
HOB~HECpnCKE PAA~KAnHE CTPAHKE
6ECnllATAH np~MEPAK

6EorPAA, ABrYCT 2011. rOA~HE
rOA~HA XXII,6POJ 3462

KanMcaceBepy
•eTOXM e



reoros KOMU
Y AOCO CKO CPUY

Ap ROjHtAU W w '"

IKH OCdlhE
j\OCmdHC\Hl KOr

se IU 'I dIU 'F.t\

AOC dHI\HlE 1\1\0
HORH )AIhH'IAPH

'IeTHH'IIIA CAli 4 H4/\
dOC AHI\Hl 1101\\ r A4RO

CfdH 0 CYIiOTHJ.
-UdHE II\dlidU

KPdl\\ A YRdHCKE 1\\t\(J)HlE



BROJ 3462, AVGUST 2011. VELIKA SRBIJA 1

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, Амџад Ми га ти, 

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 : новинеСрпскерадикал-
не странке / 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

Косово и Метохија

•Српски радикали са Србима наСрпски радикали са Србима на
северу Косова и Метохијесеверу Косова и Метохије

Кројачи српских граница
•Запад награђује шиптарски тероризамЗапад награђује шиптарски тероризам

Да се не заборави

•Злочин који трајеЗлочин који траје

Пропаст српског сељака
•Министар поделио СрбијуМинистар поделио Србију

по откупним ценама малинепо откупним ценама малине

Победа
•Радикали се изборили за платеРадикали се изборили за плате

радника “Прахова”радника “Прахова”

Србија на добошу
•Влада крчми и електропривредуВлада крчми и електропривреду

Недомаћински
•”ЈАТ” на добошу”ЈАТ” на добошу

На лицу места: Мионица

•Сиромашни и болесниСиромашни и болесни
за Тадића нису приоритетза Тадића нису приоритет

Уништавање привреде
•Убише нас порези и таксеУбише нас порези и таксе

Интервју: др Паја Момчилов
•Влада озаконила корупцијуВлада озаконила корупцију

Ампутација
•“Амбасада” Војводине у Бриселу“Амбасада” Војводине у Бриселу

Скандалозно

•Отровна риба на тањируОтровна риба на тањиру

Преживљавање
•Целу плату Целу плату 

поједемо за доручакпоједемо за доручак

Небезбедно
•НАТО-у све информације НАТО-у све информације 

српских служби безбедностисрпских служби безбедности

Срамно

•Шутановац чува НАТО бомбЕШутановац чува НАТО бомбЕ

22

66

2828

4040

1111

1313

1515

5959

2323

2020

1818

5151

4545

6161

1616



С
рпска радикална странка никада

се неће одрећи Косова и Метохи-

је. Власт Бо ри са Та ди ћа спро во ди

по да нич ку по ли ти ку чи ји је циљ да се

Ко со во и Ме то хи ја, уз по моћ Бри се ла и

Ва шинг то на, пре да у ру ке Ха ши ма Та -

чи ја. Стран ка се про ти ви пред ло гу спо -

ра зу ма ко ји Ср би ма на ме ћу Та чи и

Кфор и ин си сти ра да се ре ше ње тра жи

у СБ УН, у скла ду са Уста вом Ре пу бли ке

Ср би је и Ре зо лу ци јом 1244, уз по др шку

при ја тељ ских зе ма ља. Бо рис Та дић, од -

го вор ност за ка та стро фал ну по ли ти ку

пре ма Ко со ву и Ме то хи ју по ку ша ва да

пре ба ци на ло кал ну са мо у пра ву и Ср бе

са се ве ра ју жне по кра ји не. 

У раз го во ру са Ср би ма на се ве ру Ко -

со ва и Ме то хи је чла но ви де ле га ци је

Срп ске ра ди кал не стран ке, ко ја је по се -

ти ла ју жну срп ску по кра ји ну, ис та кли

су да су све сни си ту а ци је у ко јој се Ср би

на ла зе и по зва ли их на је дин ство и сло -

гу. Та ко ђе су на гла си ли да НА ТО и

Европ ска уни ја во де отво ре но не при ја -

тељ ску по ли ти ку пре ма Ср би ји и оти -

ма ју нам Ко со во и Ме то хи ју. Де ле га ци -

ја Срп ске ра ди кал не стран ке по се ти ла

је Ср бе на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је ко -

ји су ба ри ка да ма по ку ша ли да спре че

по ста вља ње ца ри не не ле гал не НА ТО

др жа ве Ко со во на ад ми ни стра тив ним

пре ла зи ма пре ма цен трал ној Ср би ји,

Бр њак и Ја ри ње, 6. ав гу ста. Де ле га ци ју

стран ке пред во ди ли су пот пред сед ни -

ци стран ке Ми ло рад Мир чић и Зо ран

Кра сић, члан Цен трал не отаџ бин ске

упра ве, ге не рал Бо жи дар Де лић, и на -

род ни по сла ник Ми лан Авра мо вић.

Аме рич ке пу шке 
као до бро до шли ца

По се та је усле ди ла дан по што је
Вла да Ср би је пот пи са ла спо ра зум са
Кфо ром о укла ња њу срп ских ба ри ка да,
ко ји Ср би са се ве ра Ко со ва ни су при -
хва ти ли, има ју ћи у ви ду да ни је ис пу -
њен ни је дан од срп ских зах те ва. 

Пред став ни ци Срп ске ра ди кал не

стран ке ушли су на те ри то ри ју АП Ко -

со ва и Ме то хи је пре ко ад ми ни стра тив -

ног пре ла за Ја ри ње ко ји са да кон тро -

ли шу вој ни ци Кфора из САД. На кон -

трол ном пунк ту до че ка ли су их вој ни ци

са пу шка ма и оклоп ним во зи ли ма, сва -

ки ауто мо бил је пре тре сан и пре гле да -

на су до ку мен та пре не го што је до зво -

љен про лаз ка Ко сов ској Ми тро ви ци.   

Функ ци о не ри Срп ске ра ди кал не

стран ке пр во су об и шли Зве чан, где су

се на са стан ку Оп штин ског од бо ра

стран ке упо зна ли са тре нут ном си ту а -

ци јом.  
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У Зве ча ну се Срп ска ра ди кал на стра-
н ка, са де вет од бор ни ка у ло кал ном
пар ла мен ту, на ла зи у вла сти и од по -
чет ка је укљу че на у по ста вља ње и од -
бра ну пунк та на Ру да ра ма, ко ји је пр ви
на уда ру НА ТО оку па то ра и ал бан ске
по ли ци је. 

Ра ди ка ли на пр вој ли ни ји

Пред сед ник Скуп шти не оп шти не
Зве чан и пред сед ник Оп штин ског од -
бо ра Срп ске ра ди кал не стран ке у том
гра ду, До бро сав До брић, упо знао је де -

ле га ци ју стран ке са си ту а ци јом на ба -
ри ка да ма. 

- За хва љу је мо се на по се ти на шој
бра ћи ко ја су до шла да нас по др же у
овој не рав но прав ној бор би про тив НА -
ТО-а, али од ју че и про тив Ва де Ср би је
ко ја је скло пи ла спо ра зум са Кфо ром
на ште ту Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји.
Др жав ни врх је дао свој при ста нак да се
укло не ба ри ка де иако ни је дан од зах -
те ва због ко јих су оне по ста вље не ни је
ис пу њен. Ба ри ка де су сим бол от по ра
Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је. Кфор на ста -
вља да спре ча ва до во же ње основ них
жи вот них на мир ни ца на Ко со во и Ме -
то хи ју, и да ље вра ћа ка ми о не са хле бом
и мле ком ко ји до ла зе из Ра шке. Обра -
зло же ње је да тре ба да се до би је по твр -
да ме ђу на род них ху ма ни тар них ор га -
ни за ци ја да су те на мир ни це по треб не
на Ко со ву и Ме то хи ји. Љу ди су би ли
спрем ни да сво јим те ли ма спре че про -
ла зак во зи ла оку па то ра ка ад ми ни -
стра тив ним пре ла зи ма и за са да смо
ус пе ли у то ме – об ја снио је До брић.

Пот пред сед ник Срп ске ра ди кал не
стран ке, Ми ло рад Мир чић, ре као је да
је по но сан на др жа ње ра ди ка ла на Ко -
со ву и Ме то хи ји, ко ји су од по чет ка из -
би ја ња кри зе на ба ри ка да ма. 

– По твр дио се став Срп ске ра ди кал -

не стран ке да су Кфор и Еулекс би ли
нај ве ће за блу де, да ни јед ног тре нут ка
ни су би ли не у трал ни по пи та њу ста ту -
са Ко со ва и Ме то хи је. НА ТО си ли те -
шко мо же да се од у пре би ло ко ји на род
на све ту, али Ср би на Ко со ву и Ме то хи -
ји ипак ис тра ја ва ју у сво јим на ме ра ма.
До шли смо на ба ри ка де да да мо до зна -
ња да по др жа ва мо гра ђа не ко ји на њи -
ма бра не Ср би ју – ре као је Мир чић.  

Спо ра зум 
про тив Ср ба

Шеф Од бор нич ке гру -

пе Срп ске ра ди кал не

стран ке у Зве ча ну и пот -

пред сед ник Оп штин ског

од бо ра Дра ган Ми ле тић,

об ја снио је да спо ра зум

ко ји је вла да пот пи са ла

са Кфо ром не да је ни ка -

кве га ран ци је Ср би ма. 
– Тај па пир ко ји на зи -

ва ју спо ра зу мом не ма на
се би ни пот пис ни пе чат.
Не ма ни ка квих га ран ци ја
да ће, и ова кав ка кав је,
би ти ис по што ван. То је
са мо џен тлмен ски спо ра зум са ко ма -
дан том Кфо ра ко ји су тра мо же да бу де
пре ко ман до ван или пен зи о ни сан и не -
ће би ти ни ког да га ран ту је ње го во ис -
пу ње ње. Ко ме ми сад да ве ру је мо? Вла -
ди ко ја нас је из да ла? – пи та се Ми ле тић.

Он је упо зо рио да би евен ту ал но по -

ста вља ње ко сов ске ца ри не на на Ја ри -

ње и Бр њак пред ста вља ло „про паст за

Ср бе на се ве ру по кра ји не“.

Пот пред сед ник Срп ске ра ди кал не

стран ке, Зо ран Кра сић, ре као је да ће

Срп ска ра ди кал на стран ка увек би ти

уз на род. 
– По сто ји је дин ство Ср ба у зах те ви -

ма на ба ри ка да ма, а ти зах те ви ни су ис -

пу ње ни. Спо ра зум ко ји је вла да по сти -
гла са Кфо ром не оба ве зу је Ср бе на Ко -
со ву и Ме то хи ји. Ако атри бу ти тзв. др -
жа ве Ко со во за жи ве на пре ла зи ма, го -
то во је са при су ством Ср би је у по кра ји -
ни – упо зо ра ва Кра сић. 

Ге не рал Бо жи дар Де лић је ре као да
је ак ту ел на кри за на Ко со ву и Ме то хи -
ји по сле ди ца по ку ша ја Кфо ра да до вр -
ши по сао ко ји је НА ТО по чео 1999. го -
ди не.

– Кфор не ће ус пе ти у то ме ако је на -
род је дин ствен. Тре ба ра ди ти све што
је у на шој мо ћи да се спре чи ин ста ли -
ра ње ал бан ских вла сти на се ве ру Ко со -
ва и Ме то хи је. Тре ба на ста ви ти са не -
на сил ним от по ром на ба ри ка да ма јер
про тив не на о ру жа ног на ро да, же на и
де це, оруж је не зна чи ни шта – ре као је
Де лић.

Су срет са на ро дом на ба ри ка ди

Пред став ни ци Срп ске ра ди кал не
стран ке за тим су по се ти ли ба ри ка ду
код ме ста Ру да ре код Зве ча на, на ма ги -
страл ном пу ту Ко сов ска Ми тро ви ца –
Ле по са вић. Ср би су пот пу но бло ки ра -
ли пут, та ко да сав са о бра ћај ка се ве ру

мо ра по ћи кроз Ко сов ску Ми тро ви цу и
Зве чан, та ко да на род има пу ну кон -
тро лу над пу те ви ма. Ба ри ка да се са сто -
ји од не ко ли ко, го то во не пре мо сти вих,
пре пре ка ко је су по ста вље не на про -
сто ру ду жи не сто ти нак ме та ра. Пут
НА ТО тран спор те ри ма пре пре чу ју два
на си па од ка ме на, два ба ге ра, ка ми он -
ска при ко ли ца, на сла га не др ве не па ле -
те, па ле те на ко ји ма сто ји гра ђе вин ски
ма те ри јал, а на пред њој стра ни ба ри ка -
де ка При шти ни по ста вљен је огро ман
ме тал ни крст и ша тор у ко ме спа ва ју
чу ва ри ба ри ка де.

До ла зак функ ци о не ра Срп ске ра ди -
кал не стран ке до че кан је са оду ше вље -
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њем на ба ри ка ди. Оку пље ни су при ла -
зи ли да се по здра ве и по раз го ва ра ју са
пред став ни ци ма Срп ске ра ди кал не
стран ке. Ве ли ки број же на на ба ри ка ди
из не на дио је Зо ра на Кра си ћа ко ји је у
ша ли пре ба цио му шкар ци ма:

„Ви ше има же на не го вас на ба ри ка -
да ма“.

„Кад ће те да при зна те да смо ја чи
пол“ – уз вра ти ла му је јед на од же на ко -
ја је се де ла уз ка ми он ску при ко ли цу
ко ја је пре пре ча ва ла пут.

„Ја то увек при чам“ – од го во рио јој је
Кра сић, што је иза зва ло смех код оку -
пље них же на ко је су му при шле да се
ру ку ју и сли ка ју са њим.

Ср би на ба ри ка да ма же ле ли су да
ис при ча ју по сла ни ци ма Срп ске ра ди -
кал не стран ке све до га ђа је од по ста -
вља ња ба ри ка де и чу ју и њи хов став
око спо ра зу ма ко ји је пот пи са ла вла да. 

На ба ри ка ди је би ло и не ко ли ко мо -
то ци кли ста ко ји су се по жа ли ли Ми ло -
ра ду Мир чи ћу на по на ша ње МУП-а Ср -
би је. 

– Бај ке ри ма по ли ци ја у Бе о гра ду
ни је до зво ли ла да одр же про тест по др -
шке Ср би ма на Ко со ву. Ми ни смо ни ка -
кви ху ли га ни, до са да смо има ли не ко -
ли ко про те ста, сва ке го ди не за Ви дов -
дан до ла зи мо од Бе о гра да до Ко сов ске
Ми тро ви це и ни кад ни је дан ин ци дент
ни смо на пра ви ли, а по ли ци ја нам овог
пу та ни је до зво ли ла – ја дао се овај бај кер.

Оку пље ни Ср би ни су до зво ли ли
функ ци о не ри ма Срп ске ра ди кал не
стран ке да кре ну пре ма ба ри ка ди код

Зу би ног по то ка пре не го што по гле да -
ју ку ћу у ко јој спа ва ју чу ва ри ба ри ка де. 

У обли жњој ку ћи у из град њи ко ја

не ма про зо ре, ни ти је омал те ри са на, на

па ле та ма и сти ро по ру, спа ва ју то ком

но ћи чу ва ри ба ри ка де. По сла ни ци су

се ли са њи ма и још јед ном их охра бри -

ли да ис тра ју у од бра ни ин те ре са Ср би -

је на Ко со ву и Ме то хи ји, ис ти чу ћи да ће

Срп ска ра ди кал на стран ка би ти уз њих. 

Не ста ши ца го ри ва и хра не

Дра ган Ми ле тић ка же да је од из би -
ја ња кри зе оте жа но снаб де ва ње жи -
вот ним на мир ни ца ма Ср ба на Ко со ву и
Ме то хи ји. 

– Снаб де ва ње је ско ро пре ки ну то
јер НА ТО вој ни ци не до зво ља ва ју ка -
ми о ни ма са хра ном да про ла зе. Не до -
зво ља ва ју да нам се до те ра чак ни мле -
ко и хлеб из Ра шке. Спре ча ва ју про лаз,
ка ко шле пе ри ма та ко и ма лим до став -
ним ка ми о ни ма. По себ но смо за бри ну -
ти због не ста ши це го ри ва, ако оста не -
мо без го ри ва не ће мо мо ћи да ра ди мо,
све ће ста ти – ка же Ми ле тић, ис ти чу ћи
да је оте жа но и до во же ње ху ма ни тар -
не по мо ћи јер вој ни ци Кфо ра зах те ва ју
по себ не до зво ле од ме ђу на род них ор -
га ни за ци ја. 

Не ста ши ца го ри ва је све еви дент -
ни ја у срп ским ме сти ма, на пум па ма
НИС-а го ри ва не ма већ не ко ли ко да на,
као и на ве ли ком бро ју при ват них пум -
пи. У ово се уве ри ла и еки па „Ве ли ке
Ср би је“ ко ја је об и шла не ко ли ко пум пи
док ко нач но ни је про на шла где има го -
ри ва.

„Оста ви те нам ге не ра ла“ 

Из Ру да ра, ка ра ван во зи ла са чла но -
ви ма Срп ске ра ди кал не стран ке од ла -

зи до ба ри ка де код ме ста Зуп че на до -
мак Зу би ног По то ка. Ка Зу би ном По то -
ку иде мо пла нин ским пу тем по ред ма -
на сти ра Де ви не во де, јер онај кра ћи
кроз ју жну Ми тро ви цу Ср би још од
1999. го ди не не мо гу да ко ри сте.
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На ба ри ка ди код Зуп ча функ ци о не -
ри Срп ске ра ди кал не стран ке по но во
на и ла зе на то пао до чек ло кал них Ср ба,
сви же ле да се ру ку ју са по сла ни ци ма и
са зна ју њи хо во ми шље ње о си ту а ци ји
на Ко со ву и Ме то хи ји.

И на овој ба ри ка ди, иако ма њој од

оне у Ру да рама, пут је бло ки ран бал ва -

ни ма, ка ми о ни ма и гра ђе вин ским ма -

ши на ма. Ипак, во зи ла се про пу шта ју

јед ном тра ком док се не ви ди суд би на

спо ра зу ма ко ји је вла да по сти гла са

Кфо ром.

И у Зу би ном По то ку су не за до вољ -

ни до го во ром о укла ња њу ба ри ка да,

ис ти чу ћи да су вест о спо ра зу му Ал бан -

ци из обли жњих се ла и ју жне Ко сов ске

Ми тро ви це до че ка ли уз сла вље и ра -

фа ле.
И ов де је де ле га ци ја Срп ске ра ди -

кал не стран ке оста ви ла со ко ве за осве -
же ње и ци га ре те, али су се чу ва ри ба -
ри ка да на ша ли ли да би би ло бо ље да
им се уме сто со ко ва оста ви „ге не рал“,
алу ди ра ју ћи на ге не ра ла Де ли ћа.

– Оста ви те ви на ма ге не ра ла јер се

ни кад не зна кад ће да нам за тре ба – ре -

као је је дан од оку -

пље них мо ма ка. На

ба ри ка ди код Зу би -

ног По то ка, као и

код Ру да ра, на ла зи

се ве ли ки број чла -

но ва и сим па ти зе -

ра Срп ске ра ди кал -

не стран ке.

У по врат ку, де -

ле га ци ја Срп ске ра -

ди кал не стран ке

об ишла је ма на с-

тир Де ви не во де и

сред њо ве ков ну твр-

ђа ву у Зве ча ну у ко -

јој је, пре ма ле ген -

ди, умро Сте фан

Де чан ски, а за тим

се оти шло на глав -

ни мост у Ко сов ској

Ми тро ви ци.
У Ко сов ској Ми -

тро ви ци, ис пред де -
ле га ци је Срп ске ра -
ди кал не стран ке,

Ми ло рад Мир чић по ло жио је цве ће на
спо ме ник по ги ну лим бра ни о ци ма Ко -
со ва и Ме то хи је из ми тро вач ког кра ја
за вре ме бом бар до ва ња 1999. го ди не.
У по врат ку, пред став ни ци Срп ске ра -
ди кал не стран ке по се ти ли су Ле по са -
вић, где су одр жа ли са ста нак са чла но -
ви ма стран ке.

Сло га и је дин ство

То ком по се те Ко со ву и Ме то хи ји
глав на по ру ка ко ју су го во ри ли функ -
ци о не ри Срп ске ра ди кал не стран ке
би ла је да су Ср би ма у по кра ји ни нео п -
ход ни је дин ство и сло га ка ко би по бе -
ди ли. Та ко ђе је на гла ше но да НА ТО и
Европ ска уни ја во де отво ре но не при ја -
тељ ску по ли ти ку пре ма Ср би ји и оти -
ма ју нам Ко со во и Ме то хи ју.          Р. В. С.
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Кра ђа срп ске имо ви не
Док је по ла га но цве ће на спо ме ник по ги ну лим бра ни о ци ма Ко со ва и Ме то хи је из ми тро вач ког кра ја за

вре ме бом бар до ва ња 1999. го ди не, до го дио се је дан ма њи ин ци дент ко ји на бо ље од сли ка ва уло гу Еулек -
са и ка рак тер тзв. др жа ве Ко со во. На и ме, из аута јед ног од чла но ва Срп ске ра ди кал не стран ке Ал ба нац из
на се ља Бо шњач ка ма ха ла, кроз отво рен про зор, згра био је тор би цу, а кад га је по ју рио срп ски по ли ца јац
из са ста ва КПС, кре нуо је да бе жи пре ко мо ста ка ју жној Ко сов ској Ми тро ви ци. Иако је са дру ге стра не би -
ло не ко ли ко ал бан ских по ли ца ја ца ко ји су ви де ли шта се до го ди ло, као и па тро ла Еулек са ко ја је би ла у
ауту, ни су се да ли у по те ру за ло по вом. Ме ђу тим, из стра ха јер га је Ср бин по ли ца јац КПС по ју рио пре ко
мо ста, Ал ба нац је ба цио тор би цу та ко да ни је на чи ње на ни ка ква ште та. По ли ца јац нам је об ја снио да је то
че ста по ја ва да Ал бан ци кра ду на се ве ру, а он да по бег ну у ју жну Ко сов ску Ми тро ви цу, где их њи хо ва по -
ли ци ја не ће хап си ти због кра ђе срп ске имо ви не.



Т
о ком сво је јед но -
днев не по се те
оку пи ра ном Ко -

со ву и Ме то хи ји, 11. ав -
гу ста 2011, не мач ки ми -
ни стар спољ них по сло -
ва Гви до Ве стер ве ле је
ре као мно го то га бит -

ног, и то не са мо у свој ству ви со ког др -
жав ног пред став ни ка Не мач ке, већ и у
свој ству сво је вр сног гла сно го вор ни ка
за пад них си ла и њи хо ве по ли ти ке пре -
ма ју жној срп ској по кра ји ни, по го то во
по сле кри зе на ста ле 25. ју ла, ка да су
спе ци јал не је ди ни це Ха ши ма Та чи ја, уз
па сив ну (у ви ду нео да зи ва ња на те ле -
фон ске по зи ве зва нич ни ка Ср би је у пр -
вим ча со ви ма кри зе) и ак тив ну (у ви ду
хе ли коп тер ског пре во же ња шип тар -
ских ца ри ни ка на ад ми -
ни стра тив не пунк то ве
Бр њак и Ја ри ње) по др -
шку за пад них „при ја те -
ља“, по ку ша ле да окон -
ча ју пр о цес пре тва ра ња
ад ми ни стра тив не гра -
ни це из ме ђу Ко со ва и
Ме то хи је и цен трал не
Ср би је у „др жав ну“. Све
је то, на рав но, би ло за -
чи ње но не из бе жном,
гер ман ски бру тал ном,
ди рект но шћу и аро ган -
ци јом, ко је су то ком по -
след ња два ве ка по ста -
ле са став ни део по ли -
тич ког дис кур са из ме -
ђу не мач ких др жа ва и
овог де ла Евро пе, тј. де -
ло ва ко ји се не же ле
укло пи ти у све но ви је
вер зи је спо ља дик ти ра них „но вих по -
ре да ка“.

У При шти ни је, на пр вом ме сту, Ве -
стер ве ле ис ти цао ва жност ди ја ло га:
„Ва жно је да сви спо ро ви бу ду ре ше ни
ди пло мат ским пу тем, кр оз ди ја лог, кр -
оз са рад њу.“ Од лич но, по ми сли ли би
на ив ни и не ис ку сни – дај мо шан су ми -
ру! Овај Ве стер ве ле је ра ван по свом
ми ро твор ству пред сед ни ку Ср би је!
Ме ђу тим, „ди ја лог“ је вр ло се лек тив на

ка те го ри ја за не мач ког ми ни стра. Од -
но си се са мо на ле ги ти ми за ци ју са да -
шњег ста ња, иза зва ног јед но стра ним
по те зи ма за пад них си ла и њи хо вих
арба на шких из вр ши те ља ра до ва. Да -
кле: „Са да је ва жно да се при вре ме но
ре ше ње ко је је пр о на ђе но и при ме ни.“ 

Ово се од но си на спо ра зум из ме ђу
Кфо ра и „срп ских пре го ва ра ча“ Сте фа -
но ви ћа и Бог да но ви ћа, ко ји је фак тич -
ки за мр знуо ста ње на ста ло по сле не у -
спе лог Та чи је вог упа да на се вер Ко со ва
и Ме то хи је, ка да је Кфор пре у зео над -
ле жност над Ја ри њем и Бр ња ком. Али
то ни је све: „Ми смо за ди ја лог ко ји се
во ди под по кро ви тељ ством (ви со ке
пред став ни це ЕУ Ке трин) Ештон, и да
се овај пр о цес што пре об но ви.“ То јест,
„ди ја лог Бе о гра да и При шти не“, ко ји би
тре ба ло да ле ги ти ми ше „до бро су сед -
ске од но се“ из ме ђу јед ног де ла Ср би је с

ње ним дру гим де лом, при вре ме но
оку пи ра ним од стра не за пад них си ла
ко је Ве стер ве ле и пред ста вља. Ту се,
ме ђу тим, мо гућ но сти „ди ја ло га“ ис цр -
пљу ју. На и ме:

„Наш је став да је ге о граф ска кар та
на цр та на у овом ре ги о ну, и да не ма по -
врат ка у ра ни ја до ба где су гра ни це до -
во ђе не у пи та ње. Ово је ја сан став Не -
мач ке и не мач ке вла де ко ји сам из нео
пре го ди ну да на, и са да по на вљам. Ге о -

граф ска кар та ју го и сточ не Евро пе је
на цр та на, ста ту сна и те ри то ри јал на
пи та ња по ста ву Не мач ке су ре ше на, и
сви тре ба то да при хва те“. Ов де те шко
да има и при ме се не че га што би се мо -
гло на зва ти „ди ја ло гом“. О агре си ји на
јед ну су ве ре ну зе мљу, о кр ше њу ме ђу -
на род ног пра ва, да кле, не ма се шта го -
во ри ти. То ни је „ди ја лог“. 

То је за пра во по зив на рат – што ће
вам по твр ди ти би ло ко ји за пад ни зва -
нич ник. Ко ни је ра ни је схва тао шта је
Орвел хтео да ка же сво јим сло га ном
„рат је мир“ чу ве ном ан ти у то пи стич -
ког ро ма ну „1984“ – са да ве ро ват но
схва та: „мир“ је за пра во па сив но, фа та -
ли стич ко при хва та ње пло до ва агре -
сив ног ра то ва ња. У мрач ном све ту на -
до ла зе ћег гло бал ног то та ли та ри зма,
ви сте „ми ро тво рац“ са мо ако се по ви -
ну је те за пад ној (тј. гло ба ли стич кој)

агре си ји. Ако пак по ку -
ша те да се од у пре те – ви
за пра во же ли те рат. Ја -
сно? Иде мо да ље.

У истом кон тек сту је,
не што ка сни је, при ли -
ком по се те се ве ру Ко со -
ва и Ме то хи је, Ве стер ве -
ле из ја вио да је „шо ки -
ран тра го ви ма на си ља“
на ад ми ни стра тив ном
пунк ту Ја ри ње, оном ко -
јег су још увек не по зна ти
по чи ни о ци – за ко је се,
не ка ко по ауто ма ти зму,
сма тра да су срп ске на -
ци о нал но сти – спа ли ли
27. ју ла. Па је он да још
јед ном по но вио, ваљ да
ра ди утвр ђи ва ња гра ди -
ва: „При лич но је шо -
кант но ви де ти ов де тра -

го ве на си ља.“ Но ви на ри Франс пре са су
обе из ја ве мар љи во за бе ле жи ли и пре -
не ли. При том, раз у ме се, би ло ка кав
„шок“ над из вор ним на си љем Та чи је -
вих пла ће ни ка, чи ји је по ку шај на сил -
ног за у зи ма ња пре ла за 25. ју ла и иза -
звао кри зу – из о стао је. Јер, тре ба за -
пам ти ти – „рат је мир“. Та чи је ва ак ци ја
је има ла пре ћут но одо бре ње За па да,
та ко да се има „мир но“ при хва ти ти –
баш ка ко Ср бе њи хов ак ту ел ни пред -
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сед ник не у мор но са ве ту је – док је сва -
ка ре ак ци ја на исту, на кр ше ње ми ра –
за пра во „рат“. Раз у ме ли смо се?

Да би овај прин цип раз у ме ли још
бо ље, тре ба по ме ну ти да је, још пре не -
го што је по се тио се вер Ко со ва и Ме то -
хи је, Ве стер ве ле одр жао за јед нич ку
кон фе рен ци ју за штам пу са „ко сов -
ским пре ми је ром“ Та чи јем:

„Пре ми јер Ко со ва Ха шим Та чи по -
но вио је, на за јед нич кој кон фе рен ци ји
за но ви на ре са ше фом не мач ке ди пло -
ма ти је, да су не дав не од лу ке ко сов ске
вла де би ле нео п ход не за ус по ста вља -
ње ре да и за ко на на се ве ру Ко со ва и да
су у скла ду са Уста вом, Ах ти са ри је вим
пла ном и Ре зо лу ци јом 1244 СБ УН.

“Вла�да� Ре�пу�бли�ке� Ко�со�ва� до�не�ла� је
од�лу�ке�ко�је�су�не�до�ста�ја�ле�мно�го�ра�ни�је

за�ства�ра�ње�но�вог,�нор�мал�ни�јег�и�ста�-

бил�ни�јег�жи�во�та�за�око�40�хи�ља�да�срп�-

ских�гра�ђа�на�на�се�ве�ру�Ко�со�ва�ко�ји�су�би�-

ли�та�о�ци�кри�ми�нал�них�струк�ту�ра”, ре -
као је Та чи (Глас�Аме�ри�ке).

Уз чи ње ни цу да је Ве стер ве ле о во
ћу та ње зна чи ло и одо бра ва ње „Зми ји -
них“ ре чи, ни је за бе ле же но да је Ве -
стер ве ле до жи вео ика кав „шок“ чи ње -
ни цом да је сво ју кон фе рен ци ју одр жао
у тан де му с чо ве ком оп ту же ним за
орга ни зо ва но ка са пље ње љу ди ра ди
ва ђе ња и пр о да је њи хо вих орга на (о
оп ту жба ма за тр го ви ну др о гом, бе лим
ро бљем, из ну ђи ва ње, уби ства и за стра -
ши ва ње све до ка да и не при ча мо), а
још ма ње чи ње ни цом да се исти уоп -
ште усу дио не са мо да да је суд о „кри -
ми нал но сти“ не ког дру гог, већ и да се
ба ви „су зби ја њем“ исте. Али, то ипак не
тре ба да нас шо ки ра ако зна мо да су
Ве стер ве ле и Та чи део јед ног истог
„парт нер ства за мир“ – пре ма ко јем је
сва ки от пор уна пред кри ми на ли зо ван.
За то, ка ко је при ме тио Џе рард Га лу чи,
бив ши аме рич ки ди пло ма та и ре ги о -
нал ни пред став ник УН за под руч је Ми -
тро ви це, у аутор ском тек сту за сајт
орга ни за ци је Тран скон фликт, зе мље
тзв. Квин те (САД, В. Бри та ни ја, Фран -
цу ска, Не мач ка и Ита ли ја) „ства ра ју
сли ку срп ских на сил ни ка, ху ли га на и
кри ми на ла ца ко ји пру жа ју от пор ус -
по ста вља њу ко сов ског за ко на и ре да
и при то ме др же као та о це ло кал но
ста нов ни штво”. То се зо ве пси хо ло -
шка при пре ма пред но ву ак ци ју.

