ра ња,
штобиседока
зивало реше
њем надлежне
пореске упра
ве о ослобађа
њу од плаћања
пореза на про

мет. Предлог подразумева и ума
њење од 10 одсто онимпородица
макојесуподстанари,узумањење
основице за обрачун висине ме
сечних прихода приликом обра
де основе регресирања за износ
кирије, што доказују копијом уго
вора закљученог са станодавцем,
овереног код надлежног суда.

Иницијатива је била толико
успешна, да владајућа већина из
Демократске странке иЛиге соци
јалдемократа Војводине није има
ладругогизборанегода једногла
сно прихвати предлог одборничке
групе Српске радикалне странке,
и обавеже градоначелника Зрења
нинаМилетуМихајловадаизврши
преиспитивањеПравилникаокри
теријумимапријемадецеиначину

регресирања трошкова боравка и
ужиненесамоупредшколскојуста
нови, него и у основнимшколама.
Од градоначелника је затраженои
дасанадлежнимслужбамаутврди
могућност измене основе регреси
рањаиданапрвојнареднојседни
циизвестиотомеСкупштинуграда.

Председник одборничке гру
пе Српске радикалне странке у
Скупштини града Зрењанина и
председник Градског одбора СРС
Зрењанин Саша Сантовац исти
че да је иницијатива једногласно
прихваћена у Скупштини града

Он предвиђа да ће се цене бо
равкадецеувртићима,којесууНо
вомСадубилеидотрипутаниже,
сада изједначити, па би примена
мера за смањењемесечне накнаде
за децу у вртићима могла смањи
ти и миграцију становништва од
Зрењанина према Новом Саду, ко
ја је присутна већ дуже времена.

– Ова иницијатива је наста
вак стратегије Српске радикалне
странке за бољи социјални поло
жајЗрењанинаца.Посленашеуспе
шнеиницијативекојомјеповећана
једнократна помоћ града Зрења
нина породиљама за прво; друго;
и трећерођено дете са 10.000 на
30.000динара,сациљемподстица
ња рађања, сада родитељима деце
предшколског узраста смањујемо
трошкове боравка малих Зрења
нинаца у предшколским устано
вама. Српска радикална странка у
континуитету планира низ слич
них акција, а после избора, када
преузмемо власт у граду Зрења
нину, све што предлажемо, при
хватила то садашња власт или не,
мићемопреточитиудела–самоу
верено истиче председник зрења
нинских радикала Саша Сантовац.

Р.В.С.

Бригазасуграђане
ОдсептембранижемесечненакнадезавртићеуЗрењанинузахваљујућииницијативиСРС

РадикалисмањилиценевртићауЗрењанину

Сличнеиницијативеиублискојбудућности
–Осиминицијативезаотварањенароднекухињекојомсмо

обезбедилипомоћзасоцијалнонајугроженије,унаредномвре
менућемосеокренутипомоћиобразовниминституцијамауна
сељенимместима, јер јевеликибројобјекатаукојимасусме
штенешколенатериторијиградаувеомалошемстању.Тусу
хитнопотребнавећаулагања,каоиповећањебројавозилакоја
превозеученикесредњихшколаизудаљенихместанатерито
ријиграда.Планирамоипомоћзадецукојабудууписивалафа
култете–откривапредседникГОСРСЗрењанинСашаСантовац.
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Скандалозно

Предузеће„Јунириск“
еколошки„очистило“буџетНИП-а
Српска радикална странка

дошла је до документаци
је која несумњиво указују

натеснуспрегурежимаБорисаТа
дића и предузећа „Јунириск“ д.о.о.
којећеуКовачициградитицентар
за рециклажу опасног индустриј
ског отпада. Наиме, успешна са
радња фирме „Јунириск“ и државе
датира још од јуна 2008. године,
кадајеовопредузеће,мимозакон
скепроцедурекојупрописујеЗакон
о јавним набавкама, изабрано за
извођачапосла вредног40милио
надинара!Упитању јереализаци
јапројектаизградње„Републичког
центра за рециклажу уљних емул
зија и отпадних уља“, а за потребе
„Фабрикеаутомотора21.мај“д.о.о.
из београдске општине Раковица.

Са представником ове фабри
ке, као корисником услуге и пред
ставником „Јунириска“ који је био
понуђач заизвођењерадова, тада
шњи министар пољопривреде Са
ша Драгин (ДС), потписао је 24. 6.
2008. године уговор о финансира
њу. За наведени посао није распи
сиван јавни тендер, већ је уговор
додељен путем директне погодбе.
Средства у износу од 40 милио
надинараобезбеђенасуизбуџета
НИПа,анарачун„Јунириска“упла
ћенјеиавансод10милионадина
ра, и то свега 10данапопотписи
вању уговора. Зашто се министар
Драгин, без расписивања тендера,
определио баш за понуду „Јунири
ска“,далијепонудаовефирмебила
најјефтинијазадржавуиштасеиза
брда ваља, за сада остаје енигма.

ЗаћуталиуВладиСрбије
Иначе,већдвамесецаВладаСр

бијеодбијадаодговоринапитање
које је у Скупштини Србије поста
вила Српска радикална странка, а
увезисакритеријумимакојимасу
сенадлежнидржавниорганируко
водили, када су издали одобрење
заизградњу„Центразарециклажу
индустријскоготпадакојиимасвој
стваопаснихматерија,сасакупљач
ком станицом за секундарне сиро
вине“уопштиниКовачица.Наиме,
реч је о изградњи веома ризичног
постројења чији носилац је преду
зеће „Јунириск“ д.о.о. из Београда.
Некоизузетно„паметан“изинсти

туција режима Бориса Тадића, до
шао је до скандалозног закључка
дабашуКовачицутребадовозити
отпадпредузећа„USSteelSerbia“из
Смедерева, „Фам“изКрушевца, „ТЕ
Костолац“изКостолца,„ФИАТауто
мобили“изКрагујевца...

Какавотпадстиже
уКовачицу?

Избегавањем одговора на пи
тање Српске радикалне странке,
надлежни у Влади Србије безуспе
шнопокушавајудаприкријучиње
ницудаћеКовачицапостати„црна
рупа“, не само јужногБаната већи
ширетериторијеСрбије.Натерито
ријуКовачице,уоквирукомплекса
од 18.187 метара квадратних, би
ће довожен, складиштен и прера
ђиванотпад следећеврсте: опасан
отпадзастановништво(старауља,
електронски и електрични отпад,
акумулатори, филтери и крпе); се
кундарне градске сировине (ПЕТ
амбалажа, метал, папир, стакло,
алуминијумске лименке) грађе
вински отпадни материјал (бетон,
цигла, малтер, гвожђе и челик);
азбестни отпад (влакна и праши
на која садрже кан
церогена једињења);
течни отпад (искори
шћена уља, моторна
уља и сл.); и муљеви
ипастозниотпад (от
паднастаочишћењем
главанизације, АПИ
сепаратора, резерво
ара за мазут, или ре
зервоара у коме су
били смештени дру
ги нафтни деривати).

Крознарученусту
дијуопроцениутица
јанаживотнусредину
изградње Центра за
рециклажу индустријских отпада
у Ковачици, носилац радова пред
узеће „Јунириск“, жели да убеди
јавност и грађане Ковачице да ће
постројења за прераду бити са
грађена уз поштовање највиших
еколошких стандарда. У самој сту
дији се на више места указује на
могућност инцидентних ситуација
и штетних материја које могу на
статиурадупостројења,апосебно
се истиче да азбесни отпад у себи

садржи једно од најканцерогени
јих једињења. Без обзира на све,
закључак аутора студије је да „ни
су констатовани технички недо
стаци због којих би функциониса
ње пројекта угрожавало животну
средину“.Накрају сенамећеи јед
но споредно питање, а то је пита
ње: ко су аутори спорне студије?!

Аутори„поникли“
уминистарству

Студију о процени утицаја на
животну средину, по наруџбини
„Јунирска“,урадило јепредузећеза
инжењеринг и управљање живот
номсредином„Екоток“д.о.о.изБе
ограда.Као аутори спорне студије,
измеђуосталих,наводеседипл.ин
жењертехнологијеивласникпред
узећа „Екоток“ Братислав Крстић
и дипл. хемијски физичар и хеми
чарМаркоШимурина.Далијеслу
чајностилине,алиобојицааутора
студијесусвојевременобилинави
соким позицијама уМинистарству
заштите животне средине. Крстић
јеуминистарствурадио10година,
одкојихје9годинаимаозвањеса
ветникаминистра,дабиупериоду

20042005.године,постаошефОд
секазаобрадуотпада,инжењеринг
и консалтинг у Агенцији за реци
клажуРепубликеСрбије.Шимурина
јеуМинистарствуживотнесредине
биозапослен14година(19902004)
на позицији саветника министра
за заштиту од штетних и опасних
материја,ау једномпериодуаван
зовао је на место шефа Одсека за
праћење стања животне средине.

Р.В.С.
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Видовдан

Настојећи да у овим те
шким временима да свој
допринос очувању искре

православља, српске традиције,
националног достојанства и само
поштовања,ОпштинскиодборСрп
ске радикалне странке уИнђији, у
сарадњисаМеђународнимфондом
јединства православних народа
и Друштвом српскоруског прија
тељства„Нашеправославље“,орга
низовао је у Инђији 27. јуна 2011.
године вече „У сусрет Видовдану“,
уз поруку „Да не изгубимо себе!“.

ПредпрепуномсаломКултурног
центра, уз присуство свештенства
Српске православне цркве, при
сутним грађанима обратили су се
потпредседник Српске радикалне
странке Милорад Мирчић, народ
нипосланикСРС генералБожидар
Делић,председникОпштинскогод
бораСРСуИнђијиНиколаВукелић,
директорсрпскогодељењаМеђуна
родногфондајединстваправослав
нихнародаНаталијаКоцевипред
ставник руске амбасаде Ростислав
Александрович Терeнтијев. После
уводнихговора,наступиласубројна
културноуметничкадруштваииз
вођачисаподручјаопштинеИнђија.

На почетку скупа, поздравља
јући присутне,
п р е д с е д н и к
О п ш тин с к о г
одбора СРС у
Инђији Никола
Вукелић нагла
сио је: „Исто
рија је лична
карта једног
народаинародукојисеодричесво
јеисторије,чијајепрошлостмутна
изамагљена,нибудућностнеможе
битисветла.“Очекујућипунуподр
шкуграђанасрпскимрадикалимау
Инђији унаредномпериоду,Нико
ла Вукелић је изразио уверење да
ће већ следеће годинеИнђија овај
заветни српски празник Видовдан
обележити на још свечанији и до
стојнијиначин,онакокакотопри
личиједномсрпском,православном
и слободарском граду и општини.

Обраћајућисеприсутнима,гене
ралБожидарДелићизмеђуосталог
је рекао: „Посебно сам срећаншто
самсавамаданасуИнђији,биобих
далекосрећнијидаоваквихдогађа

јаимауцелојСрбији.МиданасуСр
бијиимамонајтеживидокупације,
имамо припаднике нашег народа,
којизаинтересезападнихсилауни
штавају све оношто је нашаисто
рија, традиција
и све оно што
нам је свето.
Али ипак, ова
квисветлипри
мери,каоовају
Инђији, говоре
да ће преживе
ти српски дух!“

П о т п р е д 
седник СРСМи
лорад Мирчић
окупљенимгра
ђанима је по
ручио следеће:
„Легенда о Ви
довданустворе
најесациљемдаподигне,дасачува
српскинародионоштојеосталоод
српствапослеКосовскогбоја.Када
уништавате корен једног народа,
најпремууништаватекултуру,тра
дицију, веру. Народ који нема свој
мит није у правом смислу народ.“
Мирчићјенакрајуистакао:„Видов
дан јепразник српскогнарода, ко
јислависвесрпске јунаке,одоних

којисуупрошлостибранили,падо
ових садашњих који данас у Хагу
бране српску част и достојанство.“

Поздрављајући скуп, представ
ник амбасаде Руске Федерације у
Србији Ростислав Александрович
Терентијевизразиојезадовољство
штоприсуствујеоваквојвечери,уз
порукудасрпскинародимаславну
историјукојомтребада сепоноси.

РусијауИнђији
Поред вечери „У сусрет Видов

дану“,српскирадикалиуИнђијису
организовали низ манифестација
културног и хуманитарног карак
тера.Међуњимасвакакосеиздва
јају две вечери српскоруског при

јатељства „РусијауИнђији“.Другој
вечерисрпскорускогпријатељства
„РусијауИнђији“,које јеорганизо
ваноуСпортскојхалиусарадњиса
Међународним фондом јединства

православних народа и Друштвом
српскоруског пријатељства „На
ше православље“, присуствовало
је преко 2000 грађана, који су уз
овације поздравили Његово пре
освештенство, владику сремског
Василија,иЊеговуекселенцијуам
басадораРускеФедерацијеуСрбији
Александра Васиљевича Конузина.
Ту манифестацију својим прису

ством увеличао је и
велики број дипло
мата, као и функ
ционера Српске ра
дикалне странке.
Посебно позитиван
одјекимала јеипо
сета Јадранке Ше
шељ, супруге пред

седникаСрпскерадикалнестранке,
ВојиславаШешеља.

Била је то прва посета руског
амбасадорауисторијиинђијскеоп
штинеитомприликомАлександар
Васиљевич Конузин, између оста
лог,окупљенимграђанимајепору
чиоипренеоследећистав:„Радимо
натомедасезатвориМеђународни
трибунал у Хагу. Рокови рада овог
судасунеоправданопродужени.Во
јиславШешељсеналазиупритвору
више година. Да ли таква пракса
одговара општепризнатим норма
маљудскихправа?Не,никако!Сма
трамодаутомсудунисуиспошто
вани принципи права и морала!“

Р.В.С.