У том кон тек сту, ипак, нај ви ше
бри не „за бри ну тост“ не мач ког ми ни -
стра спољ них по сло ва, ко ји је, са за -
бри ну тим из ра зом ли ца, при ме тио
да се „на си ље мо же по но во, сва ког
мо мен та, рас плам са ти“ и да се „та чи -

ње ни ца не сме пот це ни ти“. За што је

ми ни стар „за бри нут“? Да ли он зна не -

што што ми не зна мо? Јер, оно што сви

ми „не ал бан ци“, и са јед не и са дру ге

стра не ад ми ни стра тив не ли ни је, зна -

мо је сте да је упра во на си ље оно што

вла сти у Бе о гра ду ни ка ко не то ле ри -

шу, по го то во ка да је реч о за шти ти ви -

тал них на ци о нал них ин те ре са. Ни је ли

пред сед ник Ср би је, по ко зна ко ји пут,

пред очи ма јав но сти, пред На род ном

скуп шти ном, из ри чи то по но вио да

„Ср би ја не ће ра то ва ти“? И не са мо то –

ни је ли ди рек тор по ли ци је Ср би је, Ми -

ло рад Ве љо вић, из ри чи то из ја вио да

ће за шти ти ти ме ђу на род не сна ге на

Ко со ву и Ме то хи ји пр о тив „екс тре ми -

ста“ из би ло ког де ла Ср би је? Ода кле би

то, он да, по Ве стер ве леу, опа сност од

но вог на си ља мо гла да пре ти? Од срп -

ског на па да на те ри то ри ју ју жно од

Ибра? То те шко да би и за пад ни ме ди -

ји сме ли да по ну де као сми сле ну мо -

гућ ност. Што оста вља са мо две очи -

глед не мо гућ но сти: још је дан по ку шај

Та чи је вих пла ће ни ка да за у зму гра ни -

цу, или на си лан по ку шај за пад них „ми -

ров ња ка“ да тај по сао оба ве уме сто ње -

га. То, на рав но, Ве стер ве ле не ће ре ћи –

за то што он, оста ју ћи до сле дан сво јој

ло ги ци, то не би ни сма трао на си љем.

„На си ље“ би пред ста вљао са мо от пор

та квим по ку ша ји ма. А је ди ни от пор та -

квим по ку ша ји ма мо гао би да по тек не

од „не ал ба на ца“ – ко је би за тим, раз у ме

се, Ве стер ве ле и ком па ни ја већ не ка ко

оп ту жи ли за „иза зи ва ње на си ља“.

Истог да на ка да је Ве стер ве ле по се -

ћи вао Ко со во и Ме то хи ју, фран цу ски

„ам ба са дор на Ко со ву“, Жан Фран соа

Фи ту, на ја вио је и окви ре за бу ду ће из -

ли ве за пад не „за бри ну то сти“. Пре ма

из ве шта ју Тан ју га, „Фи ту је на ску пу у

При шти ни, орга ни зо ва ном по во дом

зби ва ња на се ве ру Ко со ва, ре као да је,

што се ти че при су ства и уло ге ме ђу на -

род них ин сти ту ци ја на се ве ру, тре нут -

но нај бо ље да Кфор оста не и ус по ста ви

не ку вр сту си гур но сти за та мо шње
гра ђа не, а да Еулекс при пре ми те рен за
спро во ђе ње за ко на на се ве ру“, до дав -
ши да је „ста ње на се ве ру мо гу ће ре ши -
ти кр оз спро во ђе ње Ах ти са ри је вог па -
ке та“. Пре во де ћи то на за пад ни је зик,
„ми ро твор но“ ће би ти да За пад на гра -
ди по ку шај Та чи је вог на си ља та ко што
ће да за мр зне са да шње ста ње и по ла ко
се при пре ми за сле де ћи агре си ван ко -
рак – „спро во ђе ње за ко на на се ве ру“,
баш она ко ка ко је и Та чи на ја вио у при -
су ству Ве стер ве леа. При том, по ку шао
би се при ме ни ти Ах ти са ри јев план, ко -
ји је Са вет без бед но сти УН одав но од -
био. При род но, сва ки от пор ова квим
„ми ров ним“ ини ци ја ти ва ма не ми нов -
но ће би ти озна чен „ра то бор ним“ или -
ти „на сил ним“. 

Тех ни ку ова квог при сту па већ је де -
мон стри рао шеф Еулек са Гза ви је де
Мар њак. На за јед нич кој кон фе рен ци ји
за но ви на ре са „пред сед ни ком Вла де
Ко со ва“ Ха ши мом Та чи јем, одр жа ном
30. ју ла у При шти ни, Де Мар њак је ре -
као да су „на па ди на Кфор и Еулекс не -
при хва тљи ви и да не ће то ле ри са ти ни -
ка кав об лик на си ља“, до дав ши при том
да „Еулекс по шту је Устав и за ко не Ко -
со ва и по др жа ва ус по ста вља ње ца рин -
ске кон тро ле на це лој те ри то ри ји Ко -
со ва“.  Да кле, ни су би ли „не при хва тљи -
ви“ Та чи је ви упа ди на се вер Ко со ва и
Ме то хи је, већ „на па ди на Кфор и
Еулекс“ – што се у ства ри од но си на све
ак ци је Ср ба са се ве ра пред у зе те у ци љу
од бра не од јед но стра не ак ци је Та чи је -
вих пла ће ни ка. О „ста ту сној не у трал -
но сти“, ко ју је шеф Еулек са овом при -
ли ком из ра зио („Еулекс по шту је Устав
и за ко не Ко со ва“), не тре ба тр о ши ти
пре ви ше ре чи – нај бо ље је за то пи та ти
ше фа ди пло ма ти је Ср би је, Ву ка Је ре -
ми ћа, ко ји се већ три го ди не уби да нас
све убе ди да ни је оно што је сви ма дру -
ги ма очи глед но да је сте. Мо жда ће и он
из ра зи ти „за бри ну тост“ над том, сад
већ но тор ном чи ње ни цом. Ма да би

пре тре ба ло да бу де за бри нут што Ве -
стер ве леа мно го ви ше „бри не“ мо гућ -
ност ре ак ци је не ко ли ко де се ти на хи -
ља да ко сов ских Ср ба у не при ја тељ -
ском окру же њу не го мо гућ ност ре ак -
ци је др жа ве Ср би је. А тре ба за ми сли -
ти ко ли ко би Ве стер ве ле тек био за -
бри нут овим дру гим – тј. мо гућ но -
шћу ре ак ци је јед не дру га чи је, нор -
мал ни је Ср би је, осло бо ђе не ве штач -
ких сте га бес крај них бри сел ских
усло вља ва ња, Ср би је ко ја је схва ти ла
да је ди но Ср би ја не ма ал тер на ти ву.
За ми сли ти – а за тим и спро ве сти.
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С
куп шти на Ср би је одр жа ла је,30.и
31. ју ла, ван ред ну сед ни цу са јед -
ном тач ком днев ног ре да: Пред -

лог Де кла ра ци је На род не скуп шти не
Ре пу бли ке Ср би је о ак ту ел ном ста њу
на Ко со ву и Ме то хи ји на кон јед но стра -
них и на сил них ака та при вре ме них ин -
сти ту ци ја са мо у пра ве у При шти ни. За -
се да ње је са зва но на пред лог вла де,
али је она на то би ла при мо ра на због
при ти ска  де ла опо зи ци је ко ју је пред -
во ди ла Срп ска ра ди кал на стран ка.

Срп ски ра ди ка ли су у ви ше на вра та
зах те ва ли да др жа ва јав но утвр ди по -
ли ти ку пре ма Ко со ву и Ме то хи ји на
сед ни ци пар ла мен та, за шта су се на
кра ју и из бо ри ли. По сла ни ци ра ди ка ла
су по ну ди ли кон крет на ре ше ња за пре -
се ца ње „ко сов ског чво ра“ и под не ли
аманд ма не на вла дин пред лог, али их
је власт све ре дом од ба ци ла. Слич но су
про шли и оста ли по ку ша ји опо зи ци је
да ко ри гу је из дај нич ку по ли ти ку ре -
жи ма.

Из да ја се на ста вља

У срам ној ди ску си ји, пре ми јер Цвет -
ко вић, пред сед ник Та дић, ми ни стар
Бог да но вић и шеф пре го ва ра ча Сте фа -
но вић по ку ша ли су да обра зло же за -
што во де ан ти др жав ну по ли ти ку на
Ко со ву и Ме то хи ји. У не у бе дљи вим из -
ла га њи ма су са мо по твр ди ли да не ће
од у ста ти од из да је Ср би је и да са мо
Евро па не ма ал тер на ти ву. На ја ви ли су
да на ста вља ју по ли ти ку ла жних пре го -
во ра и при ста ја ња на уце не, ка ко би
„Ср би ја би ла фак тор ста бил но сти у ре -
ги о ну“ и ка ко не би угро зи ла (европ -
ску) бу дућ ност.

Бор ко Сте фа но вић је на по чет ку ка -
зао да „си ту а ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји
по при ма раз ме ре еле ме на та ван ред -
ног ста ња и мал те не рат ног су ко ба“. Он
и Бог да но вић су пре го ва ра ли са ко ман -
дан том Кфо ра, ге не ра лом Биле ром,
али су ти до го во ри до ве ли до по гор ша -
ња си ту а ци је.   

– Кфор, на жа лост, ни је мо гао да да
га ран ци је да ви ше не ће пре во зи ти тзв.
ца ри ни ке Ко со ва на ад ми ни стра тив не
пре ла зе... Кфор је увео пот пу ну бло ка -
ду два ад ми ни стра тив на  пре ла за та ко
да бо ле сни ци, мај ке са де цом, на мир -
ни це, ле ко ви, ни шта не мо же да про ђе
– пре ци зи рао је Сте фа но вић.

По вра так под окри ље УН

– На де лу је НА ТО агре си ја. Об ја сни -

те за што сте за ЕУ и НА ТО ка да на ста -

вљају агре си ју из 1999, ка зао је за ме -

ник ше фа по сла нич ке гру пе Алек сан -

дар Мар ти но вић.

По сле ње га је на род ни по сла ник

СРС-а и пред сед ник скуп штин ског Од -

бо ра за Ко со во и Ме то хи ју, Љу бо мир

Кра го вић, оце нио да власт ве ро ват но

не ће по што ва ти Де кла ра ци ју Скуп -

шти не, јер је већ „ба ци ла под те пих

прет ход не ре зо лу ци је“, а он да ра ди ла

по по ли ти ци ко ја је охра бри ла Шип та -

ре на но во на си ље. 

– Не ма ни шта од то га ако се стал но

до дво ра ва мо, и ако са мо го во ри мо,

Евро па не ма ал тер на ти ву. Ни Ко со во и

Ме то хи ја не ма ал тер на ти ву. По сто је и

дру ги при ја те љи у све ту са ко ји ма мо -

же мо да раз го ва ра мо. Где вам је са да

Еулекс? Го во ри ли сте да та ми си ја тре -

ба да за ве де ред, рад и ди сци пли ну и

бла го ста ње у по кра ји ни. Са мо по вра -

так про бле ма Ко со ва и Ме то хи је на те -

рен УН мо же да по мог не срп ском на ро -

ду – по ру чио је Кра го вић.

Те рор ве ћи не

Шеф по сла нич ке гру пе СРС Дра ган

То до ро вић под се тио је да је ре жим од -

би јао да за ка же сед ни цу о Ко со ву и Ме -

то хи ји и ка да је од лу чио да да зе ле но

све тло за до ла зак ми си је ЕУ. „Ви ни сте

за ка за ли сед ни цу, јер сте спре ма ли

при хва та ње Еулек са. То је не што нај го -

ре и нај стра шни је за Ср би ју. Иза шли

сте из окви ра УН и про бле ме Ср би је

ста ви ли у ру ке ЕУ. Да ли смо ми чла ни -

ца ЕУ? По ко јој ло ги ци ЕУ тре ба да ша -

ље ми си ју у Ср би ју? Због пла на Мар ти -

ја Ах ти са ри ја ко ји де фи ни ше да Еулекс

тре ба да по мог не да се ус по ста ве све

ин сти ту ци је бу ду ће др жа ве Ко со во. Тај

план ни ка да ни је усво јен, а ево и дан-

да нас га по ми њу и Кфор и оста ли ме ђу -

на род ни чи ни о ци. Ка жу – на осно ву

пла на Ах ти са ри ја. Па, где је он при хва -

ћен? Мо жда пре ћут но од вас“, ка зао је

То до ро вић.

Он је ис та као да је Срп ска ра ди кал -

на стран ка упо зо ра ва ла и да се не иде

пред Ме ђу на род ни суд прав де у Ха гу,

јер је ве ћи на су ди ја из др жа ва ко је су

при зна ле не за ви сност. По том је под се -

тио да је вла да ју ћи ре жим из ме нио Ре -

зо лу ци ју ко ју смо тре ба ли да под не се -

мо УН, у ко јој се зах те ва ло да се, по сле

ми шље ња су да, УН из ја сни да ли је јед -

но стра но про гла ше ње не за ви сно сти

Ко со ва у скла ду са ме ђу на род ним пра -

вом. Уме сто то га, власт је „про ме ни ла
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текст и по здра ви ла спрем ност ЕУ да

олак ша про цес ди ја ло га из ме ђу стра -

на, и оце ни ла да ће ЕУ по бољ ша ти жи -

вот љу ди у по кра ји ни. Ви сте им ово да -

ли у ру ке, ви сте им да ли да они ре ша -

ва ју“. 

Пот пред сед ник стран ке је ис та као

да се Срп ска ра ди кал на стран ка за ла же

за пре го во ре, али да по сто ји јед на

ствар ко ју  пр во мо ра мо да де фи ни ше -

мо – ста тус Ср би је, од но сно Ко со ва и

Ме то хи је. По том, ка ко је ре као, мо же мо

да раз го ва ра мо о сте пе ну ауто но ми је

за ју жну по кра ји ну. 

– Ви ре ша ва те тех нич ке про бле ме,

тех нич ка пи та ња и то оправ да ва те бо -

љим жи во том гра ђа на, и ви ће те ре ши -

ти сва пи та ња до ста ту са. Он да ће ста -

тус да пад не као зре ла кру шка, не ће ни

би ти по тре бе да се о ње му раз го ва ра –

ка зао је То до ро вић и то илу стро вао чи -

ње ни цом да ро ба на Ко со во и Ме то хи -

ју иде из Ср би је са је дин стве ном ца -

рин ском из ја вом, као да иде у дру гу др -

жа ву!

Пред лог СРС

„Пр во, пред ла же мо вам да истог мо -

мен та за тра жи те да се по ву че Еулекс и

да Ун мик пре у зме над ле жно сти ко је

има на осно ву Ре зо лу ци је 1244 од стра -

не Са ве та без бед но сти. Тра жи мо од вас

да ис кљу чи во зах те ва те да се ства ри

од ви ја ју у скла ду са Ре зо лу ци јом 1244 у

ко јој се ка же: по но во по твр ђу ју ћи при -

вр же ност свих др жа ва чла ни ца су ве ре -

ни те ту и те ри то ри јал ном ин те гри те ту

Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и дру -

гих др жа ва ре ги о на, ка ко је то на ве де -

но у Хел син шком до ку мен ту и Анек су 2.

У Ре зо лу ци ји 1244 се ка же: по твр ђу -

је се да ће по сле по вла че ња до го во ре -

ном бро ју ју го сло вен ског и срп ског вој -

ног и по ли циј ског осо бља би ти до зво -

љен по вра так у по кра ји ну, ра ди оба -

вља ња ду жно сти, у скла ду са Анек сом

2. Анекс 1 ка же: без бе дан и сло бо дан

по вра так свих из бе гли ца и ра се ље них

ли ца и нео ме тан при ступ ху ма ни тар -

них ор га ни за ци ја на Ко со ву“, ка зао је

То до ро вић и по звао власт да вра ти ма -

кар јед ног ца ри ни ка.

По сла ник СРС Де јан Ми ро вић је

под се тио пред сед ни ка Та ди ћа да је

Срп ска ра ди кал на стран ка још про шле

го ди не пред ло жи ла да Ср би ја тре ба

би ти при дру же ни члан ОДКБ, ка да је

пред сед ник ре као да је то не ре ал но јер

је Ру си ја да ле ко, итд. Од го спо ди на Бо -

ри са Гри зло ва, пред сед ни ка ру ске Ду -

ме, до шао је по зив да Ср би ја бу де при -

дру же ни члан, по сма трач ОДКБ, и то

пи смо се, пре ма Ми ро ви ће вим ре чи ма,

на ла зи код го спо ди на Ми ћу но ви ћа. За -

што не про ба мо да бу де мо по сма тра чи

у јед ној ор га ни за ци ји ко ја има моћ и

си лу да нас за шти ти од по ку ша ја да се

от це пи део Ср би је, пред ло жио је Ми ро вић. 

Гла са ће мо 

Алек сан дар Мар ти но вић је до дао

да ће ра ди ка ли гла са ти за Де кла ра ци ју

не за то што је до бра, не го да нам се

Шип та ри не би сме ја ли, да нам ни ко су -

тра не би мо гао да пре ба ци ка ко је

шип тар ски пар ла мент био је дин ствен

ка да је реч о од бра ни њи хо вих на ци о -

нал них ин те ре са, а да су срп ски пар ла -

мен тар ци оста ли по де ље ни. Он је под -

се тио и да је пред се да ва ју ћа Гор да на

Чо мић ре дом ка жња ва ла по сла ни ке

ра ди ка ла што су у мо мен ту ка да је до -

шло до пр вих ин ци де на та тра жи ли да

се пре ки не ре дов на сед ни ца и за ка же

ван ред на, а да вла да са да тра жи по др -

шку за сво ју де кла ра ци ју! 

Ра ди ка ли су, из ме ђу оста лог, би ли

про тив то га што у Пред ло гу, у тач ки 2,

сто ји да су Шип та ри на ру ши ли ста ту -

сно не у трал не окви ре да те Ре зо лу ци -

јом 1244. Та ре зо лу ци ја, по ду бо ком

уве ре њу СРС, ни је ста ту сно не у трал на,

већ га ран ту је по кра ји ни су штин ску

ауто но ми ју у Ре пу бли ци Ср би ји. Ра ди -

ка ли су у аманд ма ни ма ја сно име но ва -

ли НА ТО и ве ћи ну чла ни ца ЕУ као по -

ма га че и под стре ка че При шти не, што

је нај ве ро ват ни ји раз лог што је За ко -

но дав ни од бор од био да рас пра вља о

аманд ма ни ма Бо жи да ра Де ли ћа и Де -

ја на Ми ро ви ћа. 

Ге не рал Де лић је упо зо рио Та ди ћа

да из ја вом да Ср би ја не ће ра то ва ти, по -

ру чу је да се Ср би ја не ће бра ни ти, као и

да ми ни стар од бра не та ко ђе ка же да

Вој ска Ср би је не ће ра то ва ти, што опет

у пре не се ном сми слу зна чи да вој ска

не ће бра ни ти Ср би ју. Исто вре ме но, ка -

ко је ре као, из бу џе та се пла ћа да на ша

вој ска бу де спо соб на са мо да из вр ша ва

јед ну ми си ју – уче шће у ме ђу на род ним

ми си ја ма.

Ге то ве ли ке Ал ба ни је

По сла ник Бо рис Алек сић је оп ту -

жио Та ди ће ве парт не ре НА ТО, САД и

ЕУ да су са те ра ли Ср бе у ге то, за тво ри -

ли све при ла зе по кра ји ни, док су њи хо -

ви пред став ни ци ре кли да ће пу ца ти

на љу де ко ји бу ду но си ли ле ко ве, хра -

ну, во ду на Ко со во и Ме то хи ју. 

– Ни је то по че ло 25. ју на, не го 20 да -

на ра ни је, из ја вом Та ди ћа да је ве ли ка

Ал ба ни ја при хва тљи ва за Ср би ју ако

бу ду по сто ја ли од ре ђе ни спо ра зу ми.

Шип тар ским те ро ри сти ма, уби ца ма,

тр гов ци ма људ ским ор га ни ма је тре -

ба ло са мо 20 да на да по ка жу на те ре ну

да су раз у ме ли Та ди ће ву по ру ку. Из вр -

ши ли су агре си ју на се вер по кра ји не,

пре во же ни хр ват ским хе ли коп те ри ма

Кфо ра. Та ко је то по че ло – пре ци зи рао

је Алек сић и тра жио да се ис пи та ју ин -

фор ма ци је да су у овој ак ци ји уна пред

би ли оба ве ште ни САД, Ита ли ја, Фран -

цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка, НА -

ТО, али и ка би нет Бо ри са Та ди ћа. 

Еле мен ти др жав но сти

У спо ра зу му ко ји је власт за кљу чи ла

2. ју ла, из ме ђу оста лог, у за гра ди се по -

ми ње реч “гра ни ца” и Шип та ри ма се

при зна ју сва три еле мен та др жав но -

сти. У до ку мен ту пи ше: ста нов ни ци

сва ке стра не тре ба да бу ду у мо гућ но -

сти да сло бод но пу ту ју у окви ру или

пре ко те ри то ри је дру ге стра не. Те ри -

то ри ја је пр ви еле мент. Спо ра зум пре -

ци зи ра пра ва гра ђа на обе стра не. Ста -

нов ни штво је  дру ги еле мент др жав но -

сти. Сва ка стра на ће пред у зе ти све ме -

ре да омо гу ћи гра ђа ни ма дру ге стра не

да пу ту ју нео ме та но пре ко и кроз те ри -

то ри ју дру ге стра не ко ри сте ћи во зач ке

до зво ле. Упо тре ба тер ми на “стра не”

мо же да се по ве же са цен трал ном вла -
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Ка ко да вам ве ру је мо?
– Ка ко да вам ве ру је мо? Ево га Го ран Бог да но вић, пр ви Ср бин ко ји је био у оној вла ди Бај ра ма Ре џе пи -

ја за ду жен за по љо при вре ду. Са да се про се чан Ср бин пи та да ли га је ви ше пла ћао Бај рам Ре џе пи или Бо -
рис Та дић. Са да ја не знам ко ме да ве ру је мо ов де – ка зао је Кра сић, ко ји је још про шле го ди не упо зо ра вао
на ца рин ски пе чат. Он је ис та као да де ве де сет од сто гра ђа на не же ли да чу је за НА ТО, 80 од сто за ЕУ.

ЕУ је, ка ко је ка зао, од ли ко ва ла Бо ри са Та ди ћа, али „во ди те ра чу на, има не што што је за јед но крат ну
упо тре бу, а ка да се то про бу ши,он да не ко упр ља прст. Гра ђа ни Ср би је, из ву ци те по у ку, не ма блан ко по ве -
ре ња они ма ко ји се при пре ма ју да пре кро је ва шу во љу“, по ру чио је Кра сић.



шћу, што је, пре ма Алек си ће вим ре чи -

ма и тре ћи еле мент др жав но сти. 

Зло чин То ме Ни ко ли ћа

– Власт је омо гу ћи ла Шип та ри ма да

ме ња ју пре зи ме на и др жа вљан ство Ср -

ба у лич ним до ку мен ти ма ко је они из -

да ју, а Бе о град при зна је. То је на сил на

про ме на ет нич ке сли ке, зло чин про -

тив чо веч но сти. Он не за ста ре ва и за то

ће да од го ва ра ју Та дић и Сте фа но вић.

Зло чин ДС не би про шао без њи хо вих

са ве зни ка са ко ји ма су за јед нич ки

2008. кре ну ли да уни ште нај ве ћу опо -

зи ци о ну стран ку, нај ве ћу па три от ску

стран ку, СРС. То су То ми слав Ни ко лић

и Алек сан дар Ву чић, “тро јан ски ко њи“

ДС-а, ко ји су вам да ли мо гућ ност да

раз би је те нај ве ћу опо зи ци ону и па три -

от ску стран ку. Усво ји ли су ва ше прин -

ци пе кре та ња ка ЕУ и окре ну то сти ка

САД,по ко ји ма евро а тлант ске ин те гра -

ци је не ма ју ал тер на ти ву. То је до ве ло

до овог зло чи на над срп ском др жа вом
и над срп ским на ро дом – за кљу чио је
Алек сић.

То до ро вић је по звао пред сед ни ка
Ср би је да зе мљу бра ни у скла ду са
Уста вом, а Де јан Ми ро вић је по ста вио
пи та ње пред сед ни ку Та ди ћу шта ће
ура ди ти ако не ко на пад не Ко сов ску
Ми тро ви цу; шта ако  Европ ски са вет,
пре ма Ли са бон ском спо ра зу му, од лу чи
да је услов за ула зак Ср би је у ЕУ при -
зна ње шип тар ске не за ви сно сти; и да
ли је тач но да је де кла ра ци ја по сла та у
УН про ме ње на јер су при ја те љи са За -
па да ре кли да ће до ћи до по бу не у Сан -
џа ку, на па да на Ко сов ску Ми тро ви цу, а
ММФ по ву ћи аран жман са Ср би јом. 

– Уме сто да сте има ли уса гла шен
текст, као што сте до го во ри ли са Ру -
ском Фе де ра ци јом, ми то зна мо, ви сте
због при ти ска ЕУ, или не знам због че -
га дру гог, у јед ном да ну про ме ни ли ми -
шље ње о тој ре зо лу ци ји  и иза зва ли сте

јед ну вр сту не по ве ре ња од стра не на -
ших пра вих парт не ра – ис та као је Ми -
ро вић, кул тур но за мо лив ши Та ди ћа да
све што ра ди ка ли ка жу схва ти као до -
бро на мер ну кри ти ку. 

Та ди ћев од го вор ра ди ка ли ма 

– Нај ва жни ји за да так за Ср би ју да -
нас и у прет ход ном вре ме ну, на ро чи то
на кон те шких и бол них ис ку ста ва 90-
их го ди на је сте да се обез бе ди мир. Са -
мо у усло ви ма ми ра је мо гу ће про на ћи
одр жи во ре ше ње за Ко со во иМе то хи ју,
за све оста ле иза зо ве са ко ји ма се ми су -
о ча ва мо на про сто ру за пад ног Бал ка -
на. Кон фликт на Ко со ву и Ме то хи ји ни -
је са мо на ци о нал ни, наш и ал бан ски,
он је ре ги о нал ни. Жи ви мо у јед ном не -
де љи вом про сто ру, то је је дан кул ту ро -
ло шки про стор, то је је дан еко ном ски и
без бед но сни про стор и сви они ко ји
ми сле да је мо гу ће за до во љи ти усло ве
или ле ги тим не ин те ре се са мо јед не на -
ци о нал не гру па ци је, а не ми сли ти при
том и на дру гу, има ју по гре шну по став -
ку у по ли ти ци, не по зна ју до вољ но
исто ри ју – ка зао је Та дић.

На тај на чин он је по ру чио да су др -
жав не гра ни це Ср би је већ из бри са не,
ње му не бит не и да је ју жну по кра ји ну
већ пре пу стио Ал бан ци ма. А ар гу мен -
ти ко је је на вео у гор њих пет ре че ни ца
су оно што су му Бри сел и Ва шинг тон
сер ви ра ли на та њи ру гло ба ли зма и но -
вог свет ског по рет ка. Уоста лом, и сам
је ре као да „ме ђу на род ни чи ни о ци ни -
су иму ни од гре ша ка у во ђе њу по ли ти -
ке и раз у ме ва њу по ли тич ких за ко ни -
то сти про сто ра за пад ног Бал ка на, али
ми без све та не мо же мо да ре ши мо
про бле ме са ко ји ма се су о ча ва мо“. 

Он је по но вио да Ср би ја не ће во ди -
ти рат и да то го во ри као „ре че ни цу ко -
ју сва ки по ли ти чар у Ср би ји сва ко га ју -
тра тре ба се би да ка же“. У истом нео -
збиљ ном ма ни ру је до дао да по сла ни -
ке СРС ин фор ми ше да се из ви ња вао
због жр та ва дру гих на ро да да би ство -
рио усло ве „за лак ши  жи вот на шим су -
на род ни ци ма на ме сти ма где им је нај -
те же“. А на пи та ње да ли је знао да ће
РО СУ из ве сти ак ци ју, од го во рио је да
сва ка зе мља има оба ве штај не из во ре и
да се два ме се ца зна ло да се ак ци ја при -
пре ма. Ни је од го во рио за што Ср би ја
ни је би ла спрем на. Ни на оста ла пи та -
ња ни је имао су ви сли од го вор. 

Сед ни ца је по том за вр ше на, у је дан
иза по но ћи, а од 203 при сут на по сла ни -
ка, 179 је гла са ло за пред лог Де кла ра -
ци ја, 18 про тив, че ти ри уз др жа на, а два
ни су гла са ла.

Р. В. С.
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Цветковић опет лагао 
Премијер Мирко Цветковић је казао да је намера Албанаца била

да, пошто изазову инциденте на српској страни, прекину преговоре.
Он је заборавио да радикали одавно говоре да су преговори превара
и да је циљ Тадићевог режима да кроз њих испуни све жеље
Шиптара. 

– Садашња позиција Владе Србије,на основу Резолуције 1244,је да
смо обавезни да све проблеме решавамо мирно и дипломатски и
искључимо употребу било којих других средстава – казао је
Цветковић, који прелази преко чињенице да према Резолуцији 1244
Србија има право на повратак око хиљаду припадника војске и поли-
ције.   

Премијер је направио још две грешке: казао је да су Богдановић и
Стефановић успешно договорили да шиптарски цариници буду
повучени са прелаза, после чега је званични Кфор објаснио да је то
само привремена мера; друга грешка је  да је српска дипломатија
зауставила шиптарску акцију, пошто сви знамо да су је зауставили
Срби, што балванима, шљунком, блоковима, па чак и бетонским
крстом и сопственим телима. 



Ч
етвртог августа
навршило се 16
година од хрват-

ске окупације најзапад-
није српске државе – Ре-
публике Српске Краји-
не. И ове године одр-
жан је парастос у цркви

Св. Марка у Београду, а након парасто-
са у организацији Владе и Скупштине
Републике Српске Крајине у прогон-
ству, по шести пут организована је про-
тестна шетња до амбасада Хрватске и
САД и Председништва Србије, са обра-
ћањима представника Владе и Скуп-
штине Републике Српске Крајине у
прогонству. Премијер Владе РСК у про-
гонству, Милорад Буха, министар Раде
Чубрило и председник Скупштине РСК
Рајко Лежаић подсетили су да је у зло-
чиначкој хрватској акцији „Олуја“ про -
те ра но ви ше сто ти на хи ља да Ср ба, а
суд би на две и по хи ља де је и да нас не -
по зна та. 

Они су упо зо ри ли да Бо рис Та дић,
упр кос то ме што је имао низ ср дач них
су сре та са хр ват ским пред сед ни ком,
ни је за по чео ре ша ва ње ни јед ног про -
бле ма про те ра них Ср ба из Хр ват ске –
узур па ци ја њи хо вих ста нар ских пра ва,
не мо гућ ност рас по ла га ња имо ви ном,
ба га тел на рас про да ја срп ских има ња,
оспо ре на пра ва из рад них од но са, пра -
ва на пен зи је, са мо до при но се и сва
оста ла кр ше ња на ци о нал них, ху ма ни -
тар них и људ ских пра ва Ср ба.

На кон шет ње, де ле га ци ја Вла де и
Скуп шти не РСК оти шла је у Бу си је и
по ло жи ла ве нац на спо ме ник по ги ну -

лим Ср би ма Кра ји шни ци ма по ред цр -

кве Све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја.

Нај ве ће ет нич ко чи шће ње

Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на на ста ла

је из ле ги тим не те жње и нео ту ђи вог

др жа во твор ног пра ва срп ског на ро да

тих про сто ра. Ка да је Ре пу бли ка Хр ват -

ска кре ну ла пу тем се це си је од до та да -

шње за јед нич ке др жа ве Со ци ја ли стич -

ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви -

је, срп ски на род, као је дан од два кон -

сти ту тив на на ро да у до та да шњој Хр -

ват ској, ле ги тим но је де фи ни сао сво је

др жа во твор не ста во ве. 

На Са бо ру у Ср бу 25. ју ла 1990. го ди -

не, срп ски на род у до та да шњој Хр ват -

ској од ба цио је све устав не про ме не у

ре ин ста ли ра ној уста шкој др жа ви,

оста ја њем у за јед нич кој др жа ви. Ови

ста во ви по твр ђе ни су и на срп ском

пле би сци ту од 19. ав гу ста 1990. го ди -

не, у ко јем се срп ски на род тро сте пе но

из ја снио:

– уко ли ко Ре пу бли ка Хр ват ска оста -

не у фе де ра ци ји СФРЈ, срп ски на род се

за ла же за кул тур ну ауто но ми ју, с тим

да Ср би оста ну кон сти ту ти ван др жа -

во тво ран на род;

– уко ли ко Ре пу бли ка Хр ват ска за -

сту па став да се СФРЈ ре де фи ни ше у

кон фе де ра ци ју, срп ски на род тра жи

те ри то ри јал ну ауто но ми ју;

– уко ли ко се Ре пу бли ка Хр ват ска

от це пи од СФРЈ, срп ски на род тра жи

исто пра во, као кон сти ту ти ван на род;

Ова кви по ли тич ки ста во ви ма те ри -

ја ли зо ва ни су ка сни је у ства ра њу Срп -

ске Ауто ном не Обла сти Кра ји не 19. де -

цем бра 1990. го ди не. Ка сни је су ство -

ре не још две срп ске обла сти – Срп ска

Ауто ном на Област Сла во ни ја, Ба ра ња

и За пад ни Срем и Срп ска Област За пад -

на Сла во ни ја.