УИнђијиобележенједаноднајзначајнијихданакодСрба

Чуваритрадицијеиисторије

Великибројокупљенихграђанајошједномјепотврдиова
жносточувањасрпскетрадицијеиблискостипријатељствоиз
међусрпскогирускогнарода.ЦиљСрпскерадикалнестранкеу
Инђијиједа,поредрускекултуре,кадасезатостекнууслови,у
Инђијустигнеирускикапиталирускеинвестиције.
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Хуманостнаделу

Ако је свака кап крви дра
гоцена, онда је Витомир
Васић човек злата вредан

и златан радикал! Шампион у до
бровољном давању крви већ три
десет година буквално спашава
животе обичних, „малих“ људи и,
у духу православља, шири добро
чинство. Наш јунак је крв дао чак
108 пута и надахнуо још 150 чла
нова ГО СРС НС да буду редовни
донатори. Због тих фасцинантних
резултата Црвени крст је Васићу
недавнододелиоЗлатнуплакету,а
највишепризнањеједобиоиАктив
добровољнихдавалацакрви,осно
ван при Градском одбору Српске
радикалне странке у Новом Саду.

– Основали смо Актив добро
вољнихдавалацакрвикојиокупља
чланове ГО. Основна делатностму
је да помогне Заводу за трансфу
зију–кажеВитомирВасић, скром
но почињући разговор о награди
коју јепримио14. јуна,наСветски
дандобровољнихдавалацакрви,a 
коју додељује Црвени крст Србије.

Актив, који је 2006. године на
стаонаВасићевуиницијативу,сва
ке године одржи четири акције и
током сваке прикупи између 50 и
60јединицакрви.

–УЗаводујепотребнодазнајуда
свака тримесецамогу да рачунају
нанас.Сигурнисудаћеумарту,ју
ну,септембруидецембруиматипе
десетакјединицаизГОСРСНС.Али,
помажемокадгодзатребаиевојед

неприче.Токомлетајенајвећакри
за,уавгусту„припечезвезда“,свису
нагодишњимодморима,апацијен
типоболницамачекајудабудуопе

Крвзаживот
Већинанасдавалацакрвиседоброосећазбогтогашторади.Уподсвестисејавимисао
–учиниосамдобродело.Акобихзнаодасамсамоједанживотспасао,одових100пута
штосамдаокрв,биобихпресрећанчовек,анадамседасампомогаомноговише–каже
ВитомирВасић,чланГрадскогодбораСРСНовиСад

рисани.ТаданамсеЗаводзатран
сфузијуобраћазапомоћинадајусе
даћемонаћипетдонатора, адође
нас двадесет из Актива. И, једном
таквомургентномприликом,на45
степени,докторкајебиланапрагу
даоткажеакцијујернијеималарас
хлађенупросторијузатрансфузију.
Предложилисмодасеузимањекр
ви обави у страначкој сали за са
станкеГО,поштојеклиматизована,
ауЗаводусусвибилиодушевљени
поштонисуморалидаоткажунити
једнуоперацију–причанамВасић.

Циљје,међутим,потпунооства
рен тек ако се на свакој акцији
појаве и нови радикали и члано
ви других партија. Наиме, Актив
пред сваку акцију апелује на но
ве донаторе, на све суграђане без
обзира на политичку опредеље
ност, да дођу и спасе нечији жи
вот. Мада се медији у последње
време слабо интересују, готово
бојкотују СРС, одзив је све бољи.

ВитомирВасићима55годинаи
подсећа да ниједан човек не може
довекададајекрв.Затојенеопход
нодасеодгајајуновегенерациједо
натораидасемладиљудиослобађа
јустрахаипредрасуда.Топотврђује
и пример Васићеве ћерке која је
кренулаочевимстопамаипостала
и сама добровољни давалац крви.

Васићјесвестанданекимаидеу
рачундасепласирајупричеопро
дајикрвии „сличненебулозе“, али
таква пропаганда ипак не делује.

Нисууспелидаодбијународодда
валаштва,пасенасвакојакцијипо
јавибарчетвороновихомладинаца.

– Имали смо једну девојку ко

ја је два пута покушала да да крв,
али је било неких проблема. Када
јеуспела,билајепресрећнаштоје,
како је казала, остварила свој жи
вотни сан. У животу нисам видео
да је девојка од двадесетак годи
на била толико задовољна што је

донатор.Свакоод18до65 година
можедадакрв,алифорсирамомла
де, јер ће нас старије ускоро неко
морати да одмени. То је неопход
но народу. То је неопходно држа
ви.Нацијајесвеболеснија,крвиће
бити све мање – упозорава Васић.

Он је своју мисију почео давне
1974.године,кадаједаокрвзајед
нукомшиницууроднојЗајачи,код
Лознице.После67годинасезапо
слиоипоредколегапостаоредован
давалац.Поштујућиправилодада
је крвнатримесеца, током једног
летовања у Сутомору, отишао је у
Завод за трансфузију у СтаромБа
ру.Докторкоји га јепримиоказао
му је да га је „сам Бог послао“, јер
је једној трудници била потребна
управо АБ негативна крвна група.
Ту ретку крвну групу има Васић.
Жена јеспашена,дете јеспашено...

–Већинанасдавалацаседобро
осећа због тога што ради. У под
свести се јави мисао – учинио сам
добро дело. Ако бих знао да сам
само један живот спасао, од ових
100путаштосамдаокрв,биобих
пресрећанчовек,анадамседасам
помогаомноговише–кажеВасић.

Р.В.С

Признања
НаСветскидандобровољнихдавалацакрви,14.јуна,Вито

мирВасићдобио јеЗлатнуплакетуЦрвеногкрстаСрбије.Но
силац јеиСребрногзнака,признањакојеЦрвеникрстСрбије
додељујенагодишњојскупштиниЦрвеногкрстаНовогСада.

–Питалисумештамислимоплакетамакојесамдобио,али
јанањихнеобраћампажњу.Томијеудругомплану,аупрвом–
дадамкрв,каоисвиммојимколегама,истичеВасић.
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Дасенезаборави

Зло ч и 
ни над
Србима

у Хрватској су
државниплан–
донетуВладии
Председништву.
Извршиоци су
полицијске и
војнеснаге.Нај

уверљивији пример о томе су ма
совна убиства Срба у Сиску. Срби
свихузрастаиобаполасуизвођени
изкућа,становаисараднихместа
и убијани. Само зато што су Срби
православне вере. Другог мотива
за то није било. Од 611 убијених,
129сужене.Дачовекустанемозак
кадпредстави сликутихубистава.
Мајку српскенационалностиизво
деизпродавнице(сарадногместа)
воде јена стратиштеи стрељају је
–пуцајући јој у груди.Или јекољу
специјално намењеним ножевима.
Лешевиовихљуди, углавном,нису
нађени,амногисведоче,дасутела
СрбабаченауогањтопионицеуСи
ску.Страшно.Тојеподстакломноге
честитехрватскеадвокатеуСиску,
па су тражилида сенаредбодавци
иизвршиоциових злочинаизведу
пред суд. Поднели су списак одго
ворних државних руководилаца и
извршилаца – војника и полицаја
ца,сименимаофицираиподофици
ра.Адвокатисузакривцепрогласи
лидржавнике,начелустадашњим
премијером (19901992), Фрањом
Грегурићем, и захтев за извођење
насудсуподнели27.априла2007.
Било је то веома храбро од ових
хрватских адвоката. Њихова хра
брост и честитост је осведочена и
списком осталих окривљених, др
жавних и партијских функционе
ра: ЗдравкоТомац,МиланРамљак,
Мате Гранић, Иван Векић, Иван
Јарњак,ЈосипМанолић,СмиљанРе
љић,ЈосипПерковић,ИванБобетко,

ЂуроБродарациВладимирМилан
ковић. Адвокати су, у образложе
њу тужбе, навели разлоге за њу:

„Особеодбројаједандодесетсу
организирале, те проводиле извр
шну власт у Републици Хрватској,
такођер,инаподручјуГрадаСиска.
Посебно су морали организирати
функционирање власти у заштити
Уставомзајамченихправа,посебно
права на живот, права на судску и
другу заштиту, права на једнакост
без обзира на вјерску и национал
нуприпадност,каоидругихправа“.

Жупанијско државно одвјетни
штво у Сиску је одбацило ову ка
знену пријаву. Судови у Хрватској
нису пристали да отворе процес.
ТојеодбиоиВрховнисудХрватске.
Подстакнутовимјезивимзлочини
манад српскимцивилима уСиску,
загребачки адвокат Гојко Шушак
је поднео тужбу оњима Врховном
суду Хрватске и Хашком трибуна
лу, али све је остало без реакције.
Шушакјеоовимубиствимаобаве

стиоиСаветбезбедности,иПарла
ментарну скупштину Савета Евро
пе,исвеамбасадеуЗагребу,икога
све не, али – хрватске државнике
нико не позива на одговорност.

Поред ових честитих хрватских
адвоката,требазапамтитиичести
тог хрватског интелектуалца. Реч
је о новинаруДомагојуМаргетићу.
Онјеод2005.истраживаозлочине
хрватске војске над Србима у Си
скуиотомејеписаоиобавештавао
надлежнедржавнеисудскеоргане
уХрватској.ДолазиојеиуБеоград,
снадомдаћевластиРепубликеСр
бијеенергичнозахтеватиотварање
процесапротиворганизатораииз
вршилацаубиства611СрбауСиску.
Маргетићјеоткриодасуовезлочи
непочиниливојницидвехрватске
јединице: „Ханџардивизија“и „Ву
кови“. Првом је командовао Екрем
Мандал, а другом Жарко Пеше.

Убијање српских цивила у Го
спићу, 25. децембра 1991. године,
опетуказујенадржавнуодлукуХр
ватске о биолошком истребљењу
Срба.УбијенисуСрбииСрпкињеиз
ГоспићаиКарлобага,мадасу,поса
вету хрватских власти, потписали
лојалност новој хрватској власти.

Послетогаимјегарантованмири
останакнараднимместима.Међу
тим, хрватска војска их је извела
изстанова,кућаисараднихместа
(каоиуСиску)ипобилаих.Уморе

ХрватскизлочиннадСрбима(2)

УБИЈАЊЕСРБАУ
СВИМКРАЈЕВИМА

Пише:СлободанЈарчевић
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Дасенезаборави
насу123лица.Свиубијенисуисе
ченинакомаде–незнаседалису
ихсеклиживеилимртве.Хрватски
официрисутакораскомаданатела
фотографисали, с циљем да њима
заплаше Србе у осталим крајеви
ма и да их упуте на бекство у Ср
бијуидруге земље.Стравичнефо
тографије су стигле у Београд, где
су изложене више од годину дана.

УЗагребусуСрбиубијани1991.
године, избацивани из станова и
многи су смештени у логоре. Не
кеодњихсупревезлиизЗагребаи
убили,саСрбимаиззападнеСлаво
није, у Марином Селу и Пакрачкој
Пољани. Србе су хрватски војници
и полицајци убијали и у осталим
местима–Вуковару,Осијеку,Виро
витици, Белом Манастиру, Сплиту,
Дубровнику, Задру,Шибенику, итд.
Хрватски војници су убилинаМи
љевачкомплатоу,уДалмацији,око
70 војника Републике Српске Кра
јине, 21. јуна 1992. године, секући
их на комаде – као у Осијеку. Сле
дили су и други злочини хрватске
војскенадСрбима:убијањецивила
у хрватској агресији на Републи
куСрпскуКрајину22.јануара1993
(у Далмацији) и 9. септембра исте
године у Лици. Хрватска војска је
прелазила 1992. године и у Босну
и Херцеговину, те је и тамо убија
лесрпскеиромскецивиле.Учини
лајетокодБосанскогБрода,гдесу
убијана српска и ромска деца – и,
такође,касапљена(26.марта1992.
године).Већ3.априла1992,хрват
скавојскавршиагресијунасрпску
општину Купрес, у Босни и Херце
говини. А БиХ је, у то време, била
саставни део Југославије. Следиле
суидругеакцијехрватскевојскеи
полиције, завршавајући се агреси
јомиокупацијомРепубликеСрпске
Крајине–1.мајаи4.августа1995.
године,узпрогонскороцелокупног
српског становништва из западне
Славоније,Баније,Кордуна,Ликеи
Далмације.Овајпрогонјепланиран
и подаци тог плана су обелодање
ни у Хашком трибуналу, поводом
пресудехрватскимгенералимаАн
ти Готовини и Младену Маркачу.

ХрватисупреШиптара
вадилиСрбимаоргане
Кад јеХрватскаизвршилаагре

сију на српску општину Купрес,
српски војници су код погинулог
хрватског војника пронашли фо
тографију о вађењу деламозга за
робљеном Србину из Купреса. На
фотографијисевидилекарсбелим
рукавицама и хируршким истру

ментима – како вади деоиз главе.
ГлаваубијеногСрбинајебилаобри
јанаигорњидеолобањејебиоодсе
чен. Ова фотографија је објављена
унеколиконовинауБеограду.По
ред овог сведочанства, прикупље
не су изјаве сведока из Босанског
Брода и добровољна изјава једног
хрватског официра (који се пока
јаозасвојанеделапремаСрбимаи
Ромима)овађењуорганаРомимаи
Србима,којисутранспортованибе
лим хеликоптером из Славонског
Брода–крајеммарта1992.године.

Кадсеовадваподаткаовађењу
људских органа имају у виду, онда
бисемоглозакључити,да јекома
дање убијених Срба на Миљевач
комплатоу, у Госпићу и, касније, у
Медачком џепу (у Лици), учињено
–дабисеприкрилоузимањеорга
на. Био је то вешт трик хрватских
стратегаиофицира.Датонијечи
њено, онда би се на нетакнутим
лешевималакоуочилодасуимва

ђени бубрези, срце, јетра и други
органи. Овако, кад се тела раско
мадају,зналосе,даћеСрбиизвести
самоједанзакључак–Хрватиопет
зверски комадају Србе, како су то
чинили и у Другом светском рату.
Очигледно,Шиптарисусамонаста
вилиовупраксухрватскихвојника,
кадсу1999.годинеубијалиСрбеса
КосоваиМетохијеињиховеоргане
продавали западним клиникама.