Да на 19. де цем бра 1991. го ди не, ује -

ди ње њем ових срп ских обла сти, на ста -

је Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на, као од го -

вор на се це си ју Хр ват ске.

У пе ри о ду од 1990. до 1992. го ди не

срп ски на род тих про сто ра углав ном је

за о кру жио и осло бо дио срп ски ет нич -

ки про стор. Уме сто да се но ва Не за ви -

сна Др жа ва Хр ват ска де фи ни тив но по -

ра зи, до ла ском сна га УН ПРО ФОР-а да -

то јој је вре ме да се опо ра ви, а Ре пу бли -

ка Срп ска Кра ји на је ис цр пљи ва на и

ко ма да на пар че по пар че.

Хр ват ска зло чи нач ка опе ра ци ја

„Олу ја“ је са мо фи на ле по је ди нач ног

ко ма да ња Кра ји не, ко је је из вр ше но

пред очи ма пред став ни ка ме ђу на род -

не за јед ни це ко ји ни пр стом ни су мрд -

ну ли да спре че та ко очит зло чин. Под -

сје ти мо се са мо нај ве ћих зло чи на:

– јун 1992. го ди не – зло чин и оку па -

ци ја Ми ље вач ког пла тоа;

– ја ну ар 1993. го ди не – зло чи ни и

оку па ци ја  Рав них Ко та ра и Пе ру че;

– сеп тем бар 1993. го ди не – „кр ва ви

сеп тем бар у Ли ци“, тзв. Ме дач ки џеп;

– мај 1995. го ди не – зло чин и оку па -

ци ја За пад не Сла во ни је;

– и на кра ју, ав густ 1995. го ди не –

зло чи нач ка опе ра ци ја „Олу ја“ и оку па -

ци ја Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не.

Ре зул тат овог зло чи на у кон ти ну и -

те ту је нај ве ће ет нич ко чи шће ње у

Евро пи по сли је Дру гог свет ског ра та.

Чи тав је дан на род ет нич ки је очи шћен,

та ко да је да на шња Хр ват ска по ста ла
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ет нич ки нај чи сти ја зе мља у Евро пи.

У ових 16 го ди на, За пад и Хр ват ска,

а и ак ту ел не срп ске вла сти кон ти ну и -

ра но се тру де да ре ла ти ви зу ју и за та -

шка ју ову не спор ну чи ње ни цу.

Сва ки об лик по ли тич ког ор га ни зо -

ва ња Кра ји шни ка кон стант но се спре -

ча ва, це ла при ча је пре пу ште на та ко -

зва ним из бе глич ким удру же њи ма, е

да би се про блем свео на ху ма ни тар ни

иако је он по сво јој су шти ни пар екс е -

ланс – на ци о нал ни и по ли тич ки.

Об но вље ни рад др жав них ор га на

Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про гон -

ству пре кри вен је ме диј ским мра ком –

сви по ли тич ки фак то ри у Ср би ји о то -
ме ћу те,  док је је ди ну по др шку овом
ва жном на ци о нал ном по слу да ла Срп -
ска ра ди кал на стран ка на че лу са др
Во ји сла вом Ше ше љом.

Ин ди ка тив но је да су, док су би ли у
Срп ској ра ди кал ној стран ци, То ми слав
Ни ко лић и Алек сан дар Ву чић, та ко ђе
ми ни ми зи ра ли рад др жав них ор га на
Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про гон -
ству. Као илу стра ци ја мо же да по слу жи
и чи ње ни ца да ни је дан је ди ни пут за 4
го ди не ни су ушли у про сто ри ју Вла де
Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про гон -
ству.

Ка сни је, по сле по ку ша ја пу ча у Срп -
ској ра ди кал ној стран ци, Алек сан дар
Ву чић од ла зи на про стор оку пи ра не
Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и ти ме оку -

па то ру – Ре пу бли ци Хр ват ској, да је ле -
ги ти ми тет и по ка зу је сво је пра во ли це.

Нај но ви ји при мер кр ше ња пра ва
Ср ба Кра ји шни ка је од лу ка Устав ног
су да Хр ват ске ко јом је уки ну то пра во
Ср ба на 3 га ран то ва на по сла ни ка у Са -
бо ру. Ин ди ка тив но је да је ова од лу ка
до не се на на кон за тва ра ња пре го во ра
Хр ват ске са Европ ском уни јом, што нај -
бо ље по ка зу је ли це мер ство ре жи ма у
За гре бу. Очи то је да ре жи ми у За гре бу
и Бе о гра ду во де ко ор ди ни ра ну ак ци ју
про тив Ср ба Кра ји шни ка, јер смо све -
до ци сва ко днев них су ђе ња и по ди за -
ња оп ту жни ца, ка ко у За гре бу та ко и у
Бе о гра ду, про тив Ср ба Кра ји шни ка, са
дра кон ским за твор ским ка зна ма.
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Влада и Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству орга-
низовале протестну шетњу до хрватске амбасаде



М
инистар пољо-
привреде Ду-
шан Петровић

изјавио је, после прего-
вора између произвођа-
ча малине из Ариља и
власника хладњача из
тог места, одржаних у

згради Владе Србије, који су окончани
7. августа у два сата ујутру, како су се
власници хладњача „договорили” с
представницима Удружења произво-
ђача јагодичастог воћа „Виламет”, да се
откупна цена килограма малине по-
дигне са 90 на 100 динара, иако су про-
извођачи малине тражили аконтну
(почетну) цену од 126 динара по кило-
граму малине. Оно што је Душан Пе-
тровић прећутао је, да се договор одно-
си само на малинаре и хладњачаре са
територије општине Ариље. Остали
произвођачи малина и даље ће зависи-
ти искључиво од воље хладњачара, ко-
је је, с друге стране, министар Петро-
вић саветовао да вишу откупну цену
надоместе кредитима из Фон да за раз -
вој.

Под се ћа мо, 2. ав гу ста ове го ди не,
уз га ји ва чи ма ли не из ариљ ског кра ја,
не за до вољ ни от куп ном це ном од 90
ди на ра по ки ло гра му, ко ју су им по ну -
ди ли вла сни ци хлад ња ча, по кре ну ли
су сво је трак то ре и дру гу по љо при -
вред ну ме ха ни за ци ју, са ци љем да
стиг ну до Бе о гра да, у ко ме су на ме ра -
ва ли да орга ни зу ју ми ран пр о тест због
ни ске от куп не це не ма ли не. Жан дар -
ме ри ја је истог да на кор до ном бло ки -
ра ла пут Ари ље-По же га. У ин тер вен -
ци ји по ли ци је ви ше де се ти на ма ли на -
ра је по вре ђе но, а оште ћен је и ве ћи бр -
ој трак то ра. Ми ни стар уну тра шњих
по сло ва Иви ца Да чић се бра нио да је
по ли ци ја ре а го ва ла по ди рект ном на -
ло гу из Вла де Ср би је и „да по ли ци ја ни -
је за ду же на да ре ша ва ту вр сту пр о бле -

ма”. Пред сед ник Удру же ња пр о из во ђа -
ча ја го ди ча стог во ћа из Ари ља, Дра ган
Бог да но вић, из ја вио је да је по ли ци ја
пр во одо бри ла скуп и кре та ње јед ном
стра ном пу та, али чим је ко ло на, ду га
ви ше ки ло ме та ра, кре ну ла, на из ла ску
из Ари ља се ља ке је са че као кор дон по -
ли ци је, ко ји их ни је пу штао да ље, што
је на кра ју до ве ло до ин ци де на та.

Ма ли на ри су пр о тив бло ка да,
али зах те ва ју је дин стве ну

от куп ну це ну у це лој Ср би ји

Ми лу тин Ми ша Жив ко вић, пред -
сед ник Удру же ња ма ли на ра „Злат ни
брег” из Но ве Ва ро ши, по твр дио је за
„Ве ли ку Ср би ју” да се до го вор вла сни -
ка хлад ња ча и пред став ни ка ма ли на ра
из Удру же ња „Ви ла мет” из Ари ља, по -
стиг нут на са стан ку са ми ни стром по -
љо при вре де Ду ша ном Пе тро ви ћем,
од но си са мо на хлад ња ча ре са те ри то -
ри је оп шти не Ари ље, али не и на дру ге
оп шти не и дру ге вла сни ке хлад ња ча у
Ср би ји.

– Сту пио сам у кон такт са пред сед -
ни ком Удру же ња „Ви ла мет” из Ари ља,
Дра га ном Бог да но ви ћем, ко ји ми је то
по твр дио. Ми ни стар је вла сни ци ма
хлад ња ча обе ћао суб вен ци је кр оз по -
вољ не кре ди те, да би при хва ти ли от -
куп ну це ну од 100 ди на ра. И то се не
од но си на дру ге, већ са мо на Ари ље. Ми
смо пр о тив бло ка да пу те ва, али се ис -
по ста вља да ве ћу от куп ну це ну до би ја -
ју са мо они ко ји се отво ре но бу не. Има -
мо по др шку и из Ари ља, ко ји су исто
љу ти што се Ср би ја на овај на чин де ли,
по от куп ним це на ма. Не раз у мем за -
што нас ма ли на ре на ова кав на чин де -
ле – пи та се Ми ша Жив ко вић.

Он ка же да је до био ин фор ма ци ју да
је от куп на це на ки ло гра ма ма ли не у
Шап цу (ода кле је ми ни стар Ду шан Пе -
тро вић) 100 ди на ра, па је пред ло жио
да се одр жи ван ред на сед ни ца скуп -
шти на оп шти на Но ва Ва рош, При бој и
При је по ље, на ко ји ма би од бор ни ци
да ли по др шку пр о из во ђа чи ма ма ли не
из тих оп шти на. 
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– Пр о блем је ве ли ки. Пре не ко ли ко

да на, као пред став ник Удру же ња, уче -

ство вао сам, за јед но са пред став ни ци -

ма два удру же ња ма ли на ра из При је -

по ља и јед ним из При бо ја, на са стан ку

са пред став ни ци ма хлад ња че „Зла тар -

пласт” из Но ве Ва ро ши, са ко ји ма се ни -

смо ус пе ли до го во ри ти око от куп не

це не ма ли не – при ча Ми лу тин Жив ко -

вић.

Он под се ћа да је не дав но, на јед ном

од са ста на ка на ко ји ма је уче ство вао у

При је по љу, је дан бр ој ма ли на ра за пре -

тио да ће уни шти ти сво је ма ли ња ке,

јер им се по овим от куп ним це на ма не

ис пла ти уз га ја ти ма ли ну. Ми ша Жив -

ко вић об ја шња ва да је за уз гој ма ли не

по треб но уло жи ти мно го вре ме на и

нов ца и да је от куп на це на од 126 ди на -

ра по ки ло гра му ма ли не ми ни мум ко -

јим се по кри ва ју сви тр о шко ви пр о из -

вод ње. 

– То ком  пр о лет ње об ра де, ма ли ну

је по треб но не ко ли ко пу та пр ска ти да

се за шти ти од ра зних ин се ка та и бо ле -

сти, по сле то га ве зи ва ти, око па ва ти, а

до цве та ња сле ди ба ца ње ве штач ког

ђу бри ва, при хра на и фре зи ра ње. По сле

цве та ња, тре ба по но во пр ска ти пр о тив

бо ле сти и ин се ка та и ко си ти тра ву ако

до ђе до по ја ве ко ро ва. То ком бер бе, у

слу ча ју да је не вре ме оште ти ло пло до -

ве, бе рач не мо же да их убе ре. Че тво ро -

чла на по ро ди ца са од ра слом де цом, ко -

ја об ра ђу је хек тар ма ли ња ка, до бер бе

има сва ки дан по сла – об ја шња ва Ми -

ша. 

Да ље, по сле бер бе, на ста вља Ми ша,

мо ра ју да се исе ку ста ре ма ли не, ко је су

ви шак, по сле че га се пр ска њем вр ши

за шти та од бо ле сти. На кра ју, у ок то -

бру и но вем бру се ра ди при хра на, ка ко
би се оја чао ко рен ма ли не. По сле то га

сле ди зим ска при пре ма за ма ли ну, ко -
ше њем тра ве и но вим пр ска њем пр о -
тив бо ле сти. 

– Што се тр о шко ва ти че, це на 100

ки ло гра ма ве штач ког ђу бри ва је од 65

до 85 евра, а ишла је ове го ди не и до

150 евра. За хек тар ма ли ња ка го ди -

шње, да би ма ли на ро ди ла, по тро ши се

око че ти ри то не ђу бри ва – ис ти че

пред сед ник Удру же ња ма ли на ра

„Злат ни брег” из Но ве Ва ро ши, Ми лу -

тин Жив ко вић.

Не вре ме, пра ће но гра дом, ко је је не -

дав но по го ди ло ариљ ски крај, те шко је

по го ди ло ма ли на ре. Ми ша по зна је уз -

га ји ва ча ма ли не из Ари ља, ко ји је на

два хек та ра ма ли ња ка ове го ди не имао

род од све га 20 то на ма ли не. Да ни је

би ло гра да, имао би бар 40 то на. Не вре -

ме не са мо да уни шти род, већ и оте жа -

ва са мо бра ње ма ли не, што до дат но

ума њу је при нос. Ове го ди не су при но -

си ма ли и у де ло ви ма Ср би је ко је ни је

за хва ти ло не вре ме. Ми ша ка же да је у

Но вој Ва ро ши и око ли ни, при нос по

хек та ру био у пр о се ку све га 12 то на,

мно го ма ње од пр о сеч них 20 то на, јер

је ки шна го ди на не по вољ но ути ца ла

на род ма ли не у но во ва ро шком кра ју. 

– У вре ме вла да ви не Бо ри са Та ди ћа,

уни ште на су нам пред у зе ћа, за тво ре не

фа бри ке, а тра же и да скло ни мо омла -

ди ну са ули це. Ми ко ји има мо не ки по -

сед на се лу по че ли смо да се ба ви мо по -

љо при вред ном пр о из вод њом. Не иде

пр о из вод ња мле ка, не иду ма ли не, па

шта ови из вла сти ми сле са на ма? Оста -

ло нам је да диг не мо ру ке од све га и да

се се ли мо за Бе о град. А шта ће мо он да

да ра ди мо у Бе о гра ду – пи та се Ми лу -

тин Ми ша Жив ко вић, пред сед ник

Удру же ња ма ли на ра „Злат ни брег” из

Но ве Ва ро ши.
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Кога штити полиција,
хладњачаре или режим,
или и једне и друге?
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Т
аман када су помислили да је
њихов протест и штрајк узалу-
дан, раднике Индустрије хемиј-

ских производа (ИХП) „Прахово“ код
Неготина посетио је народни посла-
ник Српске радикалне странке и пред-
седник Одбора за индустрију Скуп-
штине Србије Милорад Буха. Он је раз-
говарао са штрајкачима „Прахова“, а
низ разговора обавио је и са купцем из
Грчке и менаџментом предузећа у Ср-
бији. За консултације, преговоре, убе-
ђивање и инсистирање код купца да се
обавезе према радницима измире би-
ло је неопходно месец дана. 

– Истрајали смо у преговорима са

менаџментом и власником из Грчке,

да око 2.000 радника  добије своје зао-

стале зараде од 3,5 милиона евра. Ку-

пац се обавезао да дуг према радници-

ма, зараде и доприносе, исплаћујеу ме-

сечним траншама од по 250.000 евра, а

све до намирења пуног износа дуга.

Приоритети и динамика исплате у ве-

ликој мери су ствар разумног догово-

ра купца и радникакоји ће добијати по

170 евра. Неко потражује 20, неко 40, а

неко 50 плата и свима је у

интересу да се тај новац надокнади,

каже Милорад Буха за „Велику Србију“. 
Буха сматра да је, без обзира на

комплексност проблема и тежину
преговора, ипак превладао разум куп-
ца „Прахова“ да прво мора да измири
зараде према радницима, ако мисли да
задржи предузеће које је приватизо-
вао.   

Дугови и производња

– Посредовао сам у преговорима
између купца и радника и оно око чега
смо се сви сложили јесте то да је купо-

продајни уговор
прекршен. Прекр-
шени су рокови из
уговора и држава,
односно актуелна
власт, до сада је тај
проблем гурала под
тепих. Купац из
Грчке је свестан да
су се стекли сви
услови за раскид
приватизације и да
врло лако може да
остане без предузе-
ћа. Њему то није у
интересу и због то-
га ће морати да на-
докнади зараде
радницима, оцењу-
је Милорад Буха.   

Он каже да нико
не може бити задовољан због чињени-
це да се купац не придржава рокова и
обавеза које је преузео на себе у мо-
менту приватизације. Стратегије СРС-
а, као и штрајкача „Прахова“, била је да
се учини све што је могуће да се штета
надокнади, а производња настави. –
Временски рок за измирење зарада је
дужи од оног из уговора што је доне-
кле проузроковала и тешка економска
ситуација. Штрајкачи „Прахова“ су ис-
такли да су свесни кризе и проблема у

Грчкој и да у том смислу могу да имају

дозу разумевања за купца. Због тога

би инсистирање на раскиду уговора

подразумевало да им зараде уопште

неће бити исплаћене. Радници не би

имали од кога да потражују дуг, због

чега би све стало и фабрика улази у

проблем из којег неће никада изаћи.

Преговарачка тактика СРС-а је да се

дуговања измире и да се на страте-

шком плану производња настави – об-

јашњава Милорад Буха.  

Ништа без СРС

Месецима уназад ниједна државна

институција није имала слуха за захте-

ве обесправљених, бивших и сада-

шњих, радника „Прахова“.  На цедилу

их је оставила „демократска“ власт из

Београда и „демократска“ власт из Не-

готина. Тадића, Динкића, Цветкови-

ћа... уопште није бринула чињеница да

породице 2.000 људи немају новца ни

за кору сувог хлеба, а камоли за друге

животне потребе.

На судбину радника заборавила је

и државна институција која је за бага-

телу продала предузеће, а то је Аген-

ција за приватизацију. Након обиласка

штрајкача у „Прахову“ и разговора са

менаџментом, једино је СРС овај про-

блем изнела на Одбору за индустрију

Скупштине Србије. 

– Став Одбора био је да се у прегово-

рима посредује и да се тражи позитив-

но решење проблема, што је и учиње-

но. Представници власти и институ-

ција су за то време забадали главу у пе-

сак, без жеље да било шта помогну.

Нико из локалне самоуправе није до-

лазио на састанке, нити су били при-

сутни током блокаде и штрајка у „Пра-

хову“. Без иницијативе и истрајности

српских радикала судбина заосталих

плата радника „Прахова“ остала би не-

извесна – оцењује Милорад Буха.

Радикали�се�
изборили�за�плате�
радника�„Прахова“

Победа

•���Истрајали�смо�у�преговорима�са�менаџментом
и�власником�из�Грчке,�да�око�2.000�радника�доби-
је своје�заостале�зараде�каже�Милорад�Буха,�на-
родни�посланик�СРС-а



„Што се тиче Електропривреде Ср-

бије, влада сматра да то предузеће не

треба распарчавати и продавати на ко-

мад. Сматрамо да треба да се омогући

долазак великих произвођача струје

унутар система на већинској приватној

основи“, рекао нам је премијер Мирко

Цветковић.

Ова замумуљена изјава дата је 27. ју-

ла, дакле, дан пре усвајања новог зако-

на о енергетици у Скупштини Србије.

Премијер каже и да је учињен „велики

корак у сређивању државе“, што је иза-

звало бројна питања грађана:да ли ми-

сли на Србију или Косово, да ли има

сталног лекара...

А ми смо се запитали шта је претхо-

дило овој изјави и какве нам злослутне

и прикривене поруке она шаље.

Почетком марта Електропривреда

Србије је саопштила да су представни-

ци нашег енергетског сектора указали

стручњацима Европске комисије да

отварање тржишта електричне енер-

гије мора бити постепено, јер српска

привреда „још није изашла из транзи-

ције“, а економска криза „није оконча-

на“. А стручњаци ЕК припремају ми-

шљење о захтеву Србије за стицање

статуса кандидата за чланство у

Европској унији.

Према истом саопштењу, европске

„стручњаке“ је занимао став ЕПС-а о

улози, овлашћењима и независности

регулатора у области енергетике у Ср-

бији. Разговарало се и о примени „Тре-

ћег енергетског пакета ЕУ“ у оквиру

припреме нашег новог закона о енер-

гетици, а посебно у вези са овлашће-

њима Агенције за енергетику, као и о

„отварању“ нашег тржишта електрич-

не енергије.

Делегација ЕПС-а је боравила у Бри-

селу од 13. до 17. јуна, где је представи-

ла подухвате улагања у обновљиве из-

воре енергије, напредне технологије и

енергетску ефикасност (тзв. Белу књи-

гу). Практично, покушали су да се при-

макну фондовима ЕУ, а у ту сврху је

16 VELIKA SRBIJA AVGUST 2011. BROJ 3462    

Србија на добошу

Пише:�Часлав�Кузмановић

Режим припрема продају ЕПС-а

Влада крчми
и електропривреду

•��Режим�једонео�нови�закон�о�енергети-
ци који� омогућава� енергетско� поро-
бљавање земље,� а� председник� владе,
Мирко� Цветковић,� нуди� народу� уте-
шне�шаргарепе



основано чак и удружење за хватање

ветрова�у Србији.

Црна наша
енергетска независност

Нашу делегацију, предвођену гене-
ралним директором ЕПС-а, Драгоми-
ром Марковићем, примио је и Хајнц
Хилбрехт, директор за енергетска тр-
жишта, сигурност снабдевања и мреже
у Директорату за енергетику ЕУ. Једна
од тема је била брзина отварања тржи-
шта електричне енергије у Србији и по-
зиција ЕПС-а у региону.

Из Брисела стиже гласда је Хајнц та-
да похвалио и Србијицу и ЕПС да су на

„добром путу“, а да је Драгомир проце-
нио да смо још далеко од европских па-
ра. Наш Драгомир нам рече и да не по-
стоје препреке за чланство Србије у
„Енергетској повељи“ (што је услов да
се приступи парама), јер је то акт који
промовише енергетску� независност
земље и предузеће која има кључну
улогу у сигурном снабдевању елек-
тричном енергијом. 

Уз све то, нашем Драгомиру стиже и
отворена препорука Владимира Рах-
мањина, заменика генералног дирек-
тора Енергетске повеље, да са „Белом
књигом“ продужи�до�Москве,�Пекинга�и
даље.

Сироти наш Драгомир се чуди, јер
не схвата да се енергетска�независност

земљене односи на нашу земљу, и да се
као кључно предузеће не�видиЕПС, већ
неко друго, које има и кључ од касе.

Из Србије су тада покушали да поја-

чају Драгомирову преговарачку пози-

цију обећањима да се неће више кра-

сти из Колубаре, да ће похватати лопо-

ве, да неће бити политиканата и лопо-

ва у управним одборима, већ прави ме-

наџери, али све је узалуд. Најавише и

наш нови закон о енергетици, са „отва-

рањем тржишта“ и „ојачаном улогом“

Агенције за енергетику, која има сву

моћ како би се лакше договарало и рас-

продавало.

Тако и би, па зато у новом закону о

енергетици стоји следеће: „Агенција је

самостални правни субјект и функцио-

нално је независна од било ког држав-

ног органа, као и од свих организација

и лица који се баве енергетским делат-

ностима.“ (члан 38, став 2, усвојено у

Скупштини Србије 28. јула 2011). 

Према одредбама новог закона,

Агенција за енергетику Србије ће од 1.

октобра 2012. одређивати�цене�струје

и� гаса�уместо�Владе�Србије. У оквиру

хармонизације са европским законо-

давством уводи се и право� приступа

гасоводима� и� електромрежи� за� бело-

светске� оператере. Неки домаћи

стручњаци (давно школовани у САД)

тврде да струја треба да поскупи 60 од-

сто како би се постигла „добра цена“ за

ЕПС, као да нису ни рођени и не живе у

овој земљи. Србија се још једном сагну-

ла... 

А Милутин Мркоњић хвали нови

закон о енергетици. И успут наручује

нову стратегију развоја енергетике по

четири�пута�већој цени. Врх ЕПС-а из-

јављује да су спремни за тржишну

утакмицу и задужују се код Европске

банке за обнову и развој,као и Немачке

развојне банке. Један „ресетовани

Европејац“ (са набилдованим издај-

ничким капацитетом) још 18. фебруа-

ра упозорава господаре да закон може

бити још бољи. За њих, господаре. 

А у одсуству бившег министра – де-

журног лажова око акција – сад нам

премијер Цветковић обећава поделу

акцијаЕлектропривреде Србије, након

понављања тендера за изградњу тер-

моелектране „Никола Тесла Б3“.

Уз његову изјаву са почетка текста,

оваквообећање можемо схватити само

као лажну утеху. Намерно дату.
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Хоће ли странци постати нови валсници Колубаре?



П
осле дугогоди-
шње агоније и
„крпљења“ рупе

без дна у „ЈАТ ервејзу“,
Влада Србије одлучила
је да, кроз модел „стра-
тешког партнерства“,
прода националног

авио-превозника. У огласу који је рас-
писало Министарство инфраструкту-
ре упућује се позив свим инвеститори-
ма који су заинтересовани за заједнич-
ко улагање у „ново привредно дру-
штво“, да откупе трансакциону (тен-

дерску) документацију уз накнаду од
10.000 евра. На тендеру могу учество-
вати компаније које су у прошлој годи-
ни имале 1,5 милиона путника и би-
ланс од 200 милиона евра. Међутим,
на тендеру могу да учествују и компа-
није које се не баве авио-превозом, уз
услов да имају минимално учешће од
5 одсто у производњи авиона. Иначе,
замисао режима Бориса Тадића је да,
уз новчани улог од 400.000 евра, држа-
ва оснује нову авио-компанију у којој
ће удео акција понудити будућем ин-

веститору. Заиста звучи парадоксал-

но, али држава не зна колики проце-

нат власничког удела продаје у компа-

нији коју тек треба да формира, јер то

не пише у јавном позиву.

Државни секретар за ваздушни са-

обраћај, Миодраг Миљковић, каже да

су све опције на столу, већинско вла-

сништво на једној или другој страни

или пола-пола. „Партнер добија потпу-

но нову компанију у коју ће са држа-

вом Србијом да улаже, заједно са оним

што је тренутно најздравије у “ЈАТ-у”.

То су постојећа флота, постојећи пило-

ти, слотови на најатрактивнијим лока-

цијама и терминима, на најбољим

светским и европским аеродромима”,

објашњава Миљковић. Програм при-

ватизације који је израдила консул-

тантска кућа „Дилојт“ подразумева да

се на новоосновану компанију пренесу

имовина и права „ЈАТ-а“, а да сви посто-

јећи, астрономски дугови компаније

остану држави. Притом нико од над-

лежних не жели да саопшти колика су

заиста акумулирана дуговања „ЈАТ-а“

према држави, банкама, кооперанти-

ма у земљи и иностранству... Према

званичним билансима, губитак „ЈАТ-а“,

само у 2010. години, износио је 25 ми-

лиона евра. Иначе, партијско руково-

ђење, непрофитабилно пословање и

прекомерно задуживање су отерали

„ЈАТ“ на добош.

Преко грбаче грађана

Према неким неформалним ин-

формацијама, „ЈАТ“ тренутно има не-

измирена дуговања од 220 милиона

евра, док је вредност целокупне ком-

паније процењена на око 210 милиона

евра. У новембру 2010. године, према

писању медија, „ЈАТ-у“ је због дугова-

ња на неколико сати искључен доток

воде, док су из ЕДБ-а запретили ис-

кључењем струје због неизмиреног

дуга од 15,7 милиона динара. Дугова-

ња „ЈАТ-а“ према свом сервисеру „ЈАТ

техници“ у једном моменту износила

су 110 милиона динара, што је механи-

чаре приморало на генерални штрајк.

А генералним штрајком своје дугове

од 41 милион динара, наплатили су и

радници „ЈАТ кетеринга“ који су били

приморани да обуставе испоруку

оброка „ЈАТ-у“. „Политика“ је, 26. но-
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Пише:�Иван�Нинић

Режимска јесења распродаја

„ЈАТ“ на�добошу!

• План�Тадићевог�режима�је�да�се�странцима�за�багателу�поклони�имовина�„ЈАТ-а“ која�вреди
220�милиона�евра,�а�да дуговања�од�210�милиона�евра�држава�преузме�на�грбачу�грађана�Ср-
бије. Динкић,�2007.�године,�спречио�продају�„ЈАТ-а“�Русима�који�су�нудили�300�милиона�евра



вембра 2010. године, обелоданила по-

датак да ће, због неизмирених потра-

живања агената за продате карте, суд-

ске власти Уједињених Арапских Еми-

рата запленити први авион „ЈАТ-а“ ко-

ји слети у Дубаи. Такође, „Луфтханза

техника“ која је обављала ремонт мо-

тора за „ЈАТ“, задржала је код себе два

мотора док не намири своја потражи-

вања.

Тотални колапс „ЈАТ-а“, у септембру

2010. године, предупредила је Влада

Србије тиме што је дала гаранцију за

кредит од 51,5 милиона евра, који је

„ЈАТ“ узео од „Сосијете женерал“ и

„Уникредит“ банке, а што је у децем-

бру исте године потврдила и Скуп-

штина Србије. Износ од 40 милиона

евра из кредита намењен је ревитали-

зацији „ЈАТ-а“, 9,5 милиона издвојено је

за оспособљавање флоте и ремонт мо-

тора, а преостала 2 милиона дата су за

изнајмљивање два „боинга“. Овај кре-

дит са роком отплате од 6 година, ка-

матом од 3,95 одсто (плус�еурибор), до-

спева на наплату тек у другој полови-

ни 2012. године. Без обзира на чиње-

ницу да ли ће држава пронаћи новог

газду „ЈАТ-а“ или не, извесно је да ће

цео кредит са каматом бити отплаћен

новцем из буџета Србије, односно нов-

цем свих грађана Србије. Међутим, не-

ће бити први пут да порески обвезни-

ци финансирају пропаст „ЈАТ-а“, јер се

то догодило и фебруара 2009. године,

када је ова компанија добила 10 мили-

она евра као буџетску позајмицу од

Владе Србије. Дуг држави није могао

да буде враћен све док „ЈАТ“ није про-

дао своју пословну зграду од 8.500 ме-

тара квадратних „Телекому Србија“. 

Динкић отерао Русе

Претходни безуспешни покушај

продаје „ЈАТ-а“ догодио се октобра

2008. године, када ни после четири ме-

сеца ниједан потенцијални купац није

доставио своју понуду. Цветковићева

влада је тада нудила најмање 51 одсто

акција „ЈАТ-а“ по цени од 51 милион

евра, али нико није био довољно „луд“

да купује компанију чији су дугови и

имовина скоро изједначени. Дефини-

тивно најбоља шанса за спас „ЈАТ-а“

пропуштена је средином 2007. године,

када је руски „Аерофлот“ потписао Пи-

смо о намерама са Владом Србије. По-

нуда Руса вредела је 300 милиона евра

и поред куповине власничког удела у

„ЈАТ-у“ подразумевала је задржавање

броја запослених, враћање дугова и

обнову флоте. Против преговора са

„Аерофлотом“ био је лидер странке

Г17 плус и тадашњи министар финан-

сија Млађан Динкић, што је Русе при-

морало да се повуку из посла. „Знам са-

мо да се на седницама Владе Србије су-

протстављао продаји ’Јата’ ’Аерофло-

ту’, јер, како је говорио, Европска унија

не жели да види Русе на небу над Евро-

пом“, указивао је на Динкићеву сабота-

жу један од тадашњих министара из

Владе Србије. 

Ко „трља“ руке? 

Одређени подаци указују на чиње-

ницу да унутар Владе Србије постоје

одређене лобистичке групе којима за-

иста иде на руку колапс „ЈАТ-а“ и оду-

говлачење решавања проблема у тој

компанији. Наиме, у новембру 2009.

године шеф посланичке групе СРС

Драган Тодоровић, за скупштинском

говорницом, обелоданио је да је „Рот-

шилд“ своје услуге „саветовања“ у

„ЈАТ-у“ наплатио 1,188 милиона евра и

да је чак 1,125 милиона отишло на

дневнице 38 консултаната. Највише

новца добио је извесни Џереми Муд, и

то 2.424 евра за сваки дан рада (од

укупно 33 дана), захваљујући чему је

инкасирао 80.000 евра. Затим Никола-

са Боналта је зарађивала 1.957 евра по

дану (укупно 90.000 евра), Филип Ро-

џерс 1.905 евра по дану (укупно 80.000

евра), стручњаци из „Цитатела“, Милу-

тин Николић 1.346 евра по дану

(30.000 евра) и Павле Кавран 1.250

евра по дану (45.000 евра), затим Све-

тлана Алексић (40.000 евра), Игор

Станчевић (45.000 евра), Ђорђе Иргић

(50.000 евра)....итд. За услуге „превоза“

консултаната плаћано је 1.111 евра

дневно (укупно 50.000 евра), док су хо-

телски смештај, храна и канцелариј-

ски материјал коштали 13.000 евра!

Дакле, највише користи од приче

око продаје и симулације продаје „ЈАТ-

а“ имају консултантске фирме које за

потребе владе и Агенције за привати-

зацију „великодушно“ исписују савете

шта са националном авио-компанијом

треба чинити. Најмање пет консул-

тантских кућа је у последњих седам го-

дина пружало стручне савете и радило

процене вредности „ЈАТ-а“, а да ника-

кве користи од тога није било. Јавност

није могла да сазна цену услуга кон-

султантске фирме  „Ернест и Јанг“, али

се зато зна да је „Прајс вотерхаус“ своје

услуге наплатио 240.000 евра, „Интер-

нешенел фајненшел корпорејшен“ ми-

лион евра, „Ротшилд“ 1,2 милиона

евра и „Дилојт“ милион евра. Послед-

њи консултант „Дилојт“, који је Влади

Србије предложио модел приватиза-

ције „ЈАТ-а“, добиће 500.000 евра за

свој посао, а уколико се „ЈАТ“ прода на

тендеру, добиће још 500.000 евра! 
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Консултант за приватизацију „Јата“, предузеће Дилоит налази се
у директном сукобу интереса, с обзиром на чињеницу да је у том
предузећу претходно био запослен актуелни министар економије
Небојша Ћирић.

Српска радикална странка позвала је министра Ћирића да изађе
пред грађане и да се изјасни да ли ће у поступку приватизације шти-
тити јавни интерес, односно интерес државе и „Јата“, или ће штити-
ти интерес његове матичне куће Дилоит, у којој је радио и у коју ће
се, највероватније, по истеку мандата вратити.



О
д великог земљотреса који је
погодио Мионицу септембра
1998. године угрожено, оште-

ћено и без икаквог санирања је остало
око 3.000 домаћинстава. Пре четири
године, скоро триста милиона динара
из буџета Србије опредељено је и
усмерено Дирекцији у Ваљеву, али се
користе ненаменски, па су само три
објекта дошла на ред за санацију. Док
се власт хвали великом акцијом обно-
ве у Краљеву, мештани Мионице под-
сећају да је тај политички маркетинг
власти кратког даха. И Краљевчани ће,
као и становници осталих угрожених
места у Србији, бити остављени на це-
дилу.

Пожар прогутао све

Како каже Биљана Николић, пред-
седник Скупштине општине Мионица,
у овој години је буџетом предвиђено
да се изгради 40 објеката, али је Дирек-

ција поново одложила изградњу и по-
ново иде на формирање комисија, та-
ко да ни ове године нема градње. Не
може се, каже, обићи свака од 3.000 ку-
ћа, али смо за овај прилог обишли три
куће. У првој живи седмочлана поро-
дицаЖивановић, у другој једнабака са
братом, а у трећој породица која је на
листи за градњу куће већ 12 година и
сваке је године поново стављају на ли-
сту. Ове године у марту их је затекла

права трагедија,
пожар због оште-
ћених инсталација.
Када је услед крат-
ког споја због про-
кишњавања, до-
шло до пожара, све
је изгорело што су
икада имали, укљу-
чујући и лична до-
кумента.

– Људи живе у
контејнеру, жена је
болесна од гангре-
не, има 66 година.
И Радмила Лазаре-
вић и Милорад су
чланови Српске ра-
дикалне странке.
Обраћали су се пи-
смено општини
Мионица, општин-
ском већу, па ди-

ректору агенције.
То је потом просле-
ђено у Београд. Из-
лазио је и СУП, јер

је био проблем у
инсталацијама. Ме-
ђутим, нико није
нашао за сходно да
тим људима одго-
вори. Чак ни папир
са одговором није
стигао – каже Ни-
колићева.

– Како је живе-
ти? Шта ћу, сине.

Цео живот пазим стоку, радим. Да ни-
сам овако болесна, можда би било
друкчије... седела сам и завијала ногу,
љуљам се, јер ме боли и видим неки
сјај на прозору, ћери мила. Пробудим
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После дванаест година од катастрофалног земљотреса 

Сиромашни и болесни�за

Радмила Лазаревић:
Живимо у контејнеру
на три квадрата.

Породица Лазић изгу-
била је сваку наду  да ће
икада добити бебедан
кров над главом



мужа и питам јел палио неку ватру у
дворишту, макнем завесу, кад видесмо
да нам изгоре кућа. Три дана смо спа-
вали на дворишту. Од пола зиме смо
добили контејнер, три квадрата, мали
прозор, зими хладно, лети пакао. А ме-
ни нога до пола гангрена. Лекари су
рекли да ће писати да ми се помогне, у
овом не могу да живим. Волела бих да
умрем, па да немам само болова и му-
ка – испричала нам је бака Радмила,
превијајући болесну ногу.

Мало даље живе Лазић Љиљана и

Горан. Имају четворо деце, а са њима је

и бака. Издржавају се само од пољо-

привреде и немају никакав приход са

стране. Узгајају малине и стоку. Били

су приоритет на свим листама, јер им

је кућа по решењу комисије небезбед-

на за становање. Међутим, нико се од

надлежних није никада код њих поја-

вио ни помогао. 
„Ако стане на одборничку листу за

једну странку, добиће. Тако су јој ре-

кли. Међутим, ни-
ти је изабрана за
одборника нити јој
је кућа санирана“,
објашњава Нико-
лићева. Једино је
изашла комисија
из Дирекције из Ва-
љева, која је кон-
статовала да има
вишка стамбеног
простора, јер је под
стамбено подвела
и оборе са свиња-
ма!

– Проблеми су
почели 2006, спре-
мили смо све папи-
ре, урадили ситуа-
циони план, одво-
јили парче земље
где ћемо правити
кућу и за то плати-
ли излазак геоме-
тра. Међутим, на-
ша документација,
тј. решење којим
нам се одобрава зи-
дање куће је неста-
ло. Од тада су поче-
ла обећавања, јер

смо приоритет, имамо четворо деце.
Међутим, све се на томе завршило –
прича видно по-
тресен Горан, разо-
чаран у власт, и ис-
тиче да ово треба
да буде наук за све
оне угрожене гра-
дове који су стра-
дали од непогода.

Као отац, каже
да је тешко гајити
четворо деце, обез-
бедити им да имају
да се обуку при-
стојно, поједу и по-
пију као сва деца.
Притом, оно мало
што заради мора
да да за рачун за
струју, јер су му ви-
ше пута долазили
да секу, као и теле-
фон. А деца немају

купатило, само пољски веце, воду узи-
мају са бунара. Горан и његова супруга
Љиљана, иначе инвалид, изгубили су
сваку наду и не верују да ће икада до-
бити безбедан кров над главом и нор-
малне услове за егзистенцију. Ако нам
се кућа сруши, можемо само под шталу
или над шталом, која нам је и била је-
дини неоштећени објекат после зе-
мљотреса, закључује Горан.

Трећи пример су средовечни Жива-
новић Слободан и Бранка, брат и се-
стра, који такође живе од пољопри-
вреде. Имају две просторије, потпуно
оштећене, и сами су гвожђем морали
да причврсте кућу да се не распадне.
Писали су молбу Дирекцији у Ваљеву,
сликали оштећења и стезали кућу да
зидови не поиспадају. „Одвојио се па-
тос од зида, прозори попуцали, степе-
нице се одвојиле од куће“, почиње раз-
говор Слободан и показује на плафон
на коме се виде шине, држе таван да се
не сруши на укућане. Сестра му све
време плаче и каже: „Наћи ће ме једно-
га дана мртву“. 

– Сад све иде за Краљево, али ни то
неће дуго. Тако су и нама обећавали.
Нешто су и дали, али се зна и како. По-
клањали су и поправљали куће имућ-
нима, а беда није добила ништа. Има
кућа које су само формално биле пред-
виђене за рушење, а нису стварно то-

BROJ 3462, AVGUST 2011. VELIKA SRBIJA 21

На лицу места

становници Мионице и даље живе у нехуманим условима

Тадића�нису�приоритет



лико оштећене. Поред њих је власт са-

зидала велике, лепе, нове објекте, тако

да газде имају и једно и друго. Све се

чује и сазна – каже Слободан и истиче

да председник општине неће ни да чу-

је реч о земљотресу, јер му је то досад-

но.

Угрожени Мионичани су писали

молбе и слали дописе, али ништа не

помаже, нарочито ако су, како каже

Слободан, радикали. Ако си објекти-

ван и кажеш истину, откријеш лажи,

непожељан си, поручују Мионичани.

– Куће су добијали људи који су жи-

вели у иностранству и који су у двори-

шту имали по две и више вишеспрат-

ница. Они су пре неколико година, те

куће, добијене од земљотреса, прода-

вали. И сада их про-

дају, јер им и нису

биле потребне, док

на другој страни

људи живе у кон-

тејнерима и туђа

деца вапе за кро-

вом над главом. Ку-

ће су добијали зато

што су били рођа-

ци, кумови и бли-

ски пријатељи вла-

дајућих руководи-

лаца, а не грађани

који су били оште-

ћени – закључила

је Николићева.

Р. В. С.
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– Српска радикална странка и Општински одбор Мионице се од првог дана залажу да се већи број ку-
ћа изгради. Али не са обећањима, подвођењима и уцењивањима, не довођењем на одборничке листе на
којима су само чланови радикала. У кампањи нисмо то користили као мамац за гласачко тело, већ смо би-
ли реални. Обећали смо да ћемо се ако нам дају поверење, борити да се та неправда исправи тако што ће-
мо тражити да се средства која су наменски опредељена за изградњу индивидуалних стамбених објека-
та за то и искористе. Јер, велики део тих средстава који је био намењен за изградњу и санацију оштећених
објеката није наменски преусмерен на исто, већ су санирани објекти од јавног интереса – објашњава Ни-
колићева и додаје да су тако оштећени угрожени појединци.

Савет Дирекције из Ваљева је на састанку одлучио да паре преусмери на изградњу и санацију објеката
од јавног интереса - котларница, културни центар итд. „Са оградом да и ти објекти треба да буду изграђе-
ни и санирани, морамо да кажемо да то треба да буде пошто се реши проблем оних грађана који још не-
мају буквално кров над главом. Ништа пре контејнера не може да има приоритет, породице са четворо
деце и остали грађаникоји дају свој допринос тако што плаћају порезе и друге разне обавезе и који заслу-
жују да буду испоштовани у основном – и да им се помогне у борби за голи живот, да имају кров“, поручи-
ла је Николићева.



M
ала и сред ња
пред у зе ћа у
Ср би ји на ла зе

се у све те жој си ту а ци -
ји. Огро ман број ма лих
и сред њих пред у зе ћа
ће, због све не по вољ ни -
јих усло ва по сло ва ња,

би ти при мо ран да ста ви ка та нац на
сво ја вра та, што ће из ба ци ти још не ко -
ли ко де се ти на хи ља да рад ни ка на
ули цу. Ко ли ки је зна чај ма лих и сред -
њих пред у зе ћа за срп ску при вре ду, го -
во ри по да так да у укуп ном бро ју пред -
у зе ћа у Ср би ји уче ству ју са 99,8 од сто,
за по шља ва ју 66,7 од сто рад ни ка, а у
бру то до ма ћем про из во ду Ср би је уче -
ству ју са 33 од сто. Вук Ста нић је ма ли
при вред ник из Бе о гра да. Ње го ве фир -
ме се ба ве фи нан сиј ским кон сал тин -
гом и спе ци ја ли зо ва ном тр го ви ном на
ве ли ко. Он сма тра да су нај ве ћи про -
блем сви ма ко ји же ле да по слу ју у Ср -
би ји мно го број ни др жав ни на ме ти,
ко ји по сло ва ње ма лог при вред ни ка
чи не те шко ис пла ти вим. 

– Стра нач ки слу жбе ни ци Ми ни -
стар ства еко но ми је и Ми ни стар ства
фи нан си ја упор но об ма њу ју јав ност
при ча ма о то ме ка ко је Ср би ја по ре ски
рај, са све га де сет од сто по ре за на до -
бит. Јер кад пред у зе ће за ра ди 100 ми -
ли о на ди на ра и пла ти око де сет ми ли -
о на по ре за на до бит, он да вла сник оде
у бан ку да по диг не раз ли ку и др жа ва
му на пла ти још два де сет од сто по ре за
на до бит осни ва ча, јер су фи скал ним
за ко ном раз дво је ни по рез на до бит
пред у зе ћа и по рез на до бит осни ва ча –
об ја шња ва Вук и до да је да је та ко уку -
пан по рез на до бит у Ср би ји за пра во
три де сет од сто, што је јед на од нај ве -
ћих сто па на све ту.

По ње го вом ми шље њу, то је је дан
од основ них раз ло га за што ма ли ин ве -

сти то ри у ши ро ком лу ку за о би ла зе
Ср би ју. Он на во ди при мер сло ве нач -
ког при вред ни ка, ко ји је пла ни рао да у
Ср би ју ин ве сти ра 100.000 евра у ма ли
би знис, ко ји је баш за то од у стао од на -
шег тр жи шта. Вук на во ди и ре зул тат
ис тра жи ва ња јав ног мње ња, ко је је
ње го ва фир ма спро ве ла у срп ској ди ја -
спо ри, по ко ме је де се так хи ља да срп -
ских га стар бај те ра спрем но да у Ср би -
ју ин ве сти ра у про се ку 50.000 евра,
што је укуп на ин ве сти ци ја од по ла ми -
ли јар де евра. 

– Због ви со ких по ре ских сто па, не -
тран спа рент не фи скал не по ли ти ке,
не ра зум но ве ли ког бро ја так си и по ре -
за, тај но вац ће са да оста ти ван гра ни -
ца Ср би је – за кљу чу је Вук Ста нић.

Он пред ви ђа да уко ли ко се не ко и
од лу чи да по кре не би знис у Ср би ји,
не ке од так си и по ре за ко је га оче ку ју,
по ред ПДВ-а и по ре за на до бит, су по -
рез на за ра ду, по рез на за куп, по рез на
имо ви ну, так са за гра ђе вин ско зе мљи -
ште (пла ћа се по ква драт ном ме тру и
из но си и до 1.847 ди на ра по ква драт -
ном ме тру), так са за ис ти ца ње на зи ва
фир ме на по слов ном про сто ру (од

40.000 до 250.000 ди на ра го ди шње),
так са На род ној бан ци Ср би је за за вр -
шни ра чун, так са за на кна ду за ко ри -
шће ње во де, так са Аген ци ји за при -
вред не ре ги стре за за вр шни ра чун, до -
при но си на пла ту ко је пла ћа по сло да -
вац, до при но си на пла ту ко је пла ћа те у
име рад ни ка, до при но си При вред ној
ко мо ри Ср би је, до при но си ре ги о нал -
ној при вред ној ко мо ри...

– Овај спи сак так си и по ре за ни је
ко на чан, а ви ди те и са ми да је не ра -
зум но ду га чак. На овој ли сти нај ве ће
оп те ре ће ње су по ре зи и до при но си на
за ра де ко ји из но се пре ко ше зде сет од -
сто! Ово је за де сет до пет на ест од сто
ви ше не го у Европ ској уни ји и сто од -
сто ви ше не го у Ру ској Фе де ра ци ји –
на гла ша ва Вук. 

Љу би ша Пе јин је ма ли при вред ник
из Сом бо ра и ње го ва фир ма се ба ви
ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма. Он се
сла же са Ву ком да ве ли ки број по ре за
и так си оп те ре ћу је по сло ва ње ма лог
при вред ни ка и на во ди при мер да,
осим на бро је них, по сто ји и на кна да за
уна пре ђе ње жи вот не сре ди не, и још
не ке, што, по ње го вом ми шље њу, ука -

BROJ 3462, AVGUST 2011. VELIKA SRBIJA 23

Уништавање привреде

Велики број малих и средњих предузећа у Србији на ивици пропасти

Убише�нас�порези�и�таксе

Пи�ше:�Вла�ди�мир�Ми�шко�вић
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зу је да ма ла пред у зе ћа ра де за так се и

до при но се, а од про фи та не оста не ни -

шта. Љу би ша на во ди по да так да по ре -

зи и до при но си на за ра де у Сло ве ни ји

из но се све га 45 од сто и про це њу је да

ће у бли ској бу дућ но сти из бе га ва ња

пла ћа ња по ре за и до при но са у при -

вре ди би ти све че шћа.    

– Нај ве ћу опа сност за те ку ћу ли -

квид ност ма лог и сред њег пред у зе ћа

ипак пред ста вља ју ду ги ро ко ви на пла -

те по тра жи ва ња, по себ но у по сло ва њу

са ве ли ким си сте ми ма, ко ји иду и до

120 да на. То је и нај че шћи узрок од ла -

ска ма лих при вред ни ка у бан ку и узи -

ма ња не по вољ них кре ди та са ме сеч -

ном ка ма том од 2 до 2,5 од сто, ко ју ма -

ло и сред ње пред у зе ће от ки да од свог

про фи та. Тих 120 да на мо раш пла ти ти

рад ни ка, ре про ма те ри јал, а не маш

при лив сред ста ва – об ја шња ва Љу би ша.

Он под се ћа да је Ин сти тут за тр жи -

шна ис тра жи ва ња не дав но об ја вио ка -

ко се ве ли ке ком па ни је, ду гим ро ко ви -

ма на пла те по тра жи ва ња, за пра во бес -

ка мат но фи нан си ра ју од стра не ма лих

пред у зе ћа, што је, по ње го вом ми шље -

њу, основ ни раз лог ко лап са при вре де

ко ја по чи ва на ма лим и сред њим пред -

у зе ћи ма. Она не мо гу да из др же ци -

клус на пла те по тра жи ва ња и пр ве су

жр тве сло ма при вре де. По се бан про -

блем је и про би ја ње ро ко ва за на пла ту

по тра жи ва ња, јер ма ло пред у зе ће не

мо же оси гу ра ти сво је по тра жи ва ње. 

– У Хо лан ди ји, на при мер, оси гу ра -

ва ју ћа ку ћа да је про це ну ри зи ка по -

тра жи ва ња од од ре ђе ног куп ца и га -

ран ту је про дав цу по кри ће до од ре ђе -

ног из но са. То га у Ср би ји не ма. По сто -

ји та ко зва ни фак то ринг, где бан ка ка -

же да, ако се не на пла ти од ду га ко ји

сам јој усту пио, да ће на пла ту ду га тра -

жи ти од ме не. Ка кав је то фак то ринг

кад ја као фир ма мо рам бан ци га ран -

то ва ти за ту ђи дуг пре ма ме ни, а на све

то ми бан ка об ра чу на ва још и на кна ду

и ка ма ту за да не, до мо мен та на пла те

од мог ду жни ка – пи та се Љу би ша. 

Он сма тра да, ако је ма ли при вред -

ник бан ци усту пио по тра жи ва ње, она

тре ба да ура ди про це ну на пла ти во сти,

ма лом при вред ни ку ис пла ти ума ње ну

дис кон то ва ну вред ност и при вред ник

ви ше са тим не тре ба има ти ни шта. 

– Али бан ке у Ср би ји ка жу: Не, ако

се ми не на пла ти мо од њих, он да ћеш

ти да пла тиш. Па шта ће ми, он да, бан -

ка? Очи глед но је да по сто ји ви сок ри -

зик по сло ва ња у срп ској при вре ди, ко -

је ни по слов не бан ке ни су спрем не да

пре у зму – кон ста ту је Љу би ша Пе јин. 

Зе ле на шки кре ди ти по слов них
ба на ка уни шта ва ју 

ма ла и сред ња пред у зе ћа

Ан ке ти ра њем је утвр ђе но да 32,3

од сто ма лих и сред њих пред у зе ћа узи -

ма кре ди те за ре дов но из ми ре ње ПДВ-

а, 18,35 од сто ма лих и сред њих пред у -

зе ћа узи ма кре ди те за одр жа ње те ку -

ћег по сло ва ња,а12,9од стоза пла ћа ње

дру гих за о ста лих оба ве за, до при но са,

до зво ла и так си. Укуп но 63 од сто ма -

лих и сред њих пред у зе ћа узи ма кре ди -

те са мо да би от пла ти ли за о ста ле оба -

ве зе. Ако се узме у об зир да су на ме -

сеч ном ни воу ка ма те за кре ди те код

по слов них ба на ка 2,4 од сто, а на го ди -

шњем 29 од сто, по ста вља се пи та ње

ко ли ко ће ма ли при вред ни ци још мо -

ћи да из др же ова кав тренд. Љу би ша

Пе јин по твр ђу је да је мо рао узе ти кре -

дит са, ка ко ка же, зе ле на шким ка ма та -

ма, и то је, пре ма ње го вим ре чи ма,

уоби ча је на прак са у Ср би ји. Кре ди ти

се узи ма ју, пре све га, ра ди одр жа ва ња

ли квид но сти, ка да куп ци не пла ћа ју

сво је оба ве зе на вре ме. 

– Ту се по себ но ис ти чу др жав ни ор -

га ни, др жав на јав на пред у зе ћа, по ли -

ци ја и су до ви, ко ји ма лим при вред ни -
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(Не)на мер не гре шке стра нач ких ка дро ва из По ре ске упра ве

Вук Ста нић сма тра да је зама лои сред њепред у зе ћесва ки дан по -
сло ва ња у Ср би ји ис ку ше њеи под се ћа да јепре из ве сног вре ме на из
По ре ске упра ве ње го вим фир ма ма сти гло ре ше ње да пла те ка зну
због не до ста вља ња за вр шних ра чу на за по след ње две го ди не. У ре -
ше њу је пи са ло да жал ба не од ла же из вр ше ње. 

– Сре ћом,за вр шне ра чу не ни смо сла ли по штом, већ смо их пре да -
ли на шал те ру По ре ске упра ве,па смо има ли при јем не пе ча те. Ис по -
ста ви ло се да је слу жбе ни ца ко ја је по сла ла ово ре ше ње не дав но за -
по сле ни стра нач ки ка дар изстран кеГ17 плус. То је ре ал ност.Ако не
пла ћа те до на ци је стран ка ма на вла сти, увек по сто ји опа сност да вас
уни ште не струч ни ка дро ви вла да ју ћих стра на ка – кон ста ту је Вук
Ста нић.

И Љу би ша Пе јин је имао слич но ис ку ство, где је По ре ска упра ва
кри во про књи жи ла јед ну упла ту ње го ве фир ме, и за тај из нос су те -
ре ти ли фир му, и на ње га об ра чу на ли за те зну ка ма ту са на ме ром да
фир ми бло ки ра ју ра чун. 

– Био сам у не при јат ној си ту а ци ји у ко јој сам мо рао до ка зи ва ти да
ни сам крив. Ка да сам то до ка зао, осо ба у По ре ској упра ви ко ја је на -
пра ви ла гре шку бло ки ра ла ми је ра чун и по бе гла на го ди шњи од -
мор, па сам мо рао то ре ша ва ти лич но, са на чел ни ком По ре ске упра -
ве, ко ји је на кра ју об у ста вио це лу про це ду ру. Ма ло је не до ста ја ло да
ми са ра чу на ски ну сред ства ко ја за пра во ни сам ни ду го вао – на по -
ми ње Љу би ша.    



ци ма не пла ћа ју сво је оба ве зе у ро ку. У

уго во ру пи ше да је рок 30 да на, а но вац

че сто до би ја мо тек за 90 да на. Др жа ва

тра жи на пла ту свог ПДВ-а и не за ни ма

ју што ње но, др жав но пред у зе ће, ду гу -

је па ре ма лом при вред ни ку – об ја шња -

ва Љу би ша.  
Вук Ста нић ка же да до са да ни је мо -

рао узи ма ти кре дит да би от пла тио
оба ве зе, али на во ди при мер сво јих по -
слов них парт не ра, ко ји су сво је те ку ће
оба ве зе пла ћа ли из овер драфт кре ди -
та, што их је ко шта ло и до 30 од сто на
го ди шњем ни воу. 

– Знам и за слу чај мог ком ши је ко ји
је др жао ки оск. Узео је кре ди те код по -
слов них бана ка за ро бу. Про мет му је
опао са 100.000 ди на ра днев но на
40.000 ди на ра. Ни је мо гао уред но да
сер ви си ра ра ту. На да ју ћи се да ће се
по сло ва ње опо ра ви ти,по се гао је за по -
зај ми цом у ви ду до зво ље ног ми ну са.
Па за ри су по ра сли, али ка ма те на ко -
мер ци јал ни кре дит по осно ву по зај ми -
це до зво ље ног ми ну са би ле су да ле ко
ве ће, па ни је на вре ме на ми рио по ве -
ри о це. Пу сти ли су ме ни це, па је не ду го
за тим бан кро ти рао – при ча Вук.

Он по твр ђу је да се кре ди ти за ли -
квид ност код по слов них ба на ка кре ћу
од 14 до 30 од сто на го ди шњем ни воу.
Вук под се ћа да по слов не бан ке ну де и
дру ге про из во де, као што су кре ди ти
за ку по ви ну по слов ног про сто ра или
ин ве сти ци је, али ефек тив на ка ма та за
ма ла и сред ња пред у зе ћа ни ка да ни је
ма ња од 12 од сто, јер бан ке ма ла и
сред ња пред у зе ћа сма тра ју ри зич ном
гру пом. 

– Др жа ва пре ко Фон да за раз вој да -
је по вољ не кре ди те од 0,5 до три од -
сто. При вред ни ци на те кре ди те ипак
не мо гу да ра чу на ју јер се сред ства из
бу џе та, на кон одо бра ва ња, че ка ју и до
осам на ест ме се ци. По знат ми је слу чај
да су љу ди ма одо бре на сред ства за фа -
бри ку био-ди зе ла, али их Фонд за раз -
вој ни је ис пла тио ни по сле две го ди не.
У том фон ду су про шле го ди не ухап си -
ли не ко ли ко ви со ких слу жбе ни ка због
ко руп ци је. Оп ште је ми шље ње да се та
сред ства де ле пре ма стра нач кој при -
пад но сти, па ве ћи на при вред ни ка не
же ли ни да гу би вре ме на кон кур си ма
– об ја шња ва Вук Ста нић.

Режим уклања 
конкуренцију тајкунима

Ве ли ки про блем за по сло ва ње ма -
лих и сред њих пред у зе ћа пред ста вља
и не до след ност и се лек тив ност др -
жав них ор га на у при ме ни за ко на. У Ср -
би ји по сто је при вред ни ци ко ји су не -
до дир љи ви. Про це њу је се да фир ме у
(до не дав ном) вла сни штву срп ских
тај ку на Ми ла на Бе ка, Ми ро сла ва Ми -
шко ви ћа и Зо ра на Дра ку ли ћа са мо за
не ис пла ће не до при но седр жа ви ду гу ју
170 ми ли јар ди ди на ра, а за сва ду го ва -
ња укуп но 500 ми ли јар ди ди на ра, што
је око пет ми ли јар ди евра. Вук Ста нић
ис ти че да су вла сни ци ве ли ких при -
вред них си сте ма исто вре ме но и су -

вла сни ци срп ске при вре де, од но сно
су вла сни ци стра на ка на вла сти. Он
кон ста ту је да се ме ђу срп ским тај ку -
ни ма и круп ним стра ним ка пи та ли -
сти ма во ди рат за вла сни штво над
срп ском др жа вом, из ме ђу оста лог и
та ко што се у њи хо вим ком па ни ја ма
за по шља ва ју ро ђа ци по ли ти ча ра, су -
ди ја и ди рек то ра по ре ских упра ва. 

– Прет по ста вља се да они,осим што
фи нан си ра ју стран ке, си вим то ко ви ма
ко рум пи ра ју и ве ли ки део по ли ти ча -
ра. Ку пу ју по ли ти ча ре на вла сти и по -
ли ти ча ре у опо зи ци ји. На тај на чин
они кон цен три шу до вољ но мо ћи у
сво јим ру ка ма да ма ле ин спек то ре др -

же да ле ко од сво јих ве ли ких им пе ри ја
– за кљу чу је Вук Ста нић.

Љу би ша Пе јин се сла же са Ву ком,
јер је у Ср би ји до бро по зна та ве за
круп ног ка пи та ла и ин спек циј ских ор -
га на, ко ји, пре ма ин фор ма ци ја ма са ко -
ји ма он рас по ла же, од по ли ти ча ра до -
би ја ју јед но став не на ло ге: „Та мо не
идеш, ни ти за ла зиш. Овде идеш, али
оне не смеш да ди раш”. 

– То је си стем ко ји тра је де це ни ја ма.
Ако вла сни ци ве ли ких ком па ни ја про -
це не да им сме таш, они ће те на све на -
чи не уни шта ва ти. Је дан од на чи на је
да ти ша љу ин спек ци је, док не пук неш
и фи нан сиј ски и пси хо ло шки. Ако про -
це не да је бран ша где си се по зи ци о ни -

рао лу кра тив на, ис ко ри сти ће по ли ти -
ча ре на вла сти да те као кон ку рен ци ју
ели ми ни шу – об ја шња ва Љу би ша.

Он на во ди при мер свог по слов ног
парт не ра, ко ме је ди рект ни кон ку -
рент, пре ко ве за у ин спек ци ји, у фир му
по слао ин спек то ре, ко ји су про на шли
не ле га лан софт вер. По сле не ко ли ко
ме се ци, до био је од су да пре су ду, на пи -
са ну на не ле гал ном софт ве ру, ко ји се
ко ри сти и у су ду, да пла ти ка зну за не -
ле гал но ко ри ште ње софт ве ра. 

– Ма ли при вред ник у свом по сло ва -
њу у Ср би ји че сто уда ра у зид, ко ји
пред ста вља ком би на ци ју по ли ти ке и
ро ђач ких ве за, јер за ви си од са мо во ље
круп них игра ча и по ли ти ча ра у њи хо -
вом џе пу. Мо ра би ти спре ман на све,
јер у по сло ва њу не ма ни ка квог мо ра ла
и ети ке. Сва сред ства, по пут на ме ште -
них тен де ра, су до зво ље на и ко пре жи -
ви при ча ће. То је ре ал ност у ко јој ма ло
и сред ње пред у зе ће не ма ве ли ке шан се.
И на рав но, не ма го во ра о сло бод ном
пред у зет ни штву – за кљу чу је Љу би ша.
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Уништавање привреде

Не дао бог ма лом при вред ни ку да за ви си од ми ло сти др жа ве

Ни Вук Ста нић ни Љу би ша Пе јин ни су чу ли за слу чај да је др жа ва
по мо гла не ком ма лом при вред ни ку ко ји се на шао у фи нан сиј ским
про бле ми ма. 

– По мо зи Бо же сва ком ма лом при вред ни ку, чи је по сло ва ње за ви -
си од ми ло сти др жа ве – по мо лио се Вук Ста нић.



П
од насловом „Ко је најповерљи-

вији Томин бизнисмен“, недељ-

ник „Актер“ обелоданио је да је

реч о Предрагу Микићу из Краљева,

власнику компаније „Тргомен“ која се

бави производњом и трговином опре-

меза купатила, намештајем, грађевин-

ским и пољопривредним материја-

лом. Према писању „Актера“, после

евентуалног доласка „напредњака“ на

власт у Србији, Микићу би „процвета-

ле руже“, и то више него било којем да-

леко познатијем тајкуну из Београда.

Томин „љубимац“ потискује чак и дру-

ге тајкуне који се везују за „напредња-

ке“ попут Милана Бека, Богољуба Ка-

рића, Милије Бабовића и др. „Микић,

као један од најпоузданијих сарадника

Томислава Николића, важи и за

озбиљног кандидата за највиша места

у евентуалној будућој влади „напред-

њака“, међу којима је свакако и функ-

ција министра економије, уколико са-

мо то он буде желео и оценио да му је

то профитабилније него да настави са

развојем пословања у приватном сек-

тору“, открива лист „Актер“. Овај лист

такође наводи да је Томислав Нико-

лић, пре две године, присутствовао
потписивању пословног уговора из-
међу Микићеве и једне компаније из
Кине. 

Јавна је тајна да дуги низ година То-

мислав Николић одржава веома при-

сне, пословне и породичне везе са вла-

сником предузећа „Тргомен“, „Трго-

мен некретнине“, „Фабрика Тргомен“,

„Маханизација Тргомен“, „Тргомен ве-

ле“, „MSV in vest ing“... Још у марту 2007.