СанкцијеСрбији
Кадимамоувидуреакцијумеђу

народнезаједниценагоренаведено
етничкочишћењеСрбауХрватској

иБоснииХерцеговини–од1990.до
1992.године,можемозакључитида
се та реакција граничи с лудилом.
Оваква слика о толиком прогону
људи,нијеузнемириладржавнике,
интелектуалцеимедијеузападно
европским државама и Америци.
Оно што је требало да ураде ове
најбогатије земље света јесте пру
жањехитнепомоћиСрбијииЦрној
Гори – ради збрињавања полуми
лионског броја избеглица. Тој ху
манитарној обавези је требало да
посветепажњуКомитетУНзаизбе
глицеиМеђународницрвеникрст
уЖеневи.Итако, уместодасеСр
бијаиЦрнаГорауважавајузбогсве
странепомоћиизбеглицама, Савет
безбедности (на предлог чланица
ЕЗиСАД)уводинајстрожесанкције
СрбијииЦрнојГори.Онеобухватају
забрану продаје нафте и гаса срп
скимземљама,забранупривредне,
трговинске и културнопросветне
сарадње.СрбијииЦрнојГоријеза

брањеноучешћеиумеђународним
спортскимтакмичењима...Чудонад
чудима.Чудојеиутомештојеме
ђународна заједница била обаве
зна, да одмах предузме мере про
тив Хрватске – оног тренутка, кад
је прогнала првих 10.000 Срба, 10.
јуна 1991. године. Овај накарадни
моменатумеђународнимодносима
седанасскороинеспомињеусвету,
амораобибитиузетуобзириод
стране државника, академија нау
ка,члановапарламената...мораоби
се изучавати на факултетима дру
штвенихнаука,јерјеупитањумуч
ноивеликопосрнућеЦивилизације.
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Пише:ДушанЂаковић

Наконкраткотрајногапри
лског рата 1941. године,
Краљевина Југославија

подијељена је између Њемачке,
Италије,МађарскеиБугарске.

Дана 10. априла проглашена је
Независна Држава Хрватска, у чи
јисаставјеушлаХрватска,Боснаи
ХерцеговинаидиоСрбије.Идеоло
шке основе НДХ претпостављале
сустварање„чистогхрватскогпро
стора“,чистехрватскенације.Даби
тоостварили,требалоједаидупре
комртвихСрба,Јевреја,Рома(алии
непоћуднихХрвата).Циљ јеоправ
давао средства којима је требало
очистити коров на „тијелу чисте
хрватскенације“.Масовнипрогони
ираснизаконииуредбеставилису
Србе православце, неаријевце, као
реметилачки фактор, ван закона.

Истине о усташким злочинима
у Јадовнима остале су прећутане,
данебивријеђалеосјећајенарода.
Злојечекалобољеприликедаиза
ђе на видјело. . . тако ће оно бити
заборављеноипостаћекаодобро...

Истина о Јадовну и усташким
злочинима над Србима, Јеврејима,
Ромимаскриванесукаоштозмија
крије ноге; плански и смишљено.
Зловријеме сепрекривавеломза
оборава,трошисекаоистина.Брат
ство и јединство Срба и Хрвата (и
другихнарода у Југославији) зако
пало је дубоко у земљу стравичне
злочине...

Злочини нису могли остати не
упамћени. . . у цара Трајана козије
уши...иакосучестојединисвједо
цибиликрвници.

НДХ(194145)насталајенаиде
олошкимосновамаусташкогпокре
та за „стварање чистог животног
простораичисте хрватскенације“.
Биојетопредусловзаистребљење
Срба,Јевреја,Ромаидругихнарода,
причему субилипоштеђени једи
но муслимани – „цвијеће хрватске
нације“. У том смислу су донијете
многе дискриминаторске законске
одредбе, од којих ћемо овдје наве
стисамонеке:

• Законскаодредбазаобрану
народаидржаве,Загреб,14.
травња(априла)1941;

• Законскаодредбаозабрани
ћирилице, Загреб, 25. трав
ња(априла)1941;

• Законска одредба о држа
вљанству,Загреб,30.травња
(априла)1941;

• Законска одредба о расној
припадности, Загреб, број:
XLV67/41;

• Наредба за евакуацију Срба
уЗагребу, Загреб, 5. свибња
(маја)1941;

• Законскаодредбаозаштити
народнеиаријевскекултуре
хрватскогнарода, Загреб, 4.
липња(јуна)1941;

• Налог Равнатељства за јав
ни ред и сигурност НДХ о
упућивањусвихнепоћудних
СрбаиЖидовауконцентра
ционилогорГоспић,Загреб,
8.српња(јула)1941.

Замисао идеолога хрватске на
ције Јосипа Старчевића и Миле
Будака висиће као Дамоклов мач
над главама Срба (понајприје):
једну трећину побити, једну по
крстити, једну протјерати! Непо

средно по свом стварању, НДХ је
донијела законе, уредбе, наредбе,
окружнице и упутства којима се
озакоњују масовни злочини (по
вјерској и расној основи) над Ср
бима православцима, Јеврејима,
Ромима. Такође су озакоњени зло
чини по политичкој припадности
над комунистима, антифашисти
ма (па и Хрватима и другима који
су се супротстављали злочинима).

Намјера ми је да информатив
ноанотативно изнесем чињени
це,истинуогеноцидунадсрпским
народом током Другог свјетског
рата (са посебним освртом на Ја
довно)идапокознакојипутста
вим„бубууухо“онимакојиумањују
стравичне злочине (посебно у Ја
довну и Јасеновцу) који се „дого
дише“ пред очима цијелог свијета.

Лингвистикаиправнанаукајош
увијек нису пронашле праву ријеч
зазлодјелакојасуизвршеназаври
јеметрајањаНезависнеДржавеХр
ватске.

Геноцидјекрпељсрастаосасрп
скимнародом,који јеуосвајачким
походима неких народа био изло
женњеговомотровномдјеловању:
од доласка Славена на Балкан, у
походимаМонголаиТурака;преко
данка у крви, сјече кнезова, права
прве брачне ноћи; до Првог свјет
скограта(укомејеживотизгубила
трећинаСрба)...

Многиисторичари,проучаваоци
усташкогпокретасматрајудаисти
не би требало класификовати као
фашистички,јерсуусташебилепо
литичкипигмеји,истовременопри
митивнииаветни,пајеможданај
бољиназив–урођеничкифашизам.