године, заједно са својом супругом

Драгицом, у Ратини код Краљева, То-

мислав Николић је свечано отворио

нови пословни центар у власништву

Предрага Микића. Добро упућени из-

вори СРС-а на релацији Николић-Ми-

кић откривају да су производи готово

идентични производима из асортима-

на „Тргомена“ (дрво� и� резана� грађа,

подне�и�зидне�облоге,�керамика,�мермер

и�гранит) видљиви на кући Томисла-

ва Николића у родној Бајчетини. Тако-

ђе, Микићев „Тргомен“ је заступник и

дистрибутер керамике из Шпаније и у

том контексту треба сагледати и Ни-

колићеву изјаву, дату поводом купо-

вине новог стана, за који тврди да је

плаћен „свега“ 390.000 евра. „Ја ћу по-

ставити плочице и паркет јер тако мо-

гу јефтиније да прођем“, рече недавно

Тома и вероватно у себи помисли на

свог тајкуна Предрага Микића. 

Микићев успон

Према оперативним подацима,

Предраг Микић је избегао са Косова и

Метохије, након чега је у селу Кованлу-

ку надомак Краљева саградио фабри-

ку и отворио предузеће „Тргомен ПВ“.

Кренуо је са производњом и продајом

санитарија за купатила, намештаја, др-

вета, грађевинске и пољопривредне

механизације. Убрзано је своју импе-

рију проширио на крупне увозне по-

слове, заступање и сервис аутомобила,

изградњу, изнајмљивање и продају

некретнина, приватизацију, итд. Ми-

кић данас важи за једног од најмоћни-

јих Краљевчана, који је од сарадње са

јуловцима и „Покретом Снага Србије“

данас постао финансијер Српске на-

предне странке. Николић је посебно

промовисао Микића приликом убира-

ња политичких поена на изградњи по-

јединих кућа у Краљеву, намењених

породицама које је погодио последњи

разорни земљотрес. Иначе, преко

стране оф-шор компаније „No ur se ley

Tra ding Corp“ Микић је, са 51 одсто ак-

цијског удела, већински власник пред-

узећа „MSV in vest ing“ д.о.о. из Краљева.

Са по 24,5 акцијског удела, Милан Вуч-

ковић и Небојша Симовић су такође

власници, а Симовић је истовремено и

председник Окружног одбра СНС-а у

Краљеву.  

Њихова фирма „MSV in vest ing“

основана је 2008. године и у прошлој

години, са свега 4 запослена, оствари-

ла је приходе од 301,9 милиона динара

и чисту добит од 63,9 милиона динара.

Предузеће се бави инвестирањем и из-

градњом пословних и стамбених обје-

ката на атрактивним локацијама у Ср-

бији, почевши од Златибора, Гоча, пре-

ко Врњачке Бање, па све до Новог Сада.

У новембру 2010. године, 37 породица

протестовало је у Новом Саду због то-

га што нису могли да се уселе у стано-

ве које су поштено платили, јер је фир-

ма „MSV in vest ing“ одбијала да им пре-
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Како послује Предраг Микић, власник компаније „Тргомен“ из Краљева

Мућке�Томиног�тајкуна



да станове док не намири своја потра-
живања. Микићева фирма је ангажо-
вала приватно обезбеђење које је ши-
канирало купце који су се уселили у
своје станове. „Било је вербалних напа-
да и махања пендреком, али поједине
породице су успеле да се уселе. Људи
из обезбеђења стављали су нам ексере
и чачкалице у браве“, рекао је том при-
ликом један од преварених станара.
Терор Предрага Микића многи вла-
сници станова објашњавали су чиње-
ницом да се он тако понаша, јер ужива
заштиту Томислава Николића.

Очерупао „Југолек“

Име Предрага Микића спомиње се
и корупционашкој приватизацији

предузећа за промет лекова и меди-
цинске опреме „Југолек“ из Београда.
Ово предузеће је имало преко 180 рад-
ника, да би данас тај број опао на свега
десетак.Он је у „Југолек“ ушао 2002. го-
дине, и то преко „Нове банке“ из Бео-
града која је купила први спрат управ-
не зграде у Косовској улици, у центру
Београда. Међутим, пошто му се допао
пословни простор, Микић је безецовао
„Југолек“ и у марту 2003. године, преко
„Нове банке“, купио акције предузећа.
Већ 10. децембра 2003. године Управ-
ни одбор „Југолека“ донео је одлуку о
продаји четири спрата површине
1.190 метара квадратних. Истог дана
објављен је јавни оглас о продаји, оста-
вљен је рок за пријаву од 5 дана, да би
већ 25. децембра била прихваћена по-
нуда већинског власника „Нове банке“
од 1.939.000 евра. Дакле, у старту је би-
ло јасно да акционар „Нове банке“ Петар
Микић показује аспирације према
згради од 8 спратова „Југолека“, продав-
ницама и складиштима тог предузећа.

Пошто је „Нова банка“ обавила ку-
повину акција и пословног простора
„Југолека“, у фебруару 2005. године
изршила је продају. Нови купац 55,58
акцијског капитала „Југолека“ постала
су три оф-шор предузећа која су у ди-
ректној вези са Микићем, и то: „P. G. S.
M. Limitеd“, „Temp ton Limitеd“ i „No ur se -
ley Tra ding Corp“. Ова последња фирма
са британских Девичанских острва
уједно је оснивач „Тргомена ПВ“ из
Краљева, али и других Микићевих
предузећа. Иначе, заступник све три
оф-шор фирме које су купиле „Југолек“
био је извесни Грк Димитриос Тасоу,
који је данас директор засебног Мики-
ћевог предузећа „Фабрика Тргомен“
д.о.о. Занимљиво је да је председник

УО „Југолека“ тада био Милан Вучко-
вић, који је данас Микићев ортак у
предузећу „MSV in vest ing“. А да је на
крају пословни простор „Југолека“ за-
вршио у власништву Предрага Мики-
ћа, сведочи податак да је средином
2005. године управо фирма „Тргомен“
огласила издавање два спрата „Југоле-
ка“ и великог локала у Косовској улици.

Бизнис у „зони сумрака“

Својевремено је на рачун свог по-
слодавца Предрага Микића, бивши ди-
ректор пословне јединице „Тргомена“
у Црној Гори Владан Каличанин изнео
низ тешких и озбиљних оптужби. Наи-
ме, он је 3. децембра 2009. године, на
адресе тужилаштва и полиције Црне
Горе доставио комплетну информаци-
ју о начину на који су у тој земљи по-
словали Микић и његов „Тргомен“.
Том приликом затражио је да се про-
вере сви докази које је против Микића
доставио. Реч је о продаји робе на цр-
ном тржишту у вредности од

34.893.955 немачких марака и

28.330.987 евра, двојном књиговод-

ству које је водио, као и о сумњивим

пословима фирми „DMK in ter na ci o nal“,

„Ga mus“, стечаја фирме „Тргомен“ из

Приштине, итд. Међутим, ако се зна да

Николић и Вучић одржавају веома

присне везе са „господаром“ Црне Горе

Милом Ђукановићем, онда тајкун Ми-

кић нема разлога за бригу.

Да је Предраг Микић, потенцијални

министар „нечега“ у евентуалној вла-

ди СНС-а, незајажљив у својим амби-

цијама, говори и податак да је 2009. го-

дине, као један од чланова конзорцију-

ма, покушао да купи природно лечи-

лиште Матарушка и Богутовачка ба-

ња. За сада у тој намери није успео, јер

је Агенција за приватизацију након

три неуспеле продаје привремено обу-

ставила приватизацију лечилишта ко-

је је процењено на више од 10 милио-

на евра. У питању су хотели „Терми-

нал“ и „Жича“, пет вила, ресторани „Ју-

гославија“ и „Капица“, купатило са ам-

булантама и 115 хектара паркова у

Матарушкој бањи, али и хотел „Мине-

рал“ и бањско лечилиште у Богутовач-

кој бањи. Дакле, уколико „напредња-

ци“ неким случајем дођу на власт, онда

нема сумње да ће омиљени Томин тај-

кун, Предраг Микић, постати нови

власник Србије, односно онога што је

преостало од Србије. 

Р. В. С.
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Н
ајвећу опасностза
биолошки опста-
нак грађана Ср-

бије представљају ни-
зак наталитет, болести
срца и крвних судова и
малигне болести, исти-
че др Паја Момчилов.

Овај врсни гинеколог подсећа да се
сваке године, у Србији, број становни-
ка смањује за један град од око 33.000
становника. Србија је по смртности
међу водећим земљама у свету, а
узрочници су хроничне незаразне бо-
лести, на челу са болестима срца и крв-
них судова и раком. Др Момчилов ука-
зује и на проблем корупције у здрав-
ству. Сматра да одговорност сноси Ми-
нистарство здравља, које креира и ру-
ководи читавим системом, али и ту-
жилаштво и судови, који су девастира-
ни и доведени до садашњег стања, а
требало би да буду један од најважни-
јихчинилаца у борби против корупције.

• Један од највећих проблема са ко-
јима се суочава српско друштво је
системска корупција, у којој зна-
чајно место заузима корупција у
здравству. Како то коментарише-
те?

У Србији влада системска корупци-

ја која је захватила све поре друштве-

ног живота. Она је диктирана од стра-

не партократија које су на власти, и

служи обезбеђивању црних фондова

за нелегалне предизборне кампање и

некоректне изборне махинације, као и

за енормно богаћење мањег броја пар-

тијских руководилаца. Велики замах

распламсавању корупције у Србији

дао је и страни фактор у време свесног

и планског уништавања бивше Југо-

славије, како мерама геноцидних

санкција и нелегалном и неморалном

војном агресијом, тако и уношењем

страног новца за потплаћивање дома-

ћих колаборациониста. Исти механи-

зми су и данас актуелни. То су основне

чињенице кроз које треба посматрати

и корупцију у здравству. Специфич-

ност је  да људи, ценећи здравље као

највећу животну вредност, вероватно

лакше, у немогућности да добију аде-

кватну медицинску помоћ, пристају да

буду учесници коруптивних активно-

сти. У исто време, због важности здра-

вља, друштво најбурније реагује на

примере корупције у здравству.

• Какву и колику одговорност за та-
кво стање у здравству сноси ре-
сорно министарство?

Министарство здравља је одговор-

но и оно мора јасно и отворено да каже

како су до сада трошене паре добијене

из европских фондова, којима су фи-

нансирани бројни пројекти везани за

здравство, а за које постоје основане

сумње да нису дали очекиване резул-

тате и да су чак послужили стицању

нелегалне добити појединцима из

владајуће номенклатуре. На крају кра-

јева, Министарство здравља је одго-

ворно што до сада није користило над-

лежности да, поред обавезе да тужи-

лаштву пријављује све случајеве сум-

њиве на криминал, користи законско

овлашћење инспекције да предлаже и

спроводи мере у случају утврђених не-

правилности у раду здравствених

установа. Напомињем само да у те ме-

ре спада и могућност забране рада, ко-

ју је министарство до сада користило

једино када су биле у питању здрав-

ствене установе из приватног сектора.

• Шта по Вашем мишљењу треба

учинити да се корупција не само

смањи на најнижи ниво, већ пот-

пуно искорени?

Корупција је општи светски про-

блем и тешко да постоји држава у све-

ту која може да се подичи тиме да је у

њој нема. Све озбиљне државе се про-

тив корупције боре јачањем институ-

ција правне државе, доследном при-

меном закона, једнакошћу свих грађа-
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У разговору за „Велику Србију“ народни посланик СРС и председник
скупштинског Одбора за здравље и породицу, др Паја Момчилов, констатује

Влада озаконила корупцију
Разговарао:�
Владимир�Мишковић



на пред законом, јавношћу и ефика-

сном контролом, од стране грађана,

свих поступака извршне власти и свих

друштвених чинилаца.

• Како коментаришете најновије
измене Закона о здравственој за-
штити?

Најновије измене закона које су до-

нете по хитном поступку, без јавне

расправе, представљају предизборно,

неодговорно пружање привида да ће

грађани имати већа права у оствари-

вању здравствене заштите и да  се уво-

де  европска решења у наше законе.

Тужна је истина да данас нема финан-

сијских средстава да се намире текуће

ургентне потребе здравственог систе-

ма, а камоли да се иде на проширива-

ње права.  Треба само погледати на

шта личе данас болнице, каква је нега

у њима, докле се стигло са неопходном

реконструкцијом земљотресом оште-

ћене болнице у Краљеву, колико обо-

лелих умире од рака без неопходне

зрачне терапије, и могли би набрајамо

у недоглед.

• Једна од новина је и та да дете ко-
је је напунило 15 година има пра-
во на поверљивост података који
се налазе у његовој медицинској
документацији?

Ова новина изванредно одсликава

квалификованост предлагача закона

и поставља питање шта је мотив за до-

ношење овако бесмислене и потенци-

јално штетне одредбе за децу старију

од 15 година. Министар се позивао на

низ препорука и конвенција које регу-

лишу статус деце, а највише је потен-

цирао Конвенцију о правима детета,

која је усвојена у Уједињеним нација-

ма 1989. године. Ни у једном од 54 чла-

нова ове конвенције не може се наћи

ова накарадна одредба. Штавише, ова-

квом  одредбом се крше чланови 5, 14,

и 24 конвенције која подвлачи кључну

одговорност породице, тј. родитеља и

старатеља за добробит и здравље де-

це. Ево само једног од многих, простог

и баналног, примера из живота. Ако

дете старо 16 година има проблем са

малокрвношћу због неадекватне ис-

хране и неуношења гвожђа и других

потребних хранљивих материја и не

жели да саопшти родитељу дијагнозу,

како онда родитељ да му помогне ко-

рекцијом исхране?

• Константно указујете и на мани-

пулациједопунскимрадому држав-

ним здравственим установама?
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„Поред ситне корупције, сведоци смо и присуства крупне систем-
ске корупције за коју министар здравља, проф. Станковић, каже да
је Министарство здравља немоћно да се само избори са њом. Као
што је тачно да би тужилаштва и судство, девастирани и доведени
до садашњег стања, требало да будуједан од најважнијихчинилаца
у борби против корупције, тачно је и да Министарство здравља сно-
си велики део одговорности за присутну корупцију. Она се огледа у
доношењу и истрајавању на постојању коруптивних системских за-
кона из области здравства, којима се дискриминише у потпуности
приватни сектор на рачун државног, омогућује корупција озакоњи-
вањем листа чекања и прескакањем истих плаћањем из џепа грађа-
на, решењима за допунски рад здравствених радника која генери-
шу сукоб интереса, као и увођењем ванстандардних услуга које нај-
чешће то нису и служе додатном неоправданом  финансијском ис-
црпљивању грађана“, истиче доктор Момчилов.



Најозбиљнији проблем је откривен
на Институту за онкологију у Сремској
Каменици, где је због манипулација
допунским радом и листама чекања
више стотина наших грађана оболе-
лих од рака остало без неопходне
зрачне терапије. Поводом тог тешког
угрожавања здравља грађана,  сви
други надлежни органи, на челу са ту-
жилаштвом и судством, ћуте и тиме ја-
сно показују којим вредносним систе-
мом се руководи актуелна власт данас.
Бриге о људским животима и здрављу
грађана овде, наравно, нема. Највећа
одговорност пада на Министарство
здравља, које креира и руководи чита-
вим системом.

• На основу Закона о преносу над-
лежности на Аутономну Покраји-
ну Војводину, многим пацијенти-
ма из војвођанских општина које
гравитирају Београду је ускраће-
но право да се лече у престоници,
већ се упућују на лечење у Нови
Сад и Сремску Каменицу, који су

много удаљенији од њиховог ме-
ста боравка?

Здравствени систем Србије је, и по-

ред донетог Закона о преносу надле-

жности, јединствен и сходно томе про-

блеми које сте навели нису дозвоље-

ни. Србија је осамдесетих година има-

ла децентрализован систем здрав-

ственог осигурања и грађани су имали

истинско право избора лекара и

здравствене установе у којој желе да

се лече. Становник Београда је могао

тако да се оперише у болници у Новом

Саду или било ком другом граду, с тим

што му је регионални завод за здрав-

ствено осигурање, значи Београда,

признавао трошкове који важе за ре-

гију Београда. У случају да су трошко-

ви операције били већи у Новом Саду,

грађанин је био дужан да сам надокна-

ди разлику у цени. Данас се овим по-

ступањима о којима говорите грубо

крше права пацијента на слободан из-

бор приликом коришћења здравстве-

не заштите. 

Јасно је да овако постављање ства-

ри проистиче из нескривених тенден-

ција за потпуним одвајањем Војводи-

не од Србије, која је не само ретроград-

но решење, штетно по здравље грађа-

на који живе у Војводини, већ нешто

чега се и развијене земље Европе гаде,

али само када се то тиче њих самих.

• Жестоко сте критиковали и не-
давно усвојен Закон о младима.
Који су основни пропусти у том за-
кону?

Закон у целости представља недо-
пустив пропуст предлагача и скуп-
штинске већине која је гласала за ње-
га. Тај документ уопште не задовоља-
ва критеријуме да би могли да га свр-
стамо у законе. Он представља обичну
декларацију која не решава ниједан
истински животни проблем младих.
Добро су познати битни интереси
младих које треба решавати оствари-
вањем перманенте едукације, пружа-
њем најбоље могуће доступне здрав-
ствене заштите, обезбеђивањем аде-
кватног запослења и тиме решавање
егзистенцијалних и социјалних про-
блема. Закон, међутим, афирмише ус-
постављања мреже  канцеларија за
младе, које су до сада потпуно злоупо-
требљене од стране владајућих стра-
нака и служе окупљању и егзистенци-
јалном збрињавању њихових младих
чланова. Доношење оваквих правних
аката представља додатно урушавање
правног система и тиме правне држа-
ве, као гаранта, како основних нацио-
налних интереса тако и остваривања
благостања свих њених грађана. Закон
о младима, као и лоша законска реше-
ња из области здравства, не крију опа-
сности. Њихова лоша решења довела
су до очигледно тешког урушавања
здравља грађана наше земље, које се
манифестује у чињеници да нас је из
дана у дан све мање на овим простори-
ма и да практично изумиремо.
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Здравом конкуренцијом до најстручнијих и најпоштенијих кадрова

• Где Српска радикална странка види решење за постојеће проблеме који притискају здравство?

Српска радикална странка, својим јасним програмом реформи здравственог система, истински би из-
једначила приватни сектор са државним и омогућила надгледану здраву конкуренцију и елиминисање
непотребних листа чекања, јер их у приватним здравственим установама нема, већ просторни и људски
капацитети сами дефинишу обим оствареног посла. Грађанима би се јасно рекло шта ће свако за своје
обавезно здравствено осигурање добити, као загарантован пакет здравствене заштите. У условима еко-
номске кризе, приоритет би представљале јефтине и ефикасне мере спречавања болести и примарне
здравствене заштите. На кључна места у здравственом систему довели бисмо, путем отворених, јавних
конкурса, најстручније и најпоштеније кадрове. Као што је у здравству боље спречити него лечити, ка-
да је корупција у питању, упоредо са процесуирањем откривених криминалних случајева, успоставља-
ли бисмо и развијали и истински превентивне мере.



К
ом пју тер ски тех ни чар из Бо ра,
Ми ли јан Или ја но вић (22), го ди -
ну да на на кон те шке опе ра ци је

и зра че ња, го то во да се пот пу но опо ра -
вио, до бро се осе ћа и ле ка ри ка жу да је
прог но за до бра. Те шко му је јер не ма
по сао, иако је би ло обе ћа ња да ће га
до би ти, али она, на жа лост, ни су ис пу -
ње на. Са мо го ди ну данa ра ни је, ле кар -
ски не мар и ја ва шлук, за дла ку су овог
мла дог чо ве ка мо гли ко шта ти жи во та.

–Пре две го ди не од лу чио сам да до -
бро вољ но слу жим вој ску, што сам и
учи нио у пе ри о ду од сеп тем бра 2009.
до мар та 2010. Пр ве вој нич ке да не
про вео сам у ка сар ни „Ни ко ла Па шић“
у За је ча ру, у ро ду за те ле ко му ни ка ци -
је. Убр зо сам пре ме штен у Гор њи Ми -
ла но вац, а по том у ни шку ка сар ну „Ко -
мрен“, при се ћа се сво је жи вот не дра ме
овај мла ди чо век. 

Пред сам за вр ше так
вој ног ро ка, у фе бру а ру
2010, имао је озбиљ не
здрав стве не те го бе: гла -
во бо љу и по вра ћа ње, па
је по моћ по тра жио у вој -
ној ам бу лан ти ни шке ка -
сар не. Ле ка ри су про на -
шли да има ни зак крв ни
при ти сак (90/60 мм Хг)
и про пи са ли су му бру -
фен и ди кло фе нак (?).
Ре дов но је узи мао те ра -
пи ју, али му ни је би ло бо -
ље, на про тив! Био је упу -
ћен на ле че ње у вој ну
бол ни цу у Ни шу, где је
про вео шест да на. Ура ђе -
но му је сни ма ње си ну са,
био је при кљу чен на ин фу зи ју пре ко
ко је су му да ва ли ком би но ва ну те ра -
пи ју – бро ма зе пам, ди кло фе нак и на -
фа зол. Ње го во здрав стве но ста ње се
ни је по пра вља ло, би ло му је све го ре!
Имао је уче ста ла по вра ћа ња, али и но -
ве, те шке зна ке бо ле сти: де сно око му
је бе жа ло у стра ну, ви део је ду плу сли -
ку, но ге су му дрх та ле, гу био је рав но -
те жу и ни је мо гао да хо да... На жа лост,
ле ка ри ни шке вој не бол ни це ни шта
ни су пред у зе ли, већ су упор но при ме -
њи ва ли исту те ра пи ју ко ја ни је да ва ла
ни ка кве ефек те. Ми ли јан је из бол ни -
це от пу штен 24. фе бру а ра 2010, а на
от пу сној ли сти сто ји да га от пу шта ју

без ика квих те го ба!!! Са ис кри вље ним
оком, ди пло пи јом (ду плом сли ком),
гла во бо ља ма и по вра ћа њем, остао је у
ни шкој ка сар ни и на ред них ме сец да -
на до кра ја вој ног ро ка. По по врат ку у
Бор обра тио се здрав стве ном цен тру,
где је од мах до био упут за не у ро хи рур -
ги ју. Ура ђен му је ске нер гла ве, ле ка ри
су кон ста то ва ли да има ту мор на мо -
згу, па су га хит но са ни тет ским во зи -
лом пре ба ци ли у Ур гент ни цен тар у
Бе о гра ду. Ту мор је ло ци ран у тре ћој
мо жда ној ко мо ри. Ми ли јан Или ја но -
вић је у Кли нич ком цен тру Ср би је био
под врг нут хит ној хи рур шкој ин тер -
вен ци ји укла ња ња ту мо ра, ура ђе на му
је би оп си ја и кра јем мар та, на кон опо -
рав ка, пу штен је ку ћи.

Ту, на жа лост, ни је био крај ње го -
вим му ка ма. Сре ди ном апри ла 2010.
сти гли су и ре зул та ти би оп си је – пре -

ма на ла зи ма, Ми ли јан је имао ма лиг ни
ту мор “гер ми ном“. Ре че но му је да ће
мо ра ти да се под врг не и дру гој опе ра -
ци ји, ко ја је ура ђе на 23. апри ла 2010.
Оба пу та опе ри са ла га је проф. др Да -
ни ца Гру ји чић, ко јој, ка ко ка же, ду гу је
огром ну за хвал ност што је на кон све га
што је про шао – уоп ште жив!

У бол ни ци је про вео две сед ми це, а
по том је у ју ну исте го ди не мо рао да
из др жи и ве о ма на пор ну те ра пи ју од
31 се ан се зра че ња. “Тре нут но сам у Бо -
ру, идем ре дов но на кон тро ле и да ле ко
бо ље се осе ћам”, ка же наш са го вор ник.

По ро дич на си ту а ци ја мла дог тех -
ни ча ра из Бо ра, сти ца јем окол но сти,

ве о ма је те шка – ње го ви ро ди те љи су
глу во не ми и не за по сле ни, па он мо ра
сам да од ла зи код ле ка ра, сам да раз го -
ва ра са њи ма, што, кад је не ко та ко те -
шко бо ле стан, као овај мла ди чо век,
ни је ни ма ло ла ко. 

Шу та но вац мол бу глат ко од био!

“На кон све га, од лу чио сам да се

обра тим ми ни стру од бра не, Дра га ну

Шу та нов цу: На мо је ве ли ко раз о ча ре -

ње, он је све не ги рао. У свом од го во ру

ко ји ми је по слао, твр ди да су „не у ро -

ло шки по ре ме ћа ји са те го ба ма ве за -

ним за ту мор ски про цес ма ни фе сто ва -

ни тек на кон от пу ста из Вој не бол ни це

Ниш”, иако су мо је те го бе ма ни фе сто -

ва не још док сам био та мо, због че га

сам и ле чен у ни шкој вој ној бол ни ци.

Та ко ђе, ми ни стар Шу та но вац ми је од -

го во рио да су „ле ка ри у ВБ ра ди ли у

скла ду са те го ба ма на ко -

је сам се жа лио и при ме -

ни ли све нео п ход не ди -

јаг но стич ке ме то де и те -

ра пиј ске ме ре“! На кра ју

пи сма, пред ло жио ми је

да са од го ва ра ју ћим упу -

том на ста вим ле че ње на

ВМА! Мо је пи та ње за ми -

ни стра гла си – ка ко да

на ста вим ле че ње кад

жи вим од ба ки не и мај -

чи не ми ни мал не пен зи -

је, кад не мам но вац за

пут у Бе о град, али ни за

нео п ход не ле ко ве, јер це -

на јед ног ле ка, за те ра пи -

ју од ме сец да на, ко шта

280 евра?!“ на во ди сво ја

те шка ис ку ства, при том без има ло

срџ бе, Ми ли јан Или ја но вић. 

Су зе ле ка ра

Жи вот на дра ма С. З. (55) за по че ла
је ње го вим ро ђе њем. На свет је до шао
са те шком ди јаг но зом (Spi na bif fi da cu -
sti ca, reg. lum ba lis, са рас це пом и ек те -
ри о ри за ци јом кич ме не мо жди не у том
де лу), из тих раз ло га, са мо три да на на -
кон ро ђе ња опе ри сан је на Уни вер зи -
тет ској де чи јој кли ни ци у Тир шо вој.
До сво је пе те го ди не ни је уоп ште хо -
дао, као по сле ди ца те шке уро ђе не бо -
ле сти, ни ка да ни је мо гао да кон тро ли -
ше мо кре ње и пра жње ње цре ва. Ипак,
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ње го ви ро ди те љи по ка за ли су из у зет -
ну ис трај ност и упор ност да на ђу лек
за сво је де те. Та ко су при хва ти ли да С.
З. као пе то го ди шњак уче ству је у јед -
ном на уч ном ис тра жи ва њу ко је је пре
по ла ве ка ра дио је дан не мач ки ле кар у
Хај дел бер гу: до био је бес пла тан трет -
ман, при мио је 650 ин јек ци ја но вог ле -
ка, ко јем, на жа лост, не пам ти име.

– Ка да сам пр ви пут са пет пу них го -
ди на стао на но ге, не мач ки ле кар ко ји
ме је ле чио, пла као је као де те, на во ди
С. З. и до да је: „За хва љу ју ћи то ме што
сам мо гао да хо дам, оте жа но, али сам
мо гао, уз мо је и ро ди тељ ске на по ре,
ре дов но сам по ха ђао на ста ву и за вр -
шио сред њу шко лу, за по слио се и ра -
дио пу них 26 го ди на, на кон че га сам
оти шао у ин ва лид ску пен зи ју“. 

Ни трун ке са о се ћа ња... 

– Мо ји про бле ми да ти ра ју од пре
три го ди не ка да су ми уки ну ли пра во
на пе ле не (60 ком. ме сеч но) ко је сам
до та да до би јао. Иако сам ре дов но
под но сио ме ди цин ску до ку мен та ци -
ју ко ју сам до би јао од ле ка ра да су ми
оне нео п ход не, што ло гич но про из и -
ла зи из мо је бо ле сти и ди јаг но зе (Pa -
ra pa re sis in fe ri or PP. Rac hischi sis. Lum -
bo sac ra lis. In con ti ne cio Al vi Uri nae – де -
чи ја це ре брал на од у зе тост), на ле -
кар ским ко ми си ја ма су ме ре дов но
од би ја ли, уз обра зло же ње да мо ја ди -
јаг но за ни је на ве де на у чл. 102. Пра -
вил ни ка о ме ди цин ско-тех нич ким
по ма га ли ма, ко ја се обез бе ђу ју из
сред ста ва оба ве зног здрав стве ног
оси гу ра ња, на во ди наш са го вор ник.
У по ме ну том чла ну сто ји да то пра во
оства ру ју „ли ца са па ра пле ги јом, ква -
дри пле ги јом, скле ро зом, па ра ли зом
или се кве ла ма де чи је па ра ли зе код ко -
јих по сто ји трај но не вољ но пра жње ње
цре ва и бе ши ке“, што је код С. З. и слу -
чај. На жа лост, би ло је све га на тим ко -
ми си ја ма, осим – раз у ме ва ња.

Овај до жи вот ни ин ва лид од ро ђе -
ња, ве о ма при ја тан са го вор ник ко ји
пле ни до бро том, при се ћа се, без трун -
ке гор чи не, не ве ро ват но без ду шне ре -
ак ци је јед не док тор ке, чла на јед не од
по ме ну тих ко ми си ја ко ји ма се мно го
пу та обра ћао. Она му се без има ло бла -
ма обра ти ла ре чи ма: „Ко те је уоп ште
та квог за по слио... Кад пад неш у ин ва -
лид ска ко ли ца, он да до ђи!“

Наш са го вор ник ис ти че да је за ње -
га, са пен зи јом од 27.000 ди на ра, тро -
шак за пе ле не (је дан ко мад ко шта 140-
150 ди на ра), ве ли ко фи нан сиј ско оп -
те ре ће ње, а без њих, јед но став но, не

мо же. Уз све ње го ве му ке, он жи ви са
оста ре лом бо ле сном мај ком (83), ко ју
не гу је и све те же успе ва да иза ђе на
крај, не са мо са сво јом и ње ном бо ле -
шћу, већ пре све га са нов цем ко јим рас -
по ла же. Ње гов зах тев за ту ђу не гу и
по моћ, глат ко је од би јен! По ку ша вао је
у ви ше на вра та да до би је бањ ско ле че -
ње на те рет РЗ ЗО, али – без успе ха!

Сва вра та за тво ре на?!

Наш су гра ђа нин се кон сул то вао са
ра зним ле ка ри ма, ра зних спе ци јал но -
сти, укљу чу ју ћи и свог ле ка ра. Сви до
јед ног, сма тра ју да му је пра во на на -
кна ду за пе ле не нео прав да но уки ну то,
што га је до ве ло у ег зи стен ци јал ни
про блем, јер по ред пе ле на, С.З. мо ра да
на ба вља и дру ге, нео п ход не ле ко ве,
по моћ на сред ства (му ше ме, по ли ви -
нил ске га ћи це, кре ме...) ка ко би одр жа -
вао основ ну лич ну хи ги је ну, што му

од но си по ло ви ну пен зи је, при че му, он
дру гих при хо да и имо ви не – не ма!
Про блем је по ку ша вао да ре ши на ра -
зним ни во и ма, али – без успе ха. Обра -
ћао се и бив шем ми ни стру То ми ци
Ми ло са вље ви ћу, али му ни ко из Ми -
ни стар ства здра вља ни ка да ни је од го -
во рио. Обра ћао се и град ском се кре та -
ру за здрав ство, др Зо ра ну Бла го је ви -
ћу, али од ње га ни ка да ни је сти гао од -
го вор ни ти би ло ка кво об ја шње ње.
Као ин ва лид са при зна тих 90 од сто
ин ва лид но сти, С. З. ни ка да ни је оства -
рио ни ка кво пра во ко је би му олак ша -
ло жи вот, из у зев пен зи је ко ју је сте као
ра де ћи пу но рад но вре ме, пу них 26 го -
ди на, пу ту ју ћи сва ког да на, од ку ће до
по сла и на зад, град ским пре во зом, а
фир ма у ко јој је ра дио, на ла зи се ван
Бе о гра да.

Да ли је мо гу ће да су у овој зе мљи за
љу де по пут С. З, чо ве ка са те шком ди -

јаг но зом од ро ђе ња, ко ји је уло жио
огро ман на пор да жи ви нор мал но,
упр кос те шком хен ди ке пу за вр шио
шко лу, ра дио као слу жбе ник да би жи -
вео од сво је пла те, не од со ци јал не по -
мо ћи, кад се по ја ви са, на пр ви по глед,
ма лим про бле мом, сва вра та за тво ре -
на? Наш са го вор ник, чи је име нам је
по зна то, али због ло шег ис ку ства ко је
је имао, не же ли мо да га об ја ви мо и
евен ту ал но из ло жи мо не кој дру гој вр -
сти по ша сти, при се ћа се и јед ног ди ја -
ло га са ле ка ром из не ке од број них ко -
ми си ја ко је су га ли стом од би ја ле, а ко -
ји је ова ко ко мен та ри сао ње гов на пор
да ра ди и жи ви од сво је пла те: „У то ме
и је сте про блем, ни је тре ба ло да ра -
диш...“

То је ко мен тар јед ног ле ка ра! Не ко -
га од ко га оче ку је те ре чи охра бре ња.
Сра мо та! У раз го во ру са С. З. ко ји је на
нас оста вио ја ко при ја тан ути сак, чо -

век ко ји се, очи глед но, ни је дао сло -
ми ти, ра дио је на се би, чи тао, дру жио
се, ве о ма је ак ти ван у јед ном удру же -
њу на оп шти ни на ко јој жи ви, уч тив,
без трун ке мр жње и гне ва при ча о
сво јим про бле ми ма, чак и са до зом
са жа ље ња за љу де ко ји су то ли ко ду -
хов но опу сто ше ни да не кри ју свој
пре зир пре ма ин ва ли ду ко ји свој
здрав стве ни про блем са ко јим се ро -
дио, до сто јан стве но но си.

Не мо же мо да се не упи та мо – ка -
кви то љу ди се де по тим не до дир љи -
вим ко ми си ја ма где се од лу чу је о не -
чи јем жи во ту? Про ла зе ли не ки тест,
ако не људ ско сти, оно бар основ ног
кућ ног вас пи та ња? У слу ча ју С. З, ко -
ји је са чу вао и здрав ра зум и не так -

ну ту ду шу, те шко су на ру ше на не са мо
основ на пра ва па ци јен та, већ пре све га
људ ска пра ва, јед но од нај ва жни јих –
пра во на до сто јан ствен жи вот.

Ко год да је са ста вљао спор ни пра -

вил ник, ко год да га је та ко на ка рад но

ту ма чио, не за слу жу је да ле чи би ло ко -

га. По на ша ње чла но ва тих ко ми си ја, са

ко ји ма се су сре тао С. З. ис под је сва ког

ци ви ли за циј ског ни воа, а чи ње ни ца

да су ме ђу њи ма и ле ка ри, го во ри до -

вољ но о срп ском здрав ству. 

Нео д го вор ност

Но во са ђан ки Д. Ј. (1926) због здрав -
стве них про бле ма ко је је има ла, 19. ју -
ла 2006. го ди не, угра ђе на јој је це мент -
на про те за де сног ку ка у Кли нич ком
цен тру Но ви Сад. У ок то бру 2010, не
ре дов ном пре гле ду, ле кар јој је пред -
ло жио за ме ну по сто је ћег ве штач ког
ку ка но вом про те зом. Д. Ј. је упи са на на
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ли сту че ка ња и све до мар та 2011. ни -

ко с њом ни је кон так ти рао. Ка да је по -

чет ком мар та по зва ла ор то пе да да ви -

ди ко ли ко би ду го још тре ба ло да че ка

на ли сти, он се из не на дио што је чу је и

што већ ни је по зва на на опе ра ци ју, па

је опе ра ци ју на ор то пе ди ји за ка зао за

22. март 2011. го ди не. На кон опе ра ци -

је, Д. Ј. је са оде ље ња от пу ште на по сле

де сет да на. Ку ћи је тран спор то ва на са -

ни тет ским во зи лом и по из но ше њу из

во зи ла осе ти ла је стра шан бол у ку ку и

но зи. Ре че но јој је да због ску че ног

про сто ра у ко ме се ма не ври са ло по -

сто ји мо гућ ност да је, евен ту ал но, по -

вре ђе на ра на.

Ле че ње или мал тре ти ра ње? 

На кон шест сед ми ца ми ро ва ња, ка -

да је оба вљен кон трол ни пре глед, на

ренд ге ну је от кри ве но да је то ком

тран спор та са ни тет ским во зи лом кук

иш ча шен, па је пу них шест сед ми ца та -

ко за ра стао, а за то вре ме Д. Ј. је тр пе ла

стра шне бо ло ве! То ком тих шест сед -

ми ца, она је не ко ли ко пу та те ле фо ном

кон так ти ра ла с ле ка ром, од ла зи ла на

пре гле де, све вре ме се жа ли ла на бо ло -

ве, али јој је увек по на вља но ка ко је

нор мал но да има бо ло ве, јер је реч о

сло же ној и те шкој опе ра ци ји! Ни ко

ни је при ме тио да је кук иш ча шен, пре

све га због не ма ра, ја ва шлу ка и не зна -

ња ле ка ра!

Ка да је 20. ма ја ове го ди не до шла у

ур гент ни цен тар КЦ Но ви Сад, ле ка ри

су по ку ша ли да јој на ме сте кук ис те за -

њем! Ни су ус пе ли. Он да је 23. ма ја по -

но во опе ри са на и то ком опе ра ци је кук

је, на вод но, ко нач но на ме штен и Д. Ј. је

на ло же но да са ше та ли цом што ви ше

хо да, на кон че га је от пу ште на ку ћи.

Због не сно сног бо ла ко ји је има ла, 13.

ју на она зо ве хит ну по моћ, чи ји ле ка ри

кон ста ту ју да је кук по но во иш ча шен!

До би ја упут за ор то пе ди ју. На том оде -

ље њу ују тру јој је про бу ше на це ва ни ца

де сне но ге и по ста вљен тег да ис те же

но гу, с тим да то тра је до сре де 22. ју на,

ка да је за ка за на но ва опе ра ци ја. 

Ми ни стар ство не до ступ но

То ком по след њег бо рав ка у бол ни -

ци, ле кар ко ји је из вео опе ра ци је, био

је не до сту пан чла но ви ма по ро ди це Д.

Ј, при че му га је она ви ђа ла са мо то ком

ју тар њих ви зи та, али јој се он та да уоп -

ште ни је обра ћао! Ка да би Д. Ј. по ста ви -

ла пи та ња и зах те ва ла по ја шње ње и

план да љег опо рав ка, на ло же но јој је

да ћу ти и ми ру је!!!

По ро ди ца је упор но по ку ша ва ла да

ус по ста ви кон -
такт са не ким
из здрав стве не
ин спек ци је Ми -
н и  с т а р  с т в а
здра вља Ср би је
или не ким ко је
над ле жан за за -
шти ту пра ва па -
ци је на та. На жа -
лост, на кон -
такт те ле фо не
на ве де не на сај -
ту Ми ни стар -
ства, ни ко се
ни је ја вљао, а на
обра ћа ње елек -
трон ским пу -
тем, по ру ке упу -
ће не 20. ма ја са -
вет ни ку за пра ва па ци је на та и 27. ма ја
се кре та ру, и нај зад 14. ју на здрав стве -
ној ин спек ци ји – по ро ди ца ни је до би -
ла ни ка кав од го вор! 

Су ди ја се из ви ња ва
кад из ри че ка зну? 

Пу них пет го ди на тре ба ло је срп -
ском пра во су ђу да из рек не пре су де ле -
ка ри ма ко ји су оп ту же ни за смрт 19-
го ди шње Је ли це Ра до вић, ко ја је пре -
ми ну ла од сеп се, че ти ри да на на кон
опе ра ци је чу кље ва у при ват ној кли ни -
ци “Де це дра” у Бе о гра ду.

Рет ки су ле ка ри ко ји до ђу под удар

за ко на, не са мо за то што на кон смр ти

сво јих нај бли жих, род би на не ма ни во -

ље ни сна ге да се го ди на ма ис те ру је по

су ду, зна мо ка ко то спо ро иде, већ и за -

то што суд ски ве шта ци, углав ном ле -

ка ри, ни су спрем ни да се за ме ра ју ко -

ле га ма, па су њи хо ви на ла зи не ка ко

увек “окру гло па на ћо ше”, без ја сних

оце на, што су ди ја ма не са мо да не по -

ма же да до не су пре су ду, већ у не до -

глед од ла же ње но до но ше ње. Овај пут,

ро ди те љи Је ли це Ра до вић, по себ но

мај ка, по ка за ли су из у зет ну упор ност

ко ја је на кра ју ре зул ти ра ла пре су дом.

Ле ка ри ко ји су опе ри са ли Је ли цу

Ра до вић, ор то пед др Слав ко То мић и

ане сте зи о ло зи др Ми о драг Сто ја но -

вић и др Оли ве ра Је ре мић, осу ђе ни су

на 15 ме се ци за тво ра и две го ди не за -

бра не ра да због не са ве сног ле че ња. 
Су ди ја Пр вог основ ног су да Људ -

ми ла Миљ ко вић, обра зла жу ћи пре су -
ду, ре кла је да је узрок смр ти па ци јент -
ки ње сеп са, ка ко су и утвр ди ли ве шта -
ци Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом
Са ду. Суд је за кљу чио да су осу ђе ни ле -
ка ри кри ви јер ни су ре а го ва ли на бла -

го вре ме на упо зо ре ња за по сле них на

кли ни ци, као и чла но ва по ро ди це и

дру гих осо ба ко је су оби ла зи ле Је ли цу

и упо зо ра ва ле да се ње но ста ње по гор -

ша ва, али се они на то ни су оба зи ра ли.

За ме ни ци ди рек то ра “Де це дре“ Све -

тла ни Срем че вић, ко ја је по стру ци фи -

ло лог, због не са ве сног ра да суд је из -

ре као услов ну ка зну за тво ра од го ди -

ну да на, с ро ком про ве ре од че ти ри го -

ди не. Та ко ђе, њој је због не по што ва ња

За ко на о за шти ти здра вља до дат но

из ре че на и ме ра за бра не сва ког ра да у

здрав ству у тра ја њу од 10 го ди на од

пра во сна жно сти пре су де. Ка ко је уоп -

ште фи ло лог до спео у здрав стве не во де?

Из ла зе ћи из Па ла те прав де, др То -

мић је крат ко за ТВ Б92 оце нио да је

овом пре су дом суд, ка ко је ре као,“убио

хи рур ги ју”. Адво кат др Сто ја но ви ћа

на ја вио је жал бу. 

За кли ни ку “Де це дра”, ве зу је се ви -

ше спор них слу ча је ва са не же ље ним

ис хо дом. Оста је ениг ма ка ко је, на кон

сва ке од тих афе ра, ова при ват на уста -

но ва успе ва ла да ве о ма бр зо од над ле -

жних по но во до би је до зво лу за рад.

На кон опе ра ци је ве на у “Де це дри”, 28-

го ди шњи Зо ран Ма тић је пре ми нуо

2000. го ди не. Про шло је пу них 11 го -

ди на да би де ло не са ве сног ле че ња у

ма ју ове го ди не до би ло суд ски епи лог:

др Дра го слав Ву кај ло вић осу ђен је на

го ди ну да на за тво ра. При ли ком из ри -

ца ња пре су де, ко ја је по оце ни јав но -

сти ви ше не го скром на, с об зи ром да је

из гу бљен је дан људ ски жи вот, су ди ја

се ле ка ру из ви ња вао! На кон све га, ко -

мен тар мо жда и ни је по тре бан. Али,

не што хит но мо ра да се ме ња у за ко -

ни ма ове зе мље.                                      А. В.
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У
медијима се недавно појавила
информација да ће вантелесна
оплодња у Србији моћи да се

обавља само на државним клиникама,
јер је истекао уговор који је Републич-
ки завод за здравствено осигурање
(РЗЗО) имао са приватним клиникама.
То је изазвало веома опречне реакције
стручне јавности, која тврди да ће се
оваквом одлуком „умањити“ обим ко-
рупције, и пацијената, који су убеђени
да ће тек сада листе чекања постати
„километарске“. Став руководства РЗ-
ЗО-а је да, за сада, не треба склапати
нови уговор са приватним клиникама,
јер су државни капацитети довољни
да се реализују све вантелесне оплод-

ње. Помоћник директора РЗЗО-а Зо-
ран�Јовановић изјавио је да је та уста-
нова послала дописе свим државним
клиникама са захтевом да се изјасне
колико вантелесних оплодњи могу го-
дишње да обаве и њихов одговор је од
1.250 до 1.320 интервенција. Према
његовој оцени, тај број „у потпуности
задовољава тренутно потребе“ од око
1.380 интервенција и због тога нема
разлога да се пацијенти упућују код
„приватника“, којима је до сада рефун-
дирана „нешто већа“ цена него држав-
ним болницама.

Многе брачне парове оваква одлу-
ка РЗЗО-а је додатно револтирала, јер
су у страху од будућих листа чекања

које ће сасвим извесно постати све ду-
же у државним клиникама. Њихов
страх је утолико оправданији, ако се
зна да само подмићивањем или „дебе-
лом везом“ могу да коригују своје ме-
сто на листи и тако убрзају процес ван-
телесне оплодње. С друге стране, део
пацијената, али и стручне јавности, ве-
рује да ће овакав поступак РЗЗО-а, бар
делимично, бити у функцији сузбија-
ња корупције у овом важном сегменту
пружања здравствених услуга. „Не да
су само радили истовремено у приват-
ним и државним клиникама, већ су па-
цијенте, са приватних клиника, кроз
читав поступак водили на државним
клиникама. Тако да је зарада на при-

ватним клиникама
била 100 одсто, тј.
без икаквих тро-
шкова“, препричава
на једном интернет
форуму пацијент-
киња која је то осе-
тила на својој кожи. 

Интересантно је
да ретко ко сме јав-
но да прича на ову
тему, а о томе све-
доче стотине и хи-
љаде анонимних
исповести које па-
цијенти постављају
управо на интернет
форумима, који су
постали једина и
јавна „исповедао-
ница“. 

Игнорисање корупције

Један од примера како вантелесна
оплодња представља сукоб интереса и
како може да прерасте у лични, одно-
сно приватни „бизнис“, јавности је ис-
причала анонимна пацијенткиња но-
вембра 2008. године. „Позвали су ме из
,Народног фронта, и рекли да одмах
могу ући у процедуру вантелесне
оплодње о трошку државе у приватној
гинеколошкој ординацији ,ОБ Меди-
кал центар, у којој ради др Елиана Га-
ралејић, иначе начелница стерилите-
та у ,ГАК Народни фронт,. Због послов-
ног пута, морала сам да одбијем. Међу-
тим, одговорили су ми да ћу у том слу-

чају тек за годину дана стићи на ред у

државној клиници. Пошто на заказане

консултације у приватној ординацији

нисам отишла, лекари из ,Фронта, су

ме скинули са листе чекања“, рекла је

тада тридесеттрогодишња пацијент-

киња Г. М. Тадашња директорка РЗЗО-

а Светлана�Вукајловић бранила се ре-

чима да то може да буде „потенцијал-

ни сукоб интереса“, да је „свесна шта је

направила др Гаралејић“, али да „то

нису други радили“, као да је с тим у ве-

зи „одржан заједнички састанак“.

Како је тада признала Светлана�Ву-

кајловић, листе чекања на процес ван-

телесне оплодње заиста су илустрова-

ле хаотичну ситуацију, па је РЗЗО због

тога морао да преузме вођење евиден-

ције и обавештавање пацијената. Ме-

ђутим, ште се десило? „Када смо тра-

жили да нам доставе листе чекања, до-

били смо 20 различитих. Чак су и пода-

ци били другачији... Уочили смо да су

неке жене, које су се пријавиле у авгу-

сту, већ ушле у процес оплодње, а да

неке чекају две године. Те листе чека-

ња нису вођене како треба“, открила је

сада већ бивша директорка РЗЗО-а. За

ове малверзације и очигледну коруп-

цију никада није утврђен кривац, нити

је било ко од лекара, односно руково-

дилаца здравствених установа, сносио

последице. Тадашњи министар здра-

вља Томица�Милосављевић није се ба-

вио овом темом, без обзира што је ре-

сором здравства руководио скоро де-

вет година. Чак штавише, за време ње-

говог министровања усвојен је фамо-

зни члан 199 Закона о здравственој за-

штити, чиме је лекарима постало до-

звољено да истовремено раде и у др-

жавном и у приватном сектору.

Сукоб интереса

Упућивање пацијената у приватну

клинику, уз образложење брзине саме

интервенције или брзине израде од-

ређених лабораторијских налаза,

представља само један од облика суко-

ба интереса. На крају крајева, пацијен-

тима је доскоро била дата могућност

да сами бирају да ли ће у државној или

приватној клиници радити вантеле-

сну оплодњу. То је у великој мери била

ствар личног избора, поверења и си-
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гурности. Међутим, ову могућност
претходно је РЗЗО „дефинисао“ угово-
ром, којим је конзорцијуму шест при-
ватних здравствених установа дата
могућност да врше вантелесну оплод-
њу о трошку државе. Ако се шест „при-
ватника“ удружило и победило на тен-
деру РЗЗО-а, шта је онда у томе спор-
но? 

Спорно је што у комисији, коју је
формирало Министарство здравља, а
која одлучује о томе која приватна
клиника је погодна за вантелесну
оплодњу, седе и доносе одлуке људи
који се налазе у директном сукоби ин-
тереса! 

Индикативно је да четири члана

комисије Министарства здравља исто-

времено ради у државним установама,

али и у приватним клини-

кама које на терет РЗЗО-а

врше вантелесну оплодњу.

Примера ради, др Алексан-

дар Љубић из ГАК „Више-

градска“, радио је у приват-

ној гинеколошкој болници

„Јевремова“ из Београда, ко-

ја је уједно носилац конзор-

цијума и потписник уговора

са РЗЗО. Директорка болни-

це „Интермедикус бис“ из

Београда, др Љубинка Раду-

новић, супруга је некада-

шњег директора ГАК „Ви-

шеградска“ др Ненада Раду-

новића. Затим, др Весна Ко-

питовић из Института за ги-

некологију Нови Сад, рад-

ног „искуства“ има у при-

ватној болници „Генесис“ у

Новом Саду, док је исти слу-

чај и са др Елијаном Гарале-

јић из ГАК „Народни

фронт“, која може да се по-

хвали радом у приватној

болници „ОБ Медикал цен-

тар“ у Београду. Ако се има-

ју у виду ове чињенице, он-

да је нејасно како стручна

комисија за вантелесну

оплодњу Министарства

здравља може да доноси

објективне и непристрасне

одлуке. Таквим одлукама,

практично, чланови коми-

сије из касе РЗЗО-а „упум-

павају“ милионе приват-

ним клиникама на којима

раде, док су остале приват-

не клинике доведене у не-

равноправан положај.  

„Велика Србија“ је до-

шла до уговора који је РЗЗО

закључио 21. 9. 2010. годи-

не са конзорцијумом који је

чинило шест приватних клиника, код

којих је вршена вантелесна оплодња

(ВТО) о државном трошку за 1.000

брачних парова. Цена ВТО коју је РЗЗО

рефундирао приватним клиникама, у

зависности од метода, износила је:

340.000, 360.000 и 325.000 динара!

Према подацима РЗЗО-а до којих је до-

шла „Велика Србија“, види се да је, у пе-

риоду од јануара 2008. до јуна 2011. го-

дине, РЗЗО утрошио нешто више од 1

милијарде динара за ВТО. На пример, у

2010. години приватне клинике су до-

биле око 158, а државне око 125 мили-

она. За првих шест месеци 2011. годи-

не „приватницима“ је уплаћено око

152, а државним клиникама око 59

милиона динара!
Р. В. С.
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С
лободан Живковић (23) воли

своју отаџбину, верује да ће се

повратком др Војислава Шеше-

ља из Хашког трибунала Србија конач-

но усправити и због тога је, за разлику

од многих других, Велику Британију

заменио Србијом, а Манчестер родним

градом Новим Садом. Слободан је на-

кон завршеног петог разреда у Основ-

ној школи„Ђорђе Ратошевић“ у Новом

Саду и, у својој дванаестој години, от-

путовао са породицом код рођака у

Енглеску, планирајући да то буде само

годишњи одмор. Ипак, тамо се задр-

жао 10 година и на Медицинском фа-

култету Универзитета у Манчестеру

успешно је дипломирао медицинску

биохемију. Прошле године вратио се у

Нови Сад, учланио се у Српску ради-

калну странку и постао члан Савета за

омладину и Савета за здравство Град-

ског одбра СРС у Новом Саду.На почет-

ку разговора за „Велику Србију“ Сло-

бодан Живковић открива своје моти-

ве за повратак у Србију: „У Енглеској

сам имао само један циљ, а то је да за-

вршим факултет и да дипломирам.

Све време сам знао да ћу се вратити у

моју Србију, јер ми се тамо нису допа-

дале навике и менталитет грађана

Манчестера. Свиђао ми се само њихов

животни стандард и економска сигур-

ност, али је ипак превагнуо тај осећај

национализма и патриотизма према

земљи у којој сам рођен. Могао сам ја и

тамо да будем радикал и патриота, да

ћутим и сваког месеца зарађујем при-

стојну плату, али никада не бих знао,

нити бих видео кроз какве муке про-

лазе моја земља и мој народ. Вратио

сам се да својим знањем помогнем Ср-

бији“, каже Слободан Живковић.

• Да ли си пре повратка у Србију
имао у виду тешку економску и
политичку ситуацију са којом се

наша земља су-
среће? 

Пре мог дефи-

нитивног поврат-

ка, ја сам у Нови

Сад долазио редов-

но кад год су ми

обавезе то дозво-

љавале. Све време

сам био упознат са проблемима и ло-

шим животним стандардом, јер је ве-

ћина чланова моје уже фамилије у Ср-

бији остала без посла. Знао сам да ћу се

по повратку прво сусрести са чињени-

цомда за мене неће бити посла, што ће

ме сврстати у групу од преко милион

незапослених грађана. Без обзира на

ту чињеницу, дубоко у себи сам осећао

потребу да се вратим у отаџбину, јер

мислим да постоје много важније

ствари од финансијског момента.

• Сада када си се дефинитивно вра-
тио у Србију, да ли мислиш да си
погрешио и шта је то што те је нај-
више разочарало по повратку?  

Дефинитивно не мислим да сам по-
грешио, јер ме незапосленост и низак
животни стандард свакако нису разо-
чарали. То је реалност у којој живимо и
коју сви заједно треба да мењамо. Ме-
ђутим, највише ме разочарава чиње-
ница да срећем људе које не интересу-
је то што актуелни режим уништава
њихове животе, њихову садашњост и
будућност. Те људе уопште не интере-
сује ни прошлост, јер мисле исто као и
Енглези, да је Србија стварно деведе-
сетих година извршила некакав гено-
цид, злочине, етничко чишћење... Те-
шко ми је да поверујем да неки људи, а
пре свега млади у Србији, уопште не-
мају свест и праву слику о томе шта
нам се дешава и како нас уништава Де-
мократска странка са својим сатели-
тима. Сви су обманути лажима о нека-

квом бољем животу, али нико неће да

се храбро одупре томе, да подигне свој

глас и да на том плану покуша да не-

што промени.  

• Осим жеље за променама, шта те

је највише привукло да се учла-

ниш у СРС?

Никада нисам имао дилему око

учлањења у СРС, јер је мени одувек би-

ло јасно да су све странке које постоје у

Србији на једној страни, а да је СРС на

потпуно другој страни. Учланио сам се

јер мислим да је СРС једина странка ко-

ја се истински бори за српске нацио-

налне интересе, једина патриотска

странка и националистичка странка.

Једноставно СРС не дозвољава да Ср-

бија и њен народ буду понижениод за-

падних сила и због тога се најхрабрије

одупире глобализму и новом свет-

ском поретку који нам уништава др-

жаву. 

• Како се патриотизам доживљава

и промовише у Великој Британи-

ји и да ли је тамо пожељно бити

родољуб и волети своју земљу?

Грађани који у Великој Британији

пропагирају патриотизам не шикани-

рају се и не трпе терор режима, медија

и спољашњег фактора као ми овде у

Србији. Тамо, када се чује да је неко па-

триота, то се изузетно поштује и ува-

жава. Нема много британских, одно-

сно енглеских патриота, јер су грађани

изгубили националну свест и немају

национални осећај. Они не знају своју
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У разговору за „Велику Србију“ млади радикал Слободан Живковић 
објашњава зашто се из Манчестера вратио у Нови Сад 

Енглеска�- НЕ хвала,
Србија�је�моја
отаџбина



културу и своје корене, али ипак по-
стоје родољуби који се боре за очува-
ње територије и идеју Велике Брита-
није, као што се др Војислав Шешељ
бори за идеју Велике Србије. Међутим,
наше родољубље и патриотизам се
представљајукао страшан злочин. Ако
у Србији јавно саопштите да сте Србин,
православац и националиста, буквал-
но вас сви сатанизују, као да промови-
шете нешто недопуштено и монструо-
зно. Због тога код нас младих људи
треба да се пробуди патриотска свест
и једино СРС може да допринесе томе.

• Колико твоје колеге са факултета
и уопште млади у Манчестеру
знају о свом идентитету, нацији и
држави?

Тамошња омладина је преокупира-
на изласцима, журкама, конзумира-
њем различитих врста дрога и пра-
вљењем деце. Једноставно, деца праве
децу, јер након тога није неопходно да
се запосле, већ могу да живе од држав-
не социјалне помоћи. 

Младе људе које сам у Манчестеру
упознао уопште не занима њихов
идентитет и корени и они немају ни-
какву свест о томе. Свега неколико
младих људи ми је отворено рекло да
су поносни на своје културно и исто-
ријско наслеђе и на државу у којој жи-
ве. На питање шта мисли о Енглеској,
огромна већина одговара критикама
и револтом. С обзиром на ратове кроз
које је Србија пролазила и чињеницу
да смо стално тежили ка слободи, ја
сам своје другаре питао шта би они
урадили да неко нападне Енглеску, да
бомбардује градове, или да покуша на-
силно да отцепи део територије. Отпу-
товали би на одмор – то је био њихов
заједнички одговор.

• Какав утисак си стекао о томе ко-
лико Британци уопште знају о Ср-
бији и свему што је протеклих де-
ценија задесило нашу земљу?    

Мој утисак је да преко 90 одсто Бри-
танаца, пре свега младих и обичних
грађана, уопште не зна ни где се Срби-
ја налази. С друге стране, они који су
заинтересовани за политичка збива-
ња у свету имају веома негативно ми-
шљење о нашој земљи и народу. То је
последица вишедеценијске пропаган-
де и медијских извештаја Би-Би-Сија и
других мас медија у којима је Србија

приказивана као
геноцидна земља.
По њиховом изве-
штавању ми смо је-
дан дивљачки на-
род и држава која је
напала друге наро-
де и државе попут
Хрватске и Босне и
Херцеговине. При-
казани смо као
агресори и окупа-
тори, док је друга
страна приказана
као жртва и ту је
све или црно или
бело, једноставно
нема средине. Про-
пагандом је намет-

нута теза да су Срби слетели однекуд
из свемира, а не да су вековима живе-
ли на одређеним територијама. 

• Да ли је Великој
Британији до-
бро у ЕУ и да ли
Србија треба да
постане члани-
ца ЕУ? 

Погрешно је по-

редити Велику

Британију, која има

70 милиона ста-

новника, са Срби-

јом у којој живи де-

сет пута мање гра-

ђана. Реч је о земљи

која је, кроз коло-

није, пре 100 годи-

на држала четвр-

тину света и која је,

поред Немачке, је-

дан од лидера у ЕУ.

Лабуристи су први

дигли глас против

издвајања држав-

ног новца у касу ЕУ.

На крају тај новац

заврши у Грчкој и неким другим држа-

вама, а од тога Британци немају ника-

кву корист. Британија није ушла у

шенгенски простор, јер једноставно

није желела да отвара своје границе за

друге народе. Затим, лабуристи нису

прихватили евро него су задржали

фунту, како би спречили Централну

европску банку да манипулише њихо-

вом валутом и курсом. Нова десничар-

ска и конзервативна власт полако од-

ступа од ЕУ и отворено каже да не ви-

ди будућност у ЕУ која се сасвим изве-

сно распада. На примеру те државе у

којој сам живео могу да кажем да Ср-

бија ни по коју цену не би смела да по-

стане чланица ЕУ.

• Ако не у Европској унији, где онда
видиш шансу за Србију и шта је
алтернатива? 

Будућност Србије лежи у сарадњи

са нашим традиционалним пријате-

љима и јаким економијама држава по-

пут Русије, Кине, Индије и арапских зе-

маља. Да би заиста до те сарадње и до-

шло, претходно младим људима мора-

мо да објаснимо колику штету Србији

наноси режим Бориса Тадића и коли-

ку штету тек може да нанесе тзв. Срп-

ска напредна странка и њени квази-

лидери Николић и Вучић. Наравно,

предуслов за уздизање Србије из овог

блата у коме се налази представља и

повратак др Војислава Шешеља из Ха-

шког трибунала.

Р. В. С.
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Живковић: Крајње је
време да се Србија
ишчупа из блата.
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Гра ђа ни пла ћа ју Цвет ко ви ће ву ро ђен дан ску тор ту
Пре ми јер Ср би је Мир ко Цвет ко вић про вео је вре ле лет ње да не пла ни ра ју ћи ка ко да, 16.

ав гу ста, о тро шку гра ђа на про сла ви свој 61. ро ђен дан. Док на род гла ду је, Та ди ћев по ста вље -
ник је сми шљао ка кве све слат ки ше и ка на пее мо же да по слу жи ми ни стри ма. Ма да му се нај -
ве ће при зна ње мо ра ода ти за ода бир ло ка ци је. Као да је реч о др жав ном пра зни ку, Цвет ко је
од лу чио да ро ђен дан ску жур ку при ре ди у се ди шту Вла де Ср би је!

Ме ди ји су, не де ља ма пре про сла ве, зби ја ли ша лу на ра чун срп ских ми ни ста ра ко ји су ра -
су ти по бе ло свет ским пла жа ма. Глав ни са вет је био да ше фу оба ве зно у ко фе ру до не су не ки
по клон чић, а ако то за бо ра ве, да му он да ма кар за ро ђен дан по же ле да вла да не ка ко из гу ра
цео ман дат. Јер, ка ко је ко а ли ци ја ухва ти ла за лет у ко нач ном упро па шта ва њу Ср би је, бр зо ће
Цвет ко да сви ра фај ронт. 

ДС ра си па па ре на ауто мо би ле
Јав но пред у зе ће „Ну кле ар ни објек ти Ср би је” (НОС), ко је јe oсновано

2009. године на иницијативу тадашњег министра науке и функционера ДС
Божидара Ђелића, по тро ши ло је 270.000 евра за ку по ви ну осам ауто мо би -
ла и че ти ри те рет на во зи ла.

Ова фир ма фи нан си ра се са чак 92 од сто из др жав не ка се, али пред ња -
чи у ра сип ни штву па ра ма гра ђа на Ср би је. Про шле го ди не је на ре кла ме да -
ла го то во два ми ли о на ди на ра, а за ре пре зен та ци ју 3,77 ми ли о на ди на ра,

док су за ту на ме ну у 2011. из дво ји ли
15,5 ми ли о на ди на ра. Ина че, пред у зе ће
“Ну кле ар ни објек ти Ср би је“ на ста ло је
из два ја њем из Ин сти ту та „Вин ча“, че му
су се та да про ти ви ли за по сле ни у Ин -
сти ту ту оп ту жу ју ћи Ђе ли ћа да ства ра
„стра нач ко пред у зе ће“. Да су ове оп ту -
жбе тач не, по ка зу је и то да је ЈП „Ну кле -
ар ни објек ти Ср би је“ у 2011. го ди ни по -
ве ћа ло број за по сле них са 135 на 158
рад ни ка а бу џет за пла те са 267,8 ми ли -

о на ди на ра на 335,9 ми ли о на.

И хлеб лук суз у Ср би ји
Гра ђа ни Ср би је су при ну ђе ни да

ште де на све му, па чак и на хле бу.
За по след њих го ди ну да на, про из -
вод ња та ко зва не основ не на мир -
ни це сма ње на је за пе ти ну.

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да 7 од -
сто на ших гра ђа на ку пу је ма ње
хле ба не го ра ни је. Исто вре ме но,
гра ђа ни Ср би је на оста ле основ не
на мер ни це, по пут мле ка и ме са,
тро ше че ти ри пу та ма ње не го у зе -
мља ма ЕУ. Ови по да ци ука зу ју да је
струк ту ра по тро шње хра не у Ср би -
ји знат но не по вољ ни ја у од но су на
дру ге европ ске зе мље.

Ако се узму у об зир сва по ску -
пље ња, на ро чи то хра не, стан дард
гра ђа на је пре по ло вљен а са мо
хлеб је за по след њих го ди ну да на
по ску пео за 40 од сто. Ис тра жи ва -
ња по ка зу ју да је 16 од сто гра ђа на
од у ста ло од ве ли ких ку по ви на, а
82% је ка за ло да иде у на бав ку јед -
ном не дељ но. Око 30% је из ја ви ло
да не мо же се би да при у шти та ко -
зва ну им пул сив ну ку по ви ну, од но -
сно чо ко ла ду, сла до лед.