Геноцид НДХ је злочин против

ЈАДОВНО
(КОЈЕ СЕ У ЗЕМЉУ САКРИЛО)
ДајеистребљењесрпскогправославногстановништвауДругомсвјетскомратуплани
раноуВатикану,апроведенопрекодржавнеполитикеНДХ,најбољесвједочеријечинад
бискупагеноцида,примасаРимокатоличкецрквеуХрватској,АлојзијаСтепинца,који
јеумеморандумуупућеном„светомоцу“папи18.маја1943,измеђуосталог,написао:
„Светиоче,дубоковјерујућиуБожанскумилостипровидностБожју,чијистеизабра
ник,препоручамВашојочинскојбризииВашиммолитвамаНезависнуДржавуХрват
ску,увјерендатимеуистовријемепрепоручамнанајбољиначинсветувјеруусвојој
домовиниинаБалкану.“
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човјечностиимеђународногправа
учињенспредумишљајемдазатре
једаннарод.

Јадовно је најмрачнији, најбе
стијалнији, најдемонскији злочин
који седогодионапланетиЗемљи
(не по бројности жртава, али по
монструозностисвакако).

Јадовно није село Јадовно, ни
Шаранова јама, ни Чачић долац. . .
ЈадовносусвебезданкеВелебитаи
Лике, Јадовно је симбол свих стра
дања Срба православних, Јевреја,
Рома и других непоћудних у НДХ.
Јадовно је замишљено метафорич
ко мјесто – јама, безданка, шкра
па, јазва,глубина...Тосусве јамеи
стратиштанацјелокупномпросто
ру НДХ. Страхолики симбол зати
рања Срба осмислили су идеолози
НДХ. Јадовнички мото (дуго скри
ван), укоријенио се у идеологију
усташтва:

Ко не ма гро ба ни је ни умро, 
Ко ни је умро ни је ни жи вио. . .

Једино су јаме безданке могле
сакритизлочин.

Јединипреживјелибилисукрв
ници. Истину о злочинима одно
силисусасобом(клани,затуцани,
силовани) у безданке. Свједоци
крвницисућутали.Никосебеније
осудиозазлочин.

Католичка црква у Хрватској
била је обузета фиксидејом да је
„Провидност одредила НДХ особи
ту мисију обране западне цивили
зацијеиримокатолицизмаодпра
вослављаикомунизма“. Ватикани
водеће личности Католичке цркве
у Југославији страховали су да је
православље почело пенетрира

тидо границаИталије. Стога су се
ониињиховипослушнисарадници
у тој мисији надали да ће послије
Римскогуговора(18.мај1941)ипо
главникове посјете (са „државном
делегацијом“) Његовој светости,
папи Пију XII, моћи изградити не
прелазну брану против правосла
вља,каоизразитокатоличкадржа
ва,асадругестранебићеуизвјесној
мјери тражен cordon sanitaire про
тив руског комунизма (као права
CivitasDei,мадајеуњојпоредблизу
5милионакатолика,одкојихмноги
бијахуСрби,билоблизу2милиона
православних Срба и 250 хиљада
муслимана).

У Госпићу, у непосредној бли
зини многих јадовничких јама,
организован је усташки логорка
знионица, прихватни логорло
гор смрти, одмахпоуспостављању
НДХ (10. април 1941), а на самом
почетку исте године у њему су
се већ налазили заточени Срби.

Логор се налазио у сљедећим
објектима:

1. Логорказнионица – Gericht
(зградаОкружногсудауГо
спићу);

2. Овчара–Derale(Максимови
ћашталезаовцеиговеда);

3. Куличке штале (изнад др
веногмостанаријециЛици
премаОстрвици);

4. Аустријски „Генералат“ (Го
спић);

5. Хотел Еуропа (Госпић).
Помоћни логори система Госпић
билису:

1. Ступачиново (на путу Ве
лебноКарлобаг);

2. Слано(Паг);
3. Метајна(Паг).
У госпићкој казнионици били

су привремено смјештени ухапше
ницииз цијелеНДХ (Хрватска, Бо
сна и Херцеговина и дио Србије).
Од 11. априла 1941. казнионица је
билаувијекпуна.Претпостављасе
да једневнобилоизмеђу2и3хи
љаде заточеника (у собама, ходни
цима и дворишту). Хапшеници су
до Госпића стизали марвинским
и теретним вагонима, а од Госпи
ћа до стратиштајамабезданки
у Велебиту камиоинима или пје
шице (и по десетак километара).

Заповједник логора Госпић био
је Стјепан Рубинић, а управитељ
сабирних логора Милан Старачек.
Логоре у Госпићу организовало је
Министарство унутрашњих посло
ва НДХ (Андрија Артуковић, Дидо
Кватерник,МијоБабић,ЈурицаФр
ковић,ЈуцоРукавина...).

У госпићкој казниници затво
ренике су мучили свакодневно
на разне најбестијалније начине:
пребијали, осакаћивали, вадили
очи, силовали, вјешали, клали. Ја
ук се знао чути и на удаљености
до триста метара. У дворишту ка
знионицепребивалосеподведрим
небом; углавном су то били Срби
који нису могли да поткупе чува
реидобијумјестоућелијама. Јело
се једном дневно (а понекад тек
натрећидан).Србисујелиизопа
нака, капа, прегршти (обично јуху
од уцрваног брашна и биља, граха
иликомадићакрухаодпосија,бра
шна и пиљевине). Чесма се нала
зила у дворишту, али чувари нису
дозвољавалиприлазакњој, каони
клозету. Многи од оних који нису
уморени у казнионици, исцрпље
ни, израњављени, измрцварени,
дизентерични и липсали од жеђи,
молили су чуваре да им прекрате
муке,дочекујућисмрткаоспасење.

Према изјавама свједокакрв
ника, први сабирни логор биле су
Куличкештале (на 3км од госпић
ке жељезничке станице преко др
веногмостанаријециЛици),зване
иОстрвичкештале(укупно3зида
ницеширине10акидужине50ак
метара). Ту су хапшеници довоже
нивећпочетком1941(дакле,при
јеоснивањаНДХ).Утомлогоруби
ло јеоко1100Срба,20акЖидова,
20акРомаинеколиконепоћудних
Хрвата.Затвореницисубиливиђе
нијимушкарци (касније је доведе
но20акженасадјецоми10акдје
војака).Чуварисуихмучилиглађу,
кундачили,клали,вјешали,силова
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лиибацалиуријекуЛику.Прежи
вјели су почетком маја пребачени
камионима у казнионицу Госпић.
Казнионицу, Овчару и Јадовно ни
је преживио ниједан заточеник.

СабирнилогорОвчара–Макси
мовићаштале,налазиосе2,5кмод
жељезничке станице, 250м од ри
јеке Новчице. Штале Матије Мак
симовићабилесуупросторувели
чине 100x60м, ограђене бетоном
и бодљикавом жицом висине 4м.