Спољ ни дуг
по ве ћан  за 166,7 

ми ли о на евра
По ли ти ка пре ко мер ног за ду -

жи ва ња Ср би је од стра не ре жи ма
Бо ри са Та ди ћа на ста вља се не сма -
ње ном же сти ном. Спољ ни дуг Ср -
би је на кра ју ма ја 2011. го ди не из -
но сио је око 22,89 ми ли јар ди евра,
што је за 166,7 ми ли о на евра ви ше
не го у прет ход ном ме се цу, на ве де -
но је у ча со пи су “Ко њунк тур ни
трен до ви Ср би је”, ко ји из да је При -
вред на ко мо ра Ср би је.

У струк ту ри укуп ног спољ ног
ду га Ср би је на кра ју ма ја, ду го роч -
не и сред њо роч не оба ве зе уче ству -
ју са 21,86 ми ли јар ди евра, а крат -
ко роч не са 1,01 ми ли јар ди.

Пад упла те до при но са
У пр вих пет ме се ци на пла та до при но са у Ср би ји је ре ал но ма ња за 6,9

од сто у од но су на ла не. При вре да је за ка за ла у упла ти по ре за на до да ту
вред ност, па је овај при ход у пр вој по ло ви ни го ди не ре ал но за око пет од -
сто ма њи не го ла не. Осим бу џе та, у по след ње вре ме се сла би јим тем пом пу -
ни и Фонд ПИО. Из ве штај Ми ни стар ства фи нан си ја по ка зу је да је за пр вих
пет ме се ци ове го ди не до шло до ре ал ног па да упла те до при но са, и то за 6,9
од сто у од но су на исти пе ри од ла не. О ста ро сти ових да на, су де ћи по фи -
нан сиј ској ди сци пли ни, нај ма ње раз ми шља ју по љо при вред ни ци. По љо -
при вред ни ци пла ћа ју ма ње не го ра ни је, јер не мо гу да за ра де за из дат ке.
Они су од по чет ка го ди не за бу ду ће пен зи је из дво ји ли чак 12 од сто ма ње
нов ца не го про шле го ди не. 

Без по сла оста је 100.000 гра ђе ви на ца
Син ди кал не ор га ни за ци је су , по во дом обе ле жа ва ња Да на гра ђе ви на ра

8. ав гу ста, упо зо ри леда ће због про бле ма на пла те по тра жи ва њаи еко ном ске
си ту а ци је у Ср би ји, у овој гра ни при вре де, оста ти без по сла око 100.000 љу ди.

Син ди кат гра ђе ви нар ства, ин ду стри је гра ђе вин ског ма те ри ја ла, дрв не
ин ду стри је и пут не при вре де Асо ци ја ци је сло бод них и не за ви сних син ди -
ка та (АСНС), упо зо рио је да гра ђе ви нар ство у Ср би ји ни ка да ни је би ло у те -
жој и не из ве сни јој си ту а ци ји.

Тај син ди кат је на сај ту АСНС на вео да гра ђе вин ске фир ме ко је из во де
ра до ве мо ра ју да из вр ше на бав ку нео п ход ног ма те ри ја ла, док др жа ва, као
ин ве сти тор, сво је оба ве зе пре ма из во ђа чи ма вр ши са за ка шње њем од 3 до
12 ме се ци.

Син ди кал ци су оп ту жи ли др жа ву, да и по ред то га што не из ми ру је на
вре ме сво је оба ве зе пре ма гра ђе вин ци ма, од пред у зе ћа по ред то га зах те ва
упла ћи ва ње ПДВ-а сва ког ме се ца, што до дат но оп те ре ћу је и њи хов те жак
по ло жај.
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У бло ка ди 64 518 пред у зе ћа
По след њи по да ци НБС по ка зу ју

да је у бло ка ди чак 64.518 прав них
ли ца и пред у зет ни ка, а она је „те -
шка“ 2,2 ми ли јар де евра.  Дуг срп -
ских пред у зе ћа, што до ма ћим, што
стра ним бан ка ма, већ го ди на ма
стоји на ни воу од око 19,7 ми ли -
јар ди евра.

У Ср би ји је за по сле но 1,77 ми -
ли о на љу ди. Од то га, око по ла ми -
ли о на ра ди у јав ном сек то ру. При -
лич но гру ба ра чу ни ца по ка зу је да
сва ки од 1,27 ми ли о на за по сле них
у при ват ном сек то ру „на вра ту“
но си по 15.511 евра ду га срп ске

при вре де. Уз
про сеч ну пла -
ту од око 345
евра, зна чи да
би се кре ди ти
и с  п л а  т и  л и
ка да ни ко од
за по сле них
ни ди на ра
пла те не би
до био пу не

три го ди не и де вет ме се ци.

Та ди ће ви при ја те љи из Хр ват ске про фи ти ра ли
од бло ка де на Ко со ву и Ме то хи ји

Пре ма на ја ва ма хр ват ског „Ве чер њег ли ста“, пре ми јер те зе мље Ја дран -
ка Ко сор по се ти ће то гом ав гу ста та ко зва ну др жа ву Ко со во, где ће се уз
прат њу хр ват ских при вред ни ка, сре сти са шип тар ским зва нич ни ци ма и
Та ди ће вим пот пред сед ни ком Та чи је ве вла де Сло бо да ном Пе тро ви ћем. 

Глав не те ме ће би ти по др шка Хр ват ске ко сов ској не за ви сно сти и обез -
бе ђи ва ње хр ват ских еко ном ских ин те ре са на Ко со ву и Ме то хи ји. Пре ми јер -
ка, на и ме, до ла зи да на вре ме ис ко ри сти што је про из во ди ма из Ср би је за -
бра њен ула зак на тзв. Ко со во. 

Реч је о на ми ри ва њу круп них ин те ре са о че му нај бо ље го во ри по да так
ко ји је из нео тзв. шип тар ски ам ба са дор у За гре бу Вал дет Са ди ку – за са мо
пар не де ља од „ем бар га на срп ске про из во де“ нај ве ћи скок, са мо у из во зу
жи та ри ца, за бе ле жи ла је Хр ват ска, ко ја је на Ко со во и Ме то хи ју из ве зла ви -
ше од 100 то на ро бе! 

За две де це ни је уга ше но 98 фа бри ка
У Ср би ји је то ком по след ње две де це ни је уга ше но чак 98 фа бри ка. У

злат но до ба срп ских фа бри ка, а као нај у спе шни ја и да нас сло ви 1989. го -
ди на, у њи ма је пла те за ра ђи ва ло чак 920.710 љу ди. Да нас је тај број све ден
на тре ћи ну - све га 374.683 има за по сле них у про из вод њи. От при ли ке ко -
ли ко је ин ду стри ја за по шља ва ла 1961. го ди не.

Нај ве ћи број ин ду стриј ских зо на и фа бри ка пре стао је са ра дом од 2000.
го ди не то ком пљач ка шких при ва ти за ци ја ко је је спро во дио ре жим ДОС-а.
Ове чи ње ни це нај бо љи су до каз да је при ва ти за ци ја ко ју је спро во ди ла Де -
мо крат ска стран ка има ла за циљ да оту ђи др жав ну имо ви ну а не да по кре -
не ин ду стриј ску про из вод њу у Ср би ји.

Су коб ин те ре са 
По сле Бер на ра Ку шне ра и Ми ха е ла Штај не ра, и од ла зе ћи ко ман -

дант Кфо ра Ер хард Би лер пла ни ра же нид бу са Ал бан ком са Ко со ва и
Ме то хи је. Би лер ко ји је то ком бо рав ка у оку па тор ској ми си ји на Ко сме -
ту на пу стио же ну Хел гу и си на Мар ку са у ве зи је са Ал бан ком од 2004.
го ди не. Би лер ко ме је ис те као ман дат за тра жио је од ко ман де НА ТО-а
про ду же ње уго во ра од го ди ну да на.

Ка ко су об ја ви ли ко сов ски ме ди ји, ко ман да НА ТО-а Би ле ру ни је
одо бри ла зах тев, иако је у ње го вој мол би ста ја ло да тра жи про ду же ње
ан га жма на „ка ко би за вр шио за по че ти по сао ве зан за ре ша ва ње си ту -
а ци је на се ве ру Ко со ва”. Ме ђу тим, иза ова ко фор мал но сро че ног зах те -
ва, пре ма те ле ви зи ји Клан Ко со ва, сто ји ње го ва емо тив на ве за ност за
Ко со во и чи ње ни ца да ће по за вр шет ку слу жбе са Ко со ва оти ћи за јед -

но са де вој ком ко ју је упо знао у При зре ну то ком 2004. го ди не, док је слу жио у не мач ким тру па ма Кфо ра. Би лер је
по знат срп ској јав но сти као пре го ва рач са пред став ни ци ма Вла де Ср би је то ком кри зе око по ку ша ја тзв. Вла де Ко -
со ва да оку пи ра се вер по кра ји не. Би лер је од по чет ка у пре го во ри ма по др жа вао ал бан ске зах те ве уме сто да бу де
не у тра лан, а убр зо се са зна ло да је узрок та квог ње го вог ста ва љу бав на ве за са Ал бан ком. 

Жи вот ску пљи 30 од сто
За на мир ни це ко је су по треб не по ро ди ци за не де љу да на са да, у про се ку, осим

по је ди ног по вр ћа, пла ћа мо го то во за тре ћи ну ви ше не го про шлог ле та, јер не ма
про из во да ко ји у ме ђу вре ме ну ни је про ме нио це ну. Код уља, ше ће ра, мле ка, јо гур -
та, хле ба, раст је још и ве ћи. Не дељ на ку по ви на пет на е стак ар ти ка ла у су пер мар -
ке ту, пре го ди ну да на, би ла је 2.940, а да нас та иста кор па ста је не што ма ње од
4.000 ди на ра,  по ка зу ју ис тра жи ва ња.

И док смо пре го ди ну да на про сеч но пи ле од ки ло грам и по пла ћа ли око 285,
са да је то из нос нај че шће око 390 ди на ра. Ли тар уља је са про сеч них 80-ак ди на -
ра ско чио на са да шњих 145, ма да у у мно го број ним гра до ви ма у уну тра шњо сти, у
ма лим мар ке ти ма ста је и 180. Слич на си ту а ци ја је и код ше ће ра, ко ме се у ме ђу вре ме ну, упр кос ин тер вен ци ји др -
жа ве у ви ше на вра та, ипак, удво стру чи ла це на.

За два де се так ди на ра по ли тру ску пљи је јо гурт, мле ко за 9 до 12 ди на ра, а шун ка 60 до чак 90 ди на ра по ки ло -
гра му. Па ко ва ње ка фе од 200 гра ма са да је до гу ра ло до 200, а ла не се про да ва ло по 110 ди на ра... За 15 од сто ску -
пљи су де тер џен ти, кла сич на вре ћи ца од три ки ло гра ма са да је нај ма ње 380, а ла не је би ла ис под 300 ди на ра.



В
лада Републике
Србије је марта
месеца 2011. го-

дине, у форми закључ-
ка, дала сагласност да
Влада АП Војводине
може да отвори своју
канцеларију у Бриселу.

Тиме је режим Бориса Тадића напра-
вио уступак свом фракционашком
крилу Демократске странке у Војводи-
ни, које предводи Бојан Пајтић. Сем то-
га, Тадић је направио уступак и Ненаду
Чанку (ЛСВ) који је своју подршку вла-
ди у парламенту условио отварањем
представништва Војводине у Бриселу.
Чанак је новембра 2009. године одр-
жао састанак са премијером Србије
Мирком Цветковићем који је том при-
ликом прихватио амандман ЛСВ-а на
Нацрт� закона� о� надлежностима� АП

Војводине, којим се покрајни даје мо-
гућност да отвори своју канцеларију у
Бриселу.

Према најавама које стижу од пред-
ставника Владе АП Војводине, у току
су административне и техничке при-
преме за „селидбу“ у Брисел, где је у ок-
тобру месецу планирано да представ-
ништво АП Војводине отпочне са ра-
дом. Да овај догађај не би произвео не-
гативне реакције српског јавног мње-
ња, Тадићев режим је дошао на идеју
да са техничког аспекта канцеларија
АП Војводине у Бриселу буде присутна
у оквиру већ постојеће мисије Репу-
блике Србије. Министар спољних по-
слова Републике Србије Вук Јеремић
рекао је да ће дипломате које Влада
Војводине шаље у Брисел на коришће-
ње бесплатно добити цео један спрат у
згради коју тренутно користи Репу-
блика Србија. 

Тезом да ће АП Војводина имати
своје „дипломате“ под окриљем миси-
је Републике Србије и да канцеларија
неће коштати буџет, режим намерно
прикрива реалност „на терену“.  А ре-
алност је таква да оног тренутка када
Влада АП Војводине „инсталира“ своје
„мисионаре“ у Бриселу, тада Републи-
ка Србија губи контролу над њиховим
радом и „дипломатским“ активности-
ма. Другим речима, сепаратизам одре-
ђених политичких странака и њихо-
вих лидера које делују на територији
Војводине добиће у Бриселу свој „ин-
ституционални“ оквир.

Такође, буџетска уштеда је неспор-
на у погледу пословног простора, али
далеко од тога да тзв. дипломате Вла-
де АП Војводине неће додатно кошта-
ти државу. Треба отворено саопштити
јавности да ће сви трошкови плата за-
послених у „мисији“, трошкови закупа
станова, административни и технич-
ки трошкови, пастина терет државног
буџета, односно буџета АП Војводине. 

Потписан „споразум“

„Велика Србија“ је дошла у посед
текста Споразума� о� упућивању� пред-
ставника�АП�Војводине у�Мисију�Репу-

блике�Србије�при�Европској�унији. Реч је

о споразуму који је закључен 30. маја

2011. године, између Министарства

спољних послова Републике Србије

(МСП) и Фонда „Европски послови“

Владе АП Војводине. По овлашћењу

министра Вука Јеремића, споразум је,

испред МСП-а, потписао генерални се-

кретар Владимир Ћургус, а испред

Владе АП Војводине Предраг Нинков,

иначе актуелни директор Фонда

„Европски послови“ и будући шеф кан-

целарије Владе АП Војводине у Брисе-

лу. Потписници овог документа у ње-

говој преамбули позивају се на Закљу-

чак Владе Републике Србије, члан 3.

Закона о министарствима, члан 5. и 35.

Закона о спољним пословима, члан 3,

став 3, Закона о уређењу надлежности

АП Војводине, члан 16, став 4, Статута

АП Војводине, као и на покрајинску

скупштинску Одлуку о оснивању Фон-

да „Европски послови“. Иначе, Спора-

зумом се регулишу међусобна права и

обавезе МСП-а и Владе АП Војводине у

вези са упућивањем представника АП

Војводине у Мисију Републике Србије

при ЕУ у Бриселу (члан�1).

Потписници Споразума су се уса-

гласили да мисија обавља послове ко-

ји се односе насарадњу РС са ЕУ;да ми-

сијом руководи шеф мисије, који пред-

ставља РС пред телима ЕУ и заступа

спољнополитичке ставове и интересе

РС пред дипломатским кором ЕУ и др-

жавама ЕУ; да АП Војводина, уз сагла-

сност Владе РС, може основати пред-

ставништва при регионима Европе и у

Бриселу, ради промоције, унапређења

својих привредних, научних, образов-

них и туристичких капацитета, у скла-

ду са Уставом и законом (члан�2).

За ове послове АП Војводина може

упутити највише три своја представ-

ника у мисију, а у случају потребе, уз

претходну сагласност МСП-а, АП Вој-

водина може упутити и додатно осо-

бље (члан�3). Пре него што ступе на ду-

жност, у складу са Законом о спољним

пословима, представници АП Војводи-
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Ампутација

Сепаратистичке тежње „аутономаша“ постају реалност

„Амбасада“�Војводине�у�Бриселу

Пише:�Иван�Нинић

• Од�политичког�перформанса�и�антиуставног�чина�штампања�календара�„Војводина�Репу-
блика“�и�тзв.�пасоша�Војводине,�Ненад�Чанак�и�Бојан�Пајтић�су�издејствовали�да�се�у�октобру
ове�године�званично�отвори�канцеларија АП�Војводине�у�Бриселу.�У�том�смислу�Министар-
ство�спољних�послова�Србије�и�представник�АП�Војводине�званично�су�потписали�споразум
чије�детаље�открива�„Велика�Србија“



не обављају стручне припреме у МСП

(члан�4). У складу са са овим законом,

по ступању на дужност у мисију (у за-

висности од врсте послова које оба-

вља), представник АП Војводине доби-

ја дипломатски, односно статус члана

административног и техничког осо-

бља и носи одговарајуће дипломатско

звање (члан� 5). Такође, представник

АП Војводине, у држави пријема и дру-

гим дипломатским представништви-

ма, нотификује се као дипломата одго-

варајућег ранга, уз назнаку да је заду-

жен за сарадњу региона (члан�5). Ста-

тус представника АП Војводине у ми-

сији биће регулисан према одговарају-

ћим међународним конвенцијама, ва-

жећим прописима и дипломатском

праксом (члан�6).

Војвођанске „дипломате“

На образложени захтев представ-

ника АП Војводине, министар спољ-

них послова РС ће размотрити и у

складу са прописима одобрити изда-

вање дипломатских пасоша представ-

ницима АП Војводине за време њихо-

вог рада у мисији (члан�7). Једино што

представник АП Војводине не може да

обавља, то је функција отправника по-

слова мисије, нити може бити лице ко-

је има држављанство државе пријема

(члан�8). А трајање рада представника

АП Војводине у мисији, одређује се у

складу са законом и прописима којима

се регулишу спољни послови (члан�9).

Када је реч о обиму послова пред-

ставника АП Војводине, он обавља „по-

слове из своје надлежности, у складу

са важећим прописима РС и АП Војво-

дине, као и остале послове по налогу

шефа мисије“ (члан�10). Представник

АП Војводине ће из свог делокруга по-

слова учествовати у преговорима, ма-

нифестацијама, разговорима и другим

догађајима које води шеф мисије (члан

10) Иначе, АП Војводина остварује сво-

ју надлежност давањем налога својим

представницима у мисији, у вези са пи-

тањима из њихове надлежности, а у

складу са законом којим се уређују

спољни послови и одговарајућим од-

лукама АП Војводине. Такође, пред-
ставници АП Војводине, уколико при-
рода аката то захтева, могу уз сагла-
сност шефа мисије, користити зашти-
ћене видове комуникације са МСП
(члан�10).

Представник АП Војводине има сва
права и дужности дипломата у складу
са прописима којима се уређују спољ-
ни послови и своја права из радног од-
носа не остварује у МСП (члан� 11).
МСП, односно шеф мисије може про-
тив представника АП Војводине да по-
крене питање дисциплинске одговор-
ности због повреда радне дисциплине
и пропуста у обављању својих радних
обавеза (члан�12). Из тих разлога или
из других службених разлога, пред-
ставник АП Војводине ће на захтев

МСП привремено завршити свој рад у
мисији и биће повучен у Србију (члан
12).

Цех по џепу грађана

Представници АП Војводине у Бри-
селу самостално спроводе канцелариј-
ско и материјално-финансијско посло-
вање за своје потребе (члан�13). А на
захтев АП Војводине мисија ће отвори-
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Про тив у став на за ста ва у Бри се лу!
У апри лу 2011. го ди не, у Бри се лу је сим бо лич но по ста вље на за -

ста ва АП Вој во ди не. То је учи ње но без об зи ра на од лу ку Устав ног су -
да Ср би је из 2006. го ди не, ко јом је Од лу ка о за ста ви АПВ (усво је на
од стра не Скуп шти не АПВ 27. 2. 2004) про гла ше на не у став ном, јер
ни је ускла ђе на са Уста вом Ср би је. Скуп шти на АПВ од лу ку Устав ног
су да ни ка да ни је из вр ши ла, док је ЛСВ Не на да Чан ка пе ти ци јом по -
ку ша ла да при мо ра по је ди не оп шти не на те ри то ри ји АП Вој во ди не
да на сво је јав не згра де, по ред срп ске, ис так ну и вој во ђан ску за ста -
ву!



ти посебан рачун у локалној банци и о
броју тог рачуна МСП обавештава АП
Војводину (члан�14). Представници АП
Војводине све трансакције (уплате,

исплате�и�др.)у вези са рачуном, само-
стално обављају и МСП, односно миси-
ја, не сносе били какву одговорност за
пословање са поменутог рачуна (члан
14). Такође, све трошкове посебног ра-
чуна, укључујући и банкарске прови-
зије, сноси АП Војводина (члан�14).

Када је реч о дипломатској коре-

спонденцији, сви долазни акти („ула-

зна�пошта“)упућени Мисији РС доста-

вљају се шефу мисије, који их даље рас-

поређује и доставља у рад (члан�15). У

складу са важећим прописима, шеф

мисије је овлашћен за потписивање

аката у име мисије и у писаном облику

може овластити представника АП Вој-

водине за потписивање одређених

аката из надлежности мисије (члан

15). Представници АП Војводине могу

давати изјаве средствима јавног ин-

формисања из домена своје надлежно-

сти (члан�16). Средства неопходна за

обављање послова представника АП

Војводине обезбеђују се из буџета АП

Војводине, а у оквиру финансијског

плана покрајинског Фонда „Европски

послови“ (члан�17).
У обављању својих послова пред-

ставници АП Војводине користе део
службених просторија мисије (члан
18). МСП је дужно да, у оквиру распо-
ложивих могућности, обезбеди услове
за несметано обављање послова пред-
ставника АП Војводине у смислу кан-
целаријског простора и нужних мате-
ријалних услова за рад (члан� 18). А
трошкове рада представника АП Вој-
водине чији се износ може тачно утвр-
дити (трошкови�телефона,� коришће-

ња�интернета,�трошкови�канцелариј-

ског�материјала,�трошкови�горива�за

службена�возила,�трошкови�репрезен-

тације�и�сл.), сноси АП Војводина (члан
18). Такође, АП Војводина учествује и у
делу осталих сталних трошкова одр-
жавања („комуналије“), чија висина се
одређује сразмерно делу укупне повр-
шине објекта који ће представницима
АП Војводине бити стављен на распо-
лагање (члан�18). МСП није дужно да
представницима АП Војводине обез-
беди коришћење службених возила
Мисије РС (члан�18).

На крају, потписни-
ци споразума конста-
тују да ће евентуалне
спорове у тумачењу
одредаба споразума
решавати споразумно,
у духу добре сарадње и
међусобне толеранци-
је (члан�19).

Дипломатија сепа-
ратизма

Дакле, из саме садр-

жине споразума очи-

гледно да је да су Влада

Републике Србије и

надлежно МСП, у су-

штинском смислу, дали „одрешене ру-

ке“ властима у северној српској покра-

јини. Ауто ном на По кра ји на Вој во ди на

оства ру је сво ју над ле жност да ва њем

на ло га пред став ни ци ма АП Вој во ди не

у ве зи са пи та њи ма из њи хо ве над ле -

жно сти, у скла ду са за ко ном ко јим се

уре ђу ју спољ ни по сло ви и од го ва ра ју -

ћим од лу ка ма АП Вој во ди не. Спо ра зум

прак тич но ни јед ним сло вом де таљ ни -

је не ре гу ли ше „кон ту ре“ ди пло мат ске

по ли ти ке ко ју ће у Бри се лу про мо ви -

са ти пред став ни ци АП Вој во ди не. Те за

о „уна пре ђе њу“ при вред них, на уч них,

обра зов них и ту ри стич ких ка па ци те -

та АП Вој во ди не ко ри сти се као нај о -

бич ни ја фло ску ла и па ра ван ко ји тре -

ба да за ма ски ра те жње и пра ве на ме ре

ини ци ја то ра отва ра ња кан це ла ри је у

Бри се лу. Дру гим ре чи ма, ре жим Бо ри -

са Та ди ћа по ку ша ва да убе ди јав ност

да ће се по ли тич ка и ди пло мат ске ак -

тив но сти пред став ни ка АП Вој во ди не

у Бри се лу кре та ти у окви ри ма над ле -

жно сти АП Вој во ди не, Уста ва Ре пу бли -

ке Ср би је и на ци о нал ног за ко но дав -

ства. 
На ме ће се пи та ње да ли ће то за и -

ста та ко би ти уко ли ко у Бри сел от пу -
ту ју пред став ни ци АП Вој во ди не ко је
бу де де ле ги ра ла стран ка Не на да Чан -
ка (ЛСВ)?! Да ли у том слу ча ју јед но
обич но „пар че па пи ра“ мо же да пред у -
пре ди се па ра ти стич ке те жње Чан ко ве

стран ке ко ја штам па ка лен дар на ко ме

пи ше „Вој во ди на Ре пу бли ка“ и у свом

стра нач ком пер фор ман су гра ђа ни ма

де ли тзв. па сош Вој во ди не!? Ако ан ти -

у став не ак тив но сти и је дан об лик се -

па ра ти зма мир но „цве та ју“ усред Ср -

би је, у гра ду Но вом Са ду, шта се он да

мо же оче ки ва ти од пред став ни ка АП

Вој во ди не ко ји бу ду се де ли у Бри се -

лу!? Где су га ран ци је да ће они би ти

ло јал ни др жа ви Ср би ји и да ће сво је

ди пло мат ске ак тив но сти оба вља ти у

ин те ре су и за ра чун Ре пу бли ке Ср би -

је!? Та квих га ран ци ја јед но став но не ма.

Пут без по врат ка...

Пред сед ник Вла де АП Вој во ди не

Бо јан Пај тић ка же да ће отва ра њем

кан це ла ри је АП Вој во ди не у Бри се лу,

кроз ло би стич ке про це се, по кра ји на

мо ћи да оства ри ве ћа фи нан сиј ска

сред ства из фон до ва ЕУ, да при ву че

ви ше ин ве сти ци ја, али и да се це ла Ср -

би ја то бо же бо ље при пре ми за про цес

до би ја ња ста ту са кан ди да та за члан -

ство у ЕУ. Пре ма ње го вим ре чи ма, у

Бри се лу ће ра ди ти са мо „про фе си о -

нал ци“ ко ји ће се би ра ти на кон кур су и

ко ји има ју ис ку ства у ме ђу на род ним

ор га ни за ци ја ма или ди пло мат ско ис -

ку ство. Не чу ди чи ње ни ца да се на ја -

вље ном отва ра њу кан це ла ри је у Бри -

се лу нај ви ше „об ра до ва ла“ стран ка

Не на да Чан ка (ЛСВ), ко ја је оце ни ла да

је та кво пред став ни штво „мо гло и мо -

ра ло“ да бу де отво ре но мно го ра ни је,

по узо ру на ви ше од 300 европ ских ре -

ги ја ко је су та ко ђе при сут не у Бри се лу.

Да ли се срп ска АП Вој во ди на мо же

свр ста ти у исти кош са ви ше од 300

европ ских ре ги ја и да ли ће „ди пло ма -

те“ из на ше се вер не по кра ји не да ти

ле ги ти ми тет за пад ним си ла ма да „до -

вр ше за по че то“, по ка за ће го ди не ко је

тек до ла зе. По ру ком „сле де ћа је Вој во -

ди на“, не ка да шњи ам ба са дор Не мач ке

у Ср би ји Ан дре ас Цо бел, још по чет ком

2007. го ди не, на го ве стио је шта се при -

пре ма на шој др жа ви уко ли ко не при -

зна не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је.

„Ин си сти ра ње на Ко со ву као де лу Ср -

би је де ста би ли зо ва ло би Ср би ју и он -

да би мо гло да бу де отво ре но пи та ње

Вој во ди не, ко је је но во у Ср би ји. То ни -

је прет ња, то је ана ли за“ – ре као је та да

Цо бел, и до дао да би, уко ли ко Ср би ја

бу де де ста би ли зо ва на, „Ма ђар ска мо -

гла да ин си сти ра на Вој во ди ни“. Да кле,

у кон тек сту „при ја тељ ске“ по ру ке ди -

пло ма те из Бер ли на, тре ба зна ти да

пут Вој во ди не у Бри сел мо же да бу де

пут без по врат ка.
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K
aмпања публиковања карата
Србије без Косова и Метохије,
али и неких других делова др-

жавне територије, наставља се несма-
њеном жестином. Спорне карте углав-
ном долазе из земаља које су признале
независност Косова и Метохије, међу-
тим, чуди изостанак реакције држав-
них органа Србије на ове провокације. 

Краду и Војводину

Међу онима који нам „отимају“ Ко-

сово налази се и канал „Дискавери“ ко-

ји је веома гледан и на овим простори-

ма.  Почетком јула, у до ку мен тар ном

фил му о град њи мо ста пре ко Аде Ци -

ган ли је ко ји је еми то ван на ка на лу

Дис ка ве ри при ка за на је кар та Ср би је

без Ко со ва и Ме то хи је.  Да ни је реч о

гре шци ви де ло се у са мом до ку мен -

тар цу ка да је во ди тељ еми си је „Вр хун -

ско гра ди тељ ство“ на ка на лу „Дис ка -

ве ри“, Де ни Фо стер, ре као да је Ср би ја

јед на од се дам зе ма ља бив ше Ју го сла -

ви је, го то во из ве сно алу ди ра ју ћи на

Ко со во као по себ ну др жа ву. 
По ред Дис ка ве ри ја, и ита ли јан ски

днев ник Ко ри је ре де ла Се ра, у свом

елек трон ском из да њу, у из ве шта ју о
су ко би ма на се ве ру ју жне срп ске по -
кра ји не при ка зу је ма пу Ср би је без Ко -
со ва и Ме то хи је, али и Вој во ди не!

На сај ту Ко ри је ре де ла Се ра Вој во -
ди на је при ка за на си вом бо јом, а цен -
трал на Ср би ја не ком ни јан сом оке ра,
док је Ко со во и Ме то хи ја још све тли је
на овој кар ти.

Сло вен ци по др жа ва ју
не за ви сност

За Ита ли ја ни ма не за о ста је ни Сло -
ве ни ја, чи ји је Ко шар ка шки са вез на
пла ка ту за тур нир ре пре зен та ци ја
бив ше Ју го сла ви је на пра вио пла кат на
ком је Ср би ја без Ко со ва и Ме то хи је.
Ово ни је пр ви пут да Сло вен ци об ја -
вљу ју кар ту Ср би је без Ко со ва и Ме то -
хи је, јер је 2010. го ди не сло ве нач ка
фир ма „Сви ла ни та“ уве зла у Ср би ју пе -
шки ре са мо ти ви ма Свет ског пр вен -
ства у фуд ба лу у Ју жној Афри ци на ко -
јем је би ла ма па Ср би је без ње не ју жне
по кра ји не. По сле про те ста ку па ца и
ме диј ске кам па ње пе шки ри су по ву че -
ни из про да је.  

Осим пе шки ра, гра ђа ни Ср би је су у
прет ход ном пе ри о ду има ли при ли ке
да ку пе и фуд бал ске лоп те на ко ји ма је
би ла при ка за на Ср би ја без Ко со ва и
Ме то хи је. Лоп те су се по чет ком апри -
ла ове го ди не по ја ви ле у ки не ским
рад ња ма ши ром Ср би је, али су та ко ђе
по ву че не из про да је по сле ин тер вен -
ци је и про те ста ку па ца. Ни у јед ном од
два слу ча ја ни је до шло до ре ак ци је др -
жав них ор га на ко ји су ја сно на пра ви ли
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про пуст до зво ља ва ју ћи увоз та кве ро -

бе. Ни су ка жње ни ни уво зни ци а ни

про дав ци спор не ро бе.

Скан дал на Еуро сон гу

Тре ба под се ти ти и на скан дал на

про шло го ди шњем Еуро сон гу, ка да су

ор га ни за то ри из Нор ве шке, пред на -

ступ срп ског пред став ни ка, при ка за ли

кар ту Ср би је ко ја је би ла са за му ће ним

гра ни ца ма ка ко се не би ви де ло да ли

је Ко со во и Ме то хи ја у са ста ву Ср би је.

И та да је из о ста ла ре ак ци ја зва нич них

др жав них ор га на, а ре а го ва ли су са мо

на ши пред став ни ци на Еуро сон гу, ко -

ји су до би ли по твр ду Нор ве жа на да

ни је реч о про пу сту већ да је то ура ђе -

но циљ но.

Аме ри кан ци глав ни ка са пи

Нај ве ћи ка са пи кар те Ср би је су сва -

ка ко Аме ри кан ци, чи ја је оба ве штај на

слу жба ЦИА на свом сај ту об ја ви ла

кар ту Ср би је на ко јој је по ред Ко со ва и

Ме то хи је фа ли ло и Пре ше во, Бу ја но -

вац, Ме две ђа, Вра ње и Ди ми тров град.

На аме рич кој кар ти, Ср би ја уоп ште

ни је има ла гра ни цу са Ма ке до ни јом.