ЗаповједниклогорабиојеДраго
Пудић Парализа. Логор је основан
крајемаприла.Уњему јеборавило
између10и15хиљада затворени
ка. Повлаштени Жидови (који су
поткупили чуваре) сакупљали су
љетину са имањапобијених (ииз
бјеглих) Срба. У логору Овчара го
тово да није ни било мушкараца
Срба, већ жене и дјеца, те Јевреји
обаполаисвихузраста,инеколи
коХрватакомуниста.Тусувршена
појединачнаубиства,мучењаиси
ловања. Силоване жене и дјевојке
вјешане су сукненим штрикови
ма о врбе уз Новчицу. Преживјели
су одвођени у Ступачиново (гдје
су многи усмрћени) или су отпре
мани бродицама у логоре Слано
и Метајна на отоку Пагу. Неколи
ко преживјеле дјеце одведено је у
дјечији логор Јастребарско, а дру
гиријеткипреживјелиуЈасеновац.

У привременим затворима Оп
ћина, Генрелат, хотел Еуропа, би
ле су смјештене породице бога
тијих Жидова којима је одузета
имовина, и понеки Хрват (касније
сви пуштени). Жидови који су пу
штени (уз откуп или интервен
цију) преживјеће први погром.

Ступачиново је било сабирни
логор смртиподотворенимнебом
(узасеокуСтупачиновокодБашких
Оштарија, на путу ГоспићКарло
баг).Логорјебиоограђенкаменом
ибодљикавомжицомвисине4м,а
имаојезиданицузачуваресадви
је просторије. У његовој близини
налазиле су се безданке: Бадањ,
Дулиба, Близница, Кијевац, Вран
зинајамаијаманаПлочама.Биоје
то помоћни логор концентрацио
ног логора ГоспићЈадовно. Управ
ник је био усташки бојник Иван

Девчић Пивац, а његов замјеник
римокатоличкижупникИвица Бр
кљачић.Логорсеналазионанеко
ликокилометаразрачнелинијеод

Јадовна и неколико
километара од мора.

У Ступачинову су
Србе (и Јевреје) ту
клибатовима,клали,
копали очи, убијали
изоружја;дјевојчице
и њихове мајке си
ловалисуибацалиу
јаме.Логор је чувало
око80чувара,акроз
њега је прошло4000
заточеника.Многису
довођени из Госпића
или Слана и ликви
дирани. Свједок (и
чувар) Јосип Девчић
тврдиоједа јеу јаму
Бадањ бачено 10000
Срба (и Јевреја).

Сам логор смрти
и стратиште Јадовно
удаљенје10аккило

метара од Госпића (а према сазна
њимарадиојеод11.априладо26.
августа1941).Премасвједочењима,
Јадовноимаоко40 јама.Данабро
јимонеке:

Шарановајама,Јарчијајама,јама
наГргиномбријегу,Аланачка јама,
Бадањ, Близница, Вранзина јама,
Кијевац, јама на Плочама, Јасено
вац,Јамина,Шевићајама,Угљенача,
Думан(ЛичкоЛешће),јамауПера
товим драгама, Нездравка (Доњи
Косињ), Света Ана (ГорњиКосињ),
Ошпорача(ШирокаКула),Голубња
ча,Сњежњача(Кузмановача),Квар
те (Перушић), Руњевац, Павкуша,
Дулиба, Дупчан (Рибник), Чошића
јама(Коњскобрдо),Крижановобр
до (Дражица),двијенеозначене ја
ме (код Јадовна), јама на Слану... и
осталемањеобиљеженејаме.

Село Јадовно налазило се на
850м надморске висине. На 1,5км
од села је Шаранова јама. На 5км
премасјеверујеЧачићадочић(дра
га)илилогорЈадовнона1200мнад
морске висине. Логор је био огра
ђенбодљикавомжицомвисине4м.
На сваких 30ак метара налазила
сестражарница,абилесуподвије
баракезачувареизауправу.Управ
никлогорабио јенатпоручникРу
доРиц,азаповједникнатпоручник
Бешлић.

Заточеници су пребивали под
отворенимнебом.Ријеткисудоче
каличорбуодграха,биљаиупрже
ногуцрваногбрашна.Хљебодосје
вина,пиљевинеицрвљивогбрашна
ријетко су добијали. Оброк се до
бијао на један (или на три дана).

Сваког дана, више од стотину
хапшеника извођено је и убијано
(клано, затуцано батовима); неки
ма су вађене очи, порен трбух (у
који је трпана со); ријетке жене и
дјевојке су силоване, резане су им
дојке,амушкарцимаполниоргани.
Надјамамасувршенидемонскиоб
реди незапамћене бестијалности.

ПремадокументацијиизАрхива
ЛикеуГоспићу,улогоримаједнев
ноборавилоизмеђу300и800зато
ченика(понекади4000).Изказни
оницеГоспић,изОвчареиоколних
мјеста, те са госипћкежељезничке
станицедневноједовоженоизмеђу
600 и 1000 заточеника (из цијеле
НДХ).

ЛогорСланооснован је25. јуна
наотокуПагу.Биојесмјештенуко
тлинибезвегетације,увелебитској
голети,ограђендвострукомбодљи
кавомжицом. Био је подијељенна
јеврејскии српски, а јеврејскидио
могао је да прими од 600 до 1000



VELIKA SRBIJA 63BROJ 3461, JUL 2011.

Геноцид
логораша (у три дрвене бараке).

У јужном дијелу логора, огра
ђеном троструком бодљикавом
жицом, боравили су Срби, понеки
ХрваткомунистаипонекиРом.Мо
гао једапримидо5000душа,али
јеубаракемоглодасесмјестиса
мо100.Нијебилопиткеводе,тако
дајесаоближњихизворадоноше
на вода коју су пили помијешану
с морском. Заточеници су мучени
глађуижеђу,убијанииклани.Они
који би преживјели Слано нису
Фурнажу.

Недалеко од Слана (неколико
километара морем) налазила се
кршевита висораван Фурнажа –
кланицаигубилиштедоведенихса
Слана и Метајне. Командант овог
логорабио јеМијоБабић,ањегов
замјеникИванДевчићПивац.

Сјеверозападно од Слана (на
удаљености око 3км) налазио се
женски логор МетајнаБарбат.
Имаоједваобјектапостранисела.
Његове заточенице биле су Срп
кињеиЈеврејке(садјецом).Младе
женеидјевојкесвакодневносуси
лованеимучене.ЖупникдонЉу
боМагашсиловао јеузкриж,нож
имолитву.Женамаидјевојкамасу
сјечене дојке, међуножја и вађена
дјецаизутробе.

Слано је обезбјеђивало око 200
усташа,аМетајнуоко100.

Из Лике, преко Велебита, сва
кодневно је стизало око 300 зато
ченика у Карлобаг (од тога многи
пјешице),одаклесупревоженине
коликокилометарапрекомора,до
Слана и Метајне. Прекобројни, бо
лесни и израњавани бацани су са
бродицауморе.

На основу наредбе од 15. авгу
ста 1941, италијанска војска преу
зела је војнуи цивилну команду у
цијелојЛици.Од10.до26.августа,
НДХјевршилаликвидацијулогора
ГоспићЈадовно и помоћних лого
ра Ступачиново, Слано и Метајна,
анаосновунаредбеАнтеПавелића
(упућене Максу Лубурићу). У исто
вријеме ликвидирани су заточе
нициСланаиМетајне (укупнооко
2000).

Трагови у логорима су уништа
вани(жртвеубезданкама,шкрапа
ма, јазвама, кречанама, штернама,
клозетскимјамама).Мањидионеу
ништенедокументацијесачувалаје
италијанскакоманда,којајеизСла
наиМетајнеспасилаоко250лого
раша (већином Жидова и Хрвата
–жена,дјецеинештомушкараца).
Њихјеусташкакомандапотрпалау

Госпићуувагонеипребацилауло
горЈастребарско,амногеотудауЈа
сеновац,21.августа1941.

Преосталих 450 логораша из
СланаиМетајнепобијенојеуСтупа

чиновуипобацаноуоближњејаме.
Незнасетачноколикосезато

ченика спасило из казнионице Го
спић, Овчаре и помоћних затвора.
Посљедњи транспорт отпремљен
јесагоспићкежељезничкестанице
21. августа 1941, у логоре Јастре
барско и Јасеновац (већину тран
спортованих чинили су Јевреји).

Сачувана документација, а по
себноизванредноистраживањедр
Ђуре Затезала, истраживање Хр
вата Лавослава Здунића, Антуна
МилетићаидрЉубеБобана,тедр
МиланаБулајића, БогданаКризма
на,ДанеЛаставице...немогудати
дециданодговорнапитања:

Коликојељуди(жена,дјеце,стар
чади)умореноибаченоујадовњаче?

Гдјеикадасууморени?
Разлогетребатражитиусљеде

ћимчињеницама:
1. Јамеи остала гробнамјеста

истражени су само дјели
мично;

2. Посмртниостацижртавани
суископани;

3. Пописжртаванијесачињен,
изузевпописадрЂуреЗате
залаинекихдругихпописа
помјестимастрадања;

4. Извршиоцизлочина(свједо
ци)ињиховипотомцискри
вали су и забрањивали по
мињањезлочина;

5. Потомци жртава су ћутали
зарад мира у држави брат
ства и јединства; њима је
„испиран“ мозак и запреће
нодаћуте...  
Процјенабројаубијенихуло

гору Јадовно ињеговим помоћ
нимлогорима:
• Милан Љуштина, свје

док заточеник у казниони
ци Госпић: 120.000 жртава
(118.000Срба,1.800 Јевреја,
120Хрвата)

• Лавослав Здунић, Хрват,
свједок догађаја, истражи
вач:70.000жртава(овдјене
достајеоко25.000онихкоји
су одвожени у казнионице
директно са жељезничке
станице);

• ТеркаГомјерц,очевидац:За
30 дана, без оних са жеље
зничке станице, око 25.000
жртава;

• Др Љубо Бобан, истражи
вач:72.000жртава(самаШа
рановајамаоко35.000људи);

• Ђуро Медић, заточеник:
35.000 заточеника прошло
кроз казнионицу Госпић за
17дана;

• Антун Милетић, истражи
вач:30до40хиљадажртава;

• Др Ђуро Затезало: 42.246
жртава(Јадовно32.103,Сла
ноиМетајна8.020–одтога
38.010Срба,1.998Јевреја,88
Хрвата,1Ром,11Словенаца,
9муслимана,2Чеха,1Руси1
Црногорац).

Уморени на отоку Пагу (Слано,
Метајна,Фурнажа)

• Павле Ловрић: 18.600 жр
тава

• Емерих Блум, заточеник:
10.000 жртава (9.000 Срба
и1.000Јевреја–за30дана;
укупно вјероватно 18.000
будући да није урачунао 27
данакада сенијеналазиоу
логору);

• Јосип Фелициновић, жуп
ник: 8.000 лешева спаљено
наФурнажи.

Ако је само у логору ГоспићЈа
довно уморено 72.000 заточеника,
анаПагу(Слано,Метајна,Фурнажа,
око18.600),коликоли јетекљуди
уморено на цијелом подручју НДХ
за 132дана постојања система ло
гораЈадовно?  
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• БорисТадићвозиокомбајн.Тајпосаомумногобољеидеодвођењадржаве.

• Увекјетакобило.Другисејали,Тадићжање.

• Саовимаштосудошлидажањужито,народјевећобраобостан.

• Кинезиизградилимостзапетгодина.
ИЂиласисто,самојењеговмосткраћиза43километра.

• Паљудимоји,овиизвластимогудапоцрвенесамокадихсунцеопече.

• ПрекопавасеглавнаулицауЗемуну.
Вероватнотражедипломупредседникаопштине.

• Ђелићкажеданашнапредакуeвроинтеграцијамакочипитањесвојине.
Његовеилидржавне,нијесеизјаснио.

• СтавСоцијалноекономскогсаветаВладеСрбијеједасвакипетипослодавацморада
идеузатвор.Осталачетворицасевећналазетамо.

• Италији,Шпанији,ПортугалијииИрскојпретифинансијскиколапс.
Дужнесук’оГрчка.

• НЕразумемзаштоМилицаДелевићкажедасуСрбијипотребниспособнипреводиоци.
Па„ови“наспреводежеднепреководевећједанаестгодина.

• Кадсуихпетогоктобраначелодржаведовелибубњари,
логичноједадржаваоденадобош.

• Уставнисудпреломио.Убудућениконећемоћидасединадвефотеље.
Зафункцијенисуништарекли.

• Кредите(кажестатистика),неможедавраћа90000грађана.
Осталинисумоглинидаихподигну.

• Новинепишудаће„бизнисмени“,којисујефтинокупилиграђевинскоземљиште,мо
ратидебелодадоплате.Непишедалидржавиилионимакојисуимкуповинуомогу
ћили.

• СрпскиминистрикренулиуосвајањеЕвропскеуније.
Започетаксуокупиралигрчкоприморје.

• МаниједауСрбијибашништанерасте.Ето,буџетскидефицитјезасамошестмесеци
порастаозаневероватних72000000000динара.

• МинистарвојниикомандантодбранеКипраподнелиоставкепослеексплозијеускла
диштумуниције.ЗаштолиминапаметпадеПараћин?

• МркоњићизјавиодаћеседоМађарскестизатизаједансат.
Вероватно,алиизСуботице.

• Дулићсехваликакоједржавасачувалаграђевинаре.
Оњиховимпредузећимасенијеизјашњавао.

• ПредрагМарковић(министаркултуре)носиоуВатиканнашефрескеииконе.
Давидештасвенисууспелиданамопљачкају.

• РазликаизмеђуофицираОЕБСа,којисунедавнопосетилиСкупштину,игенералаЛе
рајеочигледна.Њемунисупростиралицрвенитепих.

• ПоБориславуСтефановићу,минећемопризнатитзв.Косово.
Самоњиховедипломе,пасоше,личнекарте,возачке,саобраћајнедозволе...

Српскапосла Пише:МомаМарковић