Ма пе ЦИА по ја ви ле су се та да и на

број ним ту ри стич ким сај то ви ма у ЕУ,

а на кра ју чак и на сај ту Ту ри стич ке ор -

га ни за ци је Ни ша. Да ли је слу чај ност

што је та кву ма пу пре у зе ло баш јав но

пред у зе ће из Ни ша у ко ме је на вла сти

Де мо крат ска стран ка и да ли је за и ста

би ла реч о гре шци, ка ко су твр ди ли за -

по сле ни у овом јав ном пред у зе ћу, ни -

ка да ни је утвр ђе но.

По ред Ту ри стич ке ор га ни за ци је

Ниш, кар те без Ко со ва и Ме то хи је об ја -

вљи ва ле су на сво јим сај то ви ма и број -

не фир ме у Ср би ји, а чак је и јед на кла -

ди о ни ца штам па ла ли сте за свет ско

пр вен ство на ко ји ма је при ка за на по -

гре шна кар та др жа ве у ко јој жи ви мо.

Ом буд сман при знао Ко со во

О не ки ма од ових слу ча је ва ре дак -

ци ја „Ве ли ке Ср би је“ већ је пи са ла, али

сва ка ко је нај по зна ти ји слу чај ре пу -

блич ког ом буд сма на Са ше Јан ко ви ћа

ко ји је, иако др жав ни ор ган, на свом

зва нич ном сај ту укло нио Ко со во и Ме -

то хи ју са кар те Ср би је. Тек по сле ин -

тер вен ци је Срп ске ра ди кал не стран ке,

Јан ко вић је ис пра вио ма пу, прав да ју ћи

се да ни је реч о др жав ној ма пи већ о

кар ти оп шти на где он има над ле -

жност. Осим ре пу блич ког ом буд сма на,

и др жав на Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је, у

при ло гу о пре се ље њу ну кле ар ног от -

па да из Вин че за Ру си ју, еми то ва ла је

кар ту Ср би је без ју жне по кра ји не. 

Власт не ре а гу је

Об ја вљи ва ње и пу бли ко ва ње ка ра -
та Ср би је без Ко со ва и Ме то хи је по ста -
ла је сва ко днев на прак са у зе мља ма
ко је су при зна ле Ко со во, а пре све га у
зе мља ма ЕУ и САД. По гре шне ма пе Ср -
би је штам па ју се у днев ним но ви на ма,
об ја вљу ју на ин тер не ту, еми ту ју у те -
ле ви зиј ским при ло зи ма, књи га ма,
итд. Та кве кар те све че шће се мо гу ви -
де ти и у Ср би ји, а об ја вљи ва ли су их
чак и др жав ни ор га ни и јав на пред у зе -
ћа. Од су ство ре ак ци је ре жи ма и не чу -
ди, има ју ћи у ви ду да спор не кар те об -
ја вљу ју упра во њи хо ви са ве зни ци из
САД и ЕУ, или њи хо ви функ ци о не ри и
јав на пред у зе ћа ко ји ма упра вља ју. Реч
је о ко ор ди ни ра ној кам па њи при ка зи -
ва ња те ри то ри је Ср би је у гра ни ца ма
ко је су ис кро ји ли НА ТО и ЕУ.

Р. В. С.
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К
у не мо се у за шти ту при ро де,

сва ко днев но гле да мо и слу ша -

мо о број ним ак ци ја ма чи шће -

ња ши ром Ср би је, утро шен је ве ли ки

но вац за ме диј ску про мо ци ју ак ци је

„Очи сти мо Ср би ју”, а исто вре ме но, са -

мо у Бе о гра ду, то не от па да ди рект но,

без ика квог пре чи шћа ва ња, од ла зе у

Са ву и Ду нав! У Са ву се из ли ва ју три

ка на ли за ци о на ис пу ста, у Ду нав чак

30! Је дан од тих ка на ли за ци о них ис пу -

ста са фе ка ли ја ма, из ли ва се уз вод но

од фа бри ке за пре ра ду во де за пи ће у

Ма ки шу!

Па зи те шта пи је те 
– са мо три из во ра ис прав на! 

У ЈКП „Бе о град ски во до вод и ка на -

ли за ци ја“ ка жу да се за 24 са та у ре ке

из ли је пре ко 56 ми ли о на ли та ра ка на -

ли за ци о них во да. Због ис пу шта ња ка -

на ли за ци је ди рект но у ре ке, без пре -

чи шћа ва ња, Са ва и Ду нав нај пр ља ви ји

су баш код Бе о гра да, и за то ква ли тет

во де у овом де лу то ка ни је у ка те го ри -

ји два, ка ко је за ко ном про пи са но, већ

три, што зна чи да је та во да опа сна по

здра вље! Осим ре гу лар них, по сто је и

ди вљи ка на ли за ци о ни ис пу сти у Са ву

и Ду нав. У пра те ћу мре жу ре чи ца и ка -

на ла по ве за них са две глав не ре ке, де -

се ти не ци стер ни сва ко га да на ис тре -

са ју са др жај сеп тич ких ја ма, а и не ма -

ли број гра ђа на до се тио се да на те ре -

чи це и ка на ле „при коп ча” од лив не це -

ви из сво јих ку па ти ла. Та ко, на при мер,

ме шта ни Ка лу ђе ри це фе ка ли је ис пу -

шта ју ди рект но у Ка лу ђе рич ки по ток,

јер не ма ју ка на ли за ци ју. По ток се за -

тим ули ва у Бо ле чи цу, чи јом во дом у

Гроц кој по вр та ри за ли ва ју ба ште, из
ко јих се по вр ћем снаб де ва ју бе о град -
ске пи ја це! Слич на си ту а ци ја је и у Кр -
ња чи, где се све фе ка ли је из ли ва ју у
отво ре не ка на ле за на вод ња ва ње и
од вод ња ва ње. До дат на опа сност и за
са ме ре ке је што се, осим фе кал не, у
њих сли ва и ки шна ка на ли за ци ја ко ја
са др жи олов ни бен зин и мо тор на уља
са тро то а ра. У ре ке се ули ва и би о ло -
шки и хе миј ски от пад из ин ду стри је,
кла ни ца, фа бри ка бо ја, штам па ри ја…
Ки шни ца спи ра све са њи ва пре пу них
ђу бри ва, хер би ци да, пе сти ци да... Због
све га то га, за јед но с по вр ћем кон зу ми -
ра мо и фе кал не ми кро ор га ни зме ко ји
се во дом пре но се: еше ри хи ју ко ли,
сал мо не лу, ши ге лу... 

Ни је ри зич но са мо по вр ће, озбиљ -
не сто мач не те го бе пре те и од ри бе
уло вље не, на при мер, ис под Бран ко -
вог мо ста где је нај ви ше има, јер има и
оби ља хра не (фе ка ли ја), а про да је се
на пи ја ца ма без ика кве кон тро ле. Де -
ша ва се упра во на овом нај пр ља ви јем
то ку Са ве да пе ца ро ши уло ве кон дом,
уло жак, или да им се на нај лон за ка че
оста ци то а лет па пи ра! Ту ри бе има до -
ста, али је ње но здрав стве но ста ње ло -
ше, мли та ва је и де лу је као по лу мр тва.
Ла ко се пе ца, ни је ви тал на, ни је бор бе -
на... Ка да се очи сти, са др жај ор га на за
ва ре ње ни је зе лен ка сте, већ бра он-цр -
не бо је. Нај го ре је што ме со бу квал но
смр ди на фе ка ли је. Бо ри мо се да убе -
ди мо ри бо лов це да не пе ца ју ис под бе -
о град ских мо сто ва, али не ки ма очи -
глед но ни је ста ло до ре кре а ци је и
здра вља, већ до уло ва, упо зо ра ва ју из
Асо ци ја ци је спорт ских ри бо ло ва ца Бе -

о гра да. Од укуп но 26 јав них че са ма са

из вор ском во дом на те ри то ри ји Бе о -

гра да, во да за пи ће ис прав на је са мо на

три че сме – Хај дуч кој, Ми ља ко вач кој и

из во ру у цр кви Све те Пет ке на Ка ле -

мег да ну. Ана ли зе Град ског за во да за

јав но здра вље по ка за ле су да во да са

свих оста лих из во ра, на жа лост, ни бак -

те ри о ло шки ни ти хе миј ско-фи зич ки,

ни је ис прав на. На јед ном струч ном

ску пу, одр жа ном у ју ну ове го ди не у

При вред ној ко мо ри Ср би је, град ски

се кре тар за за шти ту жи вот не сре ди не,

Го ран Три ван, упо зо рио је да је си ту а -

ци ја у Бе о гра ду до те ме ре те шка, да

још увек, ка ко је ре као, „има мо сеп тич -

ке ја ме у цен тру гра да и не успе ва мо то

да ре ши мо!”. Ме ђу тим, ре ше ње за по -

сто је ће про бле ме ни је сти гло.

Ме ди цин ски от пад
у За пад ној Мо ра ви!

Сре ди ном ма ја ове го ди не, ри бо чу -

вар ска слу жба „Ра си на плус“ из Кру -

шев ца, при ли ком ре дов ног оби ла ска

За пад не Мо ра ве, код се ла Ша нац, на

ле вој оба ли и у са мој ре ци за те кла је

огром не ко ли чи не ме ди цин ског от па -

да! Низ вод но од Шан ца, у ду жи ни од

пет ки ло ме та ра, на до мак нај плод ни -

јих ора ни ца, дуж оба ле ви си ле су го ми -

ле ке са, ка те те ра, пла стич ног ме ди -

цин ског от па да, са бла сно за пле те ног о

гра не вр ба! Ри бо чу ва ри су хит но оба -

ве сти ли Ми ни стар ство за за шти ту

жи вот не сре ди не и над ле жне ин спек -

циј ске слу жбе и ор га ни зо ва ли ак ци ју

чи шће ња. Не ка ко у исто вре ме, на сај -

ту „YоуTube” по ја вио се до ку мен та рац
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о Ју жној Мо ра ви, под на зи вом „Ту жна

Мо ра ва”, ко ји је шо ки рао јав ност – то -

не пла стич них фла ша, от па да нај ра -

зли чи ти је вр сте, не ка да ле пу ре ку, ко -

јом се мо гло пло ви ти, пот пу но је за гу -

шио от пад! Обе Мо ра ве, и За пад на и Ју -

жна, у ве ли ком су про бле му, на жа лост,

ма ло се ко ти ме ба ви, из у зев ен ту зи ја -

ста и рет ких за љу бље ни ка у при ро ду.

Ме шта ни За пад не Мо ра ве, у око ли ни

Кру шев ца, с раз ло гом су се упла ши ли

за сво ју де цу, али и за од ра сле! Ко је, и

ка да, ба цио то ли ко ка те те ра ди рект но

у ре ку? Не зва нич но, ме ди ји су та да

шпе ку ли са ли око по ре кла от па да и из -

не ли прет по став ке да је, ка ко је ре че -

но, из „кућ не упо тре бе”, од но сно да па -

ци јен ти на ди ја ли зи са ми ме ња ју ка те -

те ре у кућ ним усло ви ма, па се прет по -

ста вља да су та ко и до спе ли у ре ку! По

на ло гу ин спек то ра, „Ра си на плус“, као

ко ри сник овог де ла ри бар ског под руч -

ја, ту жи ла штву је под не ло при ја ву

про тив не по зна тог по чи ни о ца. Да ља

ис тра га тре ба ло је да утвр ди ко је ви -

нов ник овог еко ло шког ван да ли зма.

Пре ма про це на ма ко је су та да из не те,

на по те су од Шан ца до Ма кр ша на, про -

на ђе но је око 300 ко ри шће них ка те те -

ра. Кад је ре ка на до шла, они су ис пли -

ва ли, а прет по ста вља се да их је ис под

по вр ши не мно го ви ше и да би мо гли

ис пли ва ти при ли ком пр вог ра ста во -

до то ка. Ак ци ји чи шће ња та да су се

ода зва ли кру ше вач ки ри бо лов ци, сек -

ци ја со ма ро ша и ре га та ши. При ку пље -

но је око 100 кг ве о ма опа сног ме ди -

цин ског от па да. На жа лост, ни на кон

два пу на ме се ца од овог еко ло шког

ин ци ден та, не зна се ко је од го во ран за

за га ђи ва ње ре ке опа сним от па дом.

Зна мо ли, уоп ште, где и ка ко за вр -

ша ва ме ди цин ски и бол нич ки от пад?

Овај от пад са др жи раз не ин стру мен те,

игле, ка те те ре, ке се, ма ка зе, на то пље -

не за во је, гу ме не ру ка ви це, ле ко ве,

кул ту ре бак те ри ја, де ло ве ор га на... Реч

је о опа сном от па ду и ако се са њим не

по сту па пра вил но и не укла ња струч -

но, по сле ди це мо гу би ти дра ма тич не.

Про це њу је се да је од 4 кг ме ди цин ског

от па да 1 кг ин фек ти ван. На жа лост, све

до 2008. го ди не у Ср би ји се ин фек ти -

ван от пад од ла гао у обич не кон теј не -

ре, за јед но са свим оста лим от па дом, и

ба цао на отво ре на сме тли шта... Су де -

ћи по оно ме што са зна је мо из ме ди ја,

за сад је са мо град Бе о град на ба вио

спе ци јал не ма ши не за уни шта ва ње

ме ди цин ског от па да. Шта је са дру гим

гра до ви ма и ме ди цин ским цен три ма,

не зна мо. Ка ко се од ла же и уни шта ва

от пад по ре клом из при ват них ор ди на -

ци ја и кли ни ка? По да та ка не ма. Би ло

би до бро да се над ле жни ко нач но

озбиљ но по за ба ве ти ме ка ко се и где

од ла же ме ди цин ски и бол нич ки от пад

и да ли је то у скла ду са за ко ном, при -

том, да се по гле да сва ка по је ди нач на

уста но ва!

Ча чан ски „спе ци ја ли тет”

Не ка да чи ста, не дир ну та при ро да,

уко ли ко се не што хит но не пре ду зме,

оста ће са мо успо ме на у на шем се ћа њу,

док ће нас ре ал ност под се ти ти ка ко

смо се не хај но и нео д го вор но од но си -

ли пре ма оно ме што нам је при ро да

по да ри ла. Го то во да не ма да на, а да не -

где у ме ди ји ма не осва не дра ма тич на

при ча о за га ђе њу ре ка, ре чи ца, ка на ла,

ши ром Ср би је.

На го ми ла но сме ће, уста ја ла во да,

го ми ла от па да, ко ров, не сно сан смрад,

то је сли ка ка на ла, на вод но „ка на ла за

на вод ња ва ње”, ка ко је пр во бит но био

на зван, ко ји јед ним де лом про ла зи

кроз ча чан ска на се ља Љу бић и Сај ми -

ште. Ча ча ни твр де да је ка нал већ де -

це ни ја ма пре тво рен у ко лек тор от па -

да свих вр ста – на ме шта ја, кућ них апа -

ра та, жи во тињ ског от па да, за га ђе них

во да, што кућ ног, што ма лих ин ду -

стриј ских по го на... Смрад и опа сност

од ин фек ци је ко ји ма је из ло же но око

20.000 ста нов ни ка овог де ла Чач ка, те -

шко су за ми сли ви у би ло ком иоле ци -

ви ли зо ва ном све ту.

Шта све ни су пред у зи ма ли ста нов -

ни ци тог де ла Чач ка: сла ли пе ти ци је,

мо ли ли на све стра не, обе ћа ња на пре -

тек, али ре ше ња – не ма! Хи дро си стем

на ле вој оба ли За пад не Мо ра ве, од

Пар мен ца до се ла Ка тр га, пре ма зва -

нич ним по да ци ма, из гра ђен је пре ско -

ро по ла ве ка. У ду жи ни од око 24 ки ло -

ме тра, са пра те ћом мре жом, ка нал је

тре ба ло да на вод ња ва 4.500 хек та ра

зе мље у 13 се ла кроз ко ја про ла зи. Би -

ла је то у бив шој СФРЈ јед на од нај ве -

ћих ин ве сти ци ја. Због ши ре ња окол -

них на се ља, не ко ри шће ња, али и не -

кул ту ре ста нов ни ка, ко ји су га до жи -

ве ли као ме сто где се ба ца от пад, а не

ка нал ко ји има јав ну функ ци ју, овај во -

до ток је по стао обич на кло а ка ко му -

нал ног и сва ког дру гог от па да. Ско ро

сви ис пу сти су за че пље ни, уста ја ла во -

да пре тво ре на је у жа бо кре чи ну. У ка -

нал се сли ва ка на ли за ци ја и из ли ва ју

во де ко зна ка квог хе миј ског са ста ва.

Ле ти се,због зми ја и дру гих гми за ва ца,

али и од врат них ис па ре ња, ка на лу не

мо же при ћи на де се ти не ме та ра. Но ћу

се це ло на се ље ори од кре ке та ња жа ба.

Град ске вла сти су про шле го ди не ор -

га ни зо ва ле чи шће ње де ла ко ји про ла -

зи кроз на се ље, али је то ура ђе но не си -

сте мат ски и са да је си ту а ци ја још го ра.

Про це њу је се да би ре ви та ли за ци ја ка -

на ла ко шта ла око 500 ми ли о на ди на -

ра. Ка ко во да ка на ла ни је ко ри шће на,

по љо при вред ни ци ни су за ин те ре со -

ва ни за ула га ње, а у ме ђу вре ме ну на -

пра ви ли су сво је соп стве не си сте ме за

на вод ња ва ње, пум пе или бу на ре. Та ко

све оста је по ста ром! 

Кра ље во че ка на са на ци ју
зе мљи шта пу них 18 го ди на 

Ни у ча чан ском ком ши лу ку не цве -

та ју ру же – пре ко 360 то на ке ро зи на,

го ри ва за ави о не са аеро дро ма Ла ђев -

ци, још увек ле жи у по љо при вред ном

зе мљи шту уз За пад ну Мо ра ву, у не по -

сред ној бли зи ни се ла Ви та но вац, код

Кра ље ва. Тре нут но, то је нај ве ћа еко -

ло шка ,,бом ба” у Ср би ји, кад је реч о за -

га ђе њу под зем них во да. Ово опа сно

го ри во до спе ло је у ду бље сло је ве зе -

мље на кон ха ва ри је на вој ним ре зер -

во а ри ма за го ри во ко ја се до го ди ла

још 1993. го ди не. По да ци о ути ца ју

овог за га ђе ња на ква ли тет во де за пи -

ће, али и хра не, ни је те шко прет по ста -

ви ти да су хе миј ске ре зи дуе ке ро зи на

ушле у ла нац ис хра не и жи во ти ња и

љу ди, за сад, ни ти су ана ли зи ра не ни -

ти по зна те! Не ма по да та ка да су здрав -

стве не слу жбе, Град ски за вод за јав но

здра вље Кра ље ва, на при мер, ра ди ле

би ло ка кво ис тра жи ва ње ко је би по ка -

за ло ка кав ути цај ово за га ђе ње има на

здра вље ло кал ног ста нов ни штва.

Пре ма про це ни на шег нај ве ћег

струч ња ка у овој обла сти, проф. др

Ива на Ма ти ћа са Ру дар ско-ге о ло шког

фа кул те та у Бе о гра ду, ко ји је 1994. ус -

пео да из зе мље, у зо ни за га ђе ња, ,,ис -

пум па” 200 то на ке ро зи на, под руч је

гра да Кра ље ва, по себ но на се ља на

Ибру низ вод но од Бо гу тов ца и Ви та -

нов ца, спа да  у ви со ко ри зич но, јер су

отров не ма те ри је ко је на ста ју раз ла га -

њем нафт них де ри ва та већ ушле у ла -

нац ис хра не! За то се хит но мо ра на ћи

но вац за са на ци ју за тро ва ног зе мљи -

шта на под руч ју Ви та нов ца. У Бо гу тов -

цу, на Ибру, где је за вре ме НА ТО бом -

бар до ва ња 1999, из ли ве но до дат них

око 320 то на ди зел го ри ва, ма шин ског

уља и бен зи на, за хва љу ју ћи до на ци ји

Вла де Ре пу бли ке Че шке нај ве ћи део те

ло ка ци је је очи шћен, али ре ме ди ја ци ја

још ни је до кра ја за вр ше на. 
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От пад свих вр ста
за тр па ва Ибар и Ра шку

Не ка да би стре и чи сте ре ке но во па -

зар ско-кра ље вач ког кра ја, рај за ри бо -

лов це и ре кре а тив це, са мо су ле па

успо ме на и при јат но се ћа ње, код оних

ко ји су не ка да оби ла зи ли ове кра је ве.

Да нас је ре ка Ибар у тој ме ри за тр па на

от па дом, да су на не дав но одр жа ном

Европ ском пр вен ству у ка ја ку, так ми -

ча ри би ли и до слов це згро же ни ко ли -

чи ном от па да на ње ним оба ла ма и у

ње ним во да ма. „Сјај но ор га ни зо ва но

так ми че ње, од лич на ста за, сјај ни до -

ма ћи ни, али је за и ста ру жно ви де ти

ово ли ке го ми ле сме ћа на обе оба ле”,

ни је мо гао да пре ћу ти Бран ко Ло врић,

ге не рал ни се кре тар Европ ске ка ја ка -

шке фе де ра ци је на Европ ском пр вен -

ству ко је је не дав но одр жа но на бу ку

Грм чић, не да ле ко од ва ро ши це Ушће.

Тај бук, уз ста зу Та цен у Сло ве ни ји,

сло ви(о) за јед ну од нај а трак тив ни јих

и нај бо љих европ ских ста за за ка јак на

ди вљим во да ма. На це лом то ку ре ке

Ибар, са мо ЈЕД НА фа бри ка има од го ва -

ра ју ће уре ђа је за пре чи шћа ва ње во де!

При том, ви ше од 250 раз ли чи тих ин -

ду стриј ских по го на и 40 ма њих и ве -

ћих гра до ва и на се ља кон ти ну и ра но

за га ђу ју Ибар, да но ноћ но ис пу шта ју ћи

от пад не во де, без ика кве пре ра де, ди -

рект но у ње гов ток!

Ре ке но во па зар ског кра ја, не ка да

чи сте и би стре, да нас су пре тво ре не у

ко лек то ре за ка на ли за ци ју и от пад из

ра зних ма њих и ве ћих ин ду стриј ских

по го на, пу не су те шких ме та ла, уља,

хе ми ка ли ја, а убе дљи во нај ве ћи за га -

ђи ва чи су град ска ка на ли за ци ја и де -

по ни ја Го ло бр до, ода кле, та ко ђе, без

ика кве пре ра де, за га ђе не во де иду ди -

рект но у ре ку Ра шку! Си ту а ци ја са во -

до то ко ви ма овог де ла Ср би је из да на у

дан све је го ра, а за то, ни ти је ко од го -

ва рао ни ти има на зна ка да ће се би ло

ко на ћи на уда ру за ко на, над ле жни не

бри ну, за кон се не при ме њу је!

Сви ма ко ји низ вод но пи ју пре ра ђе -

ну во ду из Ибра, јер дру гу не ма ју, пре -

ти не ко ли ко сто ти на хи ља да то на ја -

ло ви не из Оби ли ћа – обо га ће не фе но -

лом! Фе нол пре ти и из че тр де се так

стру га ра ко је, што у при то ке, што ди -

рект но, у ре ку из ли ва ју стру го ти ну ко -

ја га со бом но си. Сва ки ве ћи град уз ре -

ку и ње не при то ке нај ве ћи део от па да,

под окри љем но ћи, са град ских де по -

ни ја гу ра пра во у Ибар! Ко ли ко је у тој

при чи ма њих за га ђи ва ча, ни ко и не

бро ји! Сме ће сти же пре све га из Но вог

Па за ра и Ра шке, али и из дру гих гра до -

ва и ме ста у гор њем то ку Ибра. По про -

це на ма струч ња ка, има да на ка да хи -

ља де ку би ка сме ћа пли ва  по вр ши ном

ре ке. Но ћу ба ге ри го ми ле от па да гу ра -

ју у ре ку и ни ко их у то ме не оме та. Сви

жму ре и ћу те. Де по ни је, уз тех нич ки

от пад, ко ји ни је нај о па сни ји, у ре ку

уба цу ју и би о ло шки от пад ко ји са ка -

на ли за ци ја ма уби ја жи ви свет. Ве ћи на

кла ни ца и ме са ра, без кон тро ле и би ло

ка квог ка жња ва ња, пот пу но нео ме та -

но, из ба цу је опа сни би о ло шки от пад у

во до то ко ве. 

Сме ће се не од но си, а кла нич ни
от пад ба ца где ко стиг не

Пу не две сед ми це, кон теј не ри у

Кру шев цу због штрај ка рад ни ка Ко му -

нал ног пред у зе ћа, ни су се пра зни ли.

От пад из кан ти за сме ће ра си пао се

ули ца ма гра да на Ра си ни, раз вла чи ли

су га но ћу пси лу та ли це, мач ке и па цо -

ви... Гра ђа ни су огор че ни због оно га

што се де ша ва ло на ули ца ма њи хо вог

гра да, али су би ли бес по моћ ни. Ве ћи -

на гра ђа на Кру шев ца уред но пла ћа да -

жби не за из но ше ње сме ћа, али по чет -

ком ју ла ове го ди не, у вре ме нај ве ћих

вру ћи на, због не сно сног смра да ко ји

се ши рио из пре пу ње них кон теј не ра,

ве ћи на њих ни је мо гла про зор да отво ри.

И док су се у гра ду бо ри ли са сме -

ћем ко је се ву кло по ули ца ма, у око ли -

ни Кру шев ца, на ула зу у се ло Це ро во,

по ред глав ног се о ског пу та, ис то ва ри -

ван је и оста вљан да тру ли на отво ре -

ном жи во тињ ски от пад, ка ко прет по -

ста вља ју ме шта ни се ла, по ре клом из
при ват не кла ни це! От пад из кла ни це,
из ме ђу 300 и 500 кг оста та ка круп не
сто ке, свињ ске ко же, го ве ђе утро бе,
ку ти је со ли и пра зна ам ба ла жа од ади -
ти ва, ба че ни су у њи ве, у не по сред ној
бли зни ку ћа. Пси су да ни ма раз вла чи -
ли тај от пад. Ка ко су ме ди је из ве шта -
ва ли ак ти ви сти еко ло шког удру же ња
„Бе ла бре за”, то се не до га ђа пр ви пут у
овом кра ју. При ват ни кла ни ча ри, ка ко
би из бе гли да пла те из но ше ње от па да,
де ле га у ма ње ко ли чи не и ба ца ју у
кон теј не ре, али не ли бе се да га ба ца ју
и по ред пу та!!! Ме шта ни овог при град -
ског се ла ви ше су не го огор че ни и
озбиљ но раз ми шља ју да по ста ве се о -
ске ноћ не стра же, ка ко би се од бра ни -
ли од еко ло шког на си ља.

Ни шта бо ље ни је ни у Ла по ву, где
ве ли ки број сеп тич ких ја ма пре ти да
угро зи снаб де ва ње гра ђа на здра вом и
без бед ном во дом за пи ће. У ко јој ме ри
је про блем са снаб де ва њем ис прав не
во де за пи ће у овој оп шти ни, ко ја се на -
ла зи по ред Мо ра ве, озби љан, го во ри и
по да так да су ге о ло шке еки пе у ви ше
на вра та пра ви ле бу шо ти не по ку ша ва -
ју ћи да до ђу до под зем них ре зер ви ис -
прав не во де, али им то ни је ус пе ло.
Под зем не во де на те ри то ри ји Ла по ва
за га ђе не су те шким ме та ли ма и хе миј -
ским еле мен ти ма ко ји су опа сни по
здра вље љу ди, при том, про блем Ла по ва
је и не по сто ја ње ка на ли за ци о не мре -
же, јер је све га шест од сто до ма ћин ста -
ва по ве за но на ло кал ни ко лек тор!

А. В.
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К
ао што смо недавно предвиде-
ли, мере режима у Србији да
субвенцијама подстакне посло-

давце за превођење радника из црне у
закониту зону доживеле су крах. Уз по-
моћ ових субвенција, у целој Србији је
у законит рад прешло свега 72 (слови-
ма: седамдесет два!) радника.

То је логично, јер су мере биле по-
грешне, дискриминаторске и кратко-
рочне, и уопште нису дотакле сушти-
ну огромне незапослености. То је не-
давно и јавно признала потпредседни-
ца Владе Србије, Верица Калановић, а
успут је најавила и оштрију контролу
послодаваца од 1. септембра.

Међутим, најављена контрола та-

кође неће имати никаквог озбиљнијег

учинка, из много разлога. Свакако нај-

важнији разлог је тај што влада спро-

води погрешну економску политику,

која не само што гуши сваки облик

предузетништва већ годинама уруша-

ва целокупну привреду. Такође, Зако-

ном о раду, послодавци не морају у се-

дишту фирме имати уговоре о раду са

запосленим, нити их било где реги-

стровати, а остављен им је и рок од

осам дана за разне марифетлуке уко-

лико инспекција затекне на послу не-

пријављеног радника.

Пре него што разоткријемо сушти-

ну драме (не)запослености у Србији,

упутно је подсетити на најновије ста-

тистичке податке, нарочито због од-

ређења шта су то „запослени на црно“

и статистичког замагљивања овог пи-

тања.

Статистика – наша дика

Како је саопштио Републички за-
вод за статистику, анкета о радној сна-
зи спроведена је у априлу 2011. године
на узорку од око 8000 домаћинстава
на подручју града Београда, централ-
не Србије и Војводине. Прикупљени су
подаци са обележјима за сва лица, а за
лица старија од 15 и више година – и

подаци о њиховој радној активности.
Ради отклањања неспоразума у по-

гледу значења приказаних података,
послужићемо се речником статистике
из наведене анкете.

Активно становништво (радну
снагу) чине сва лица која раде (макар
и један сат� седмично) или активно
траже посао у циљу стицања средста-
ва за живот.

Стопа незапослености предста-
вља учешће незапослених у укупном
броју активних становника (запосле-
ни и незапослени). У Републици Срби-
ји износила је високих 22,2 одсто, и то
22,0 одсто за мушко и 22,5 одсто за
женско становништво.

Стопа запослености представља
проценат запослених у укупном ста-
новништву старом 15 и више година.
У априлу 2011. износила је 36,2 одсто.
Од тога је стопа запослености за му-
шкарце износила 43,2 одсто, а за жене
29,8 одсто. Стопа незапослености у
априлу 2011. године порасла је за 3 од-
сто у односу на април 2010. године,
док је стопа запослености пала за 1,9
одсто. Стопа незапослености у априлу
2011. године бележи раст од 3% у од-
носу на октобар 2010. године, док је

стопа запослености пала за 1,5 одсто.
Неформална запосленост пред-

ставља проценат лица која раде „на
црно“у укупном броју запослених. Рад
„на црно“ обухвата запослене у нере-
гистрованој фирми, запослене у реги-
строваној фирми али без формалног
уговора о раду и без социјалног и пен-
зионог осигурања, и неплаћене пома-
жуће чланове домаћинства.

Постоје и „црно-беле фирме“ које
радницима легално уплаћују само ми-
нималац или нешто преко тога а дру-
ги део на црно. Већина оваквих фирми
је из области информационе инду-
стрије са високообразованим радни-
цима.

Стопе неформалне�запосленоститј.

рада�на�црноизносиле су октобра 2009

– 20,6 одсто; априла 2010 – 19,8; окто-

бра 2010 – 19,6 и априла 2011. године

– 19,9 одсто.

Намеће се закључак да у Србији ра-

сту и незапосленост и рад на црно.

Живе душе уместо статистике

Пошто смо до сада говорили у по-
стоцима, да видимо колико је то жи-
вих душа. Статистика показује да у Ср-
бији на црно ради 390.000 радника.
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Рад�на�црно�
за�голи опстанак

• Статистика�показује�да�у�Србији�на�црно�ради�390.000�радника.�Ова�армија�је�бројнија�за�око
60.000�људи�само�од�почетка�ове�године.�То�је�петина радно�способних�грађана�Србије�– људи
који�примају�мање�плате,�не�надају�се�пензији,�немају�плаћено�боловање,�не�стају�у�ред�за�кре-
дит...

Пише:�Часлав�Кузмановић



Ова армија је бројнија за око 60.000
људи само од почетка ове године. То је
петина радно способних грађана Ср-
бије – људи који примају мање плате,
не надају се пензији, немају плаћено
боловање, не стају у ред за кредит...

Три четвртине њих су необразова-
ни грађани, необучени за безбе-
дан рад, без лекарских прегледа,
без одговарајуће радне опреме и
на радним местима где није из-
вршена процена ризика.

У Асоцијацији малих и сред-
њих предузећа верују да је
500.000 људи нелегално запо-
слено. Режим је неспреман да
проблем системски реши, јер је
рад на црно прећутни социјални
програм. Процена је да овај срп-
ски феномен закида буџетске
приходе у износу од 1,5 до 2,0 ми-
лијарде евра годишње и да пред-
ставља колективну�гробницу це-
ле привреде.

У Унији послодаваца проце-
њују да на црно у Србији ради
најмање 800.000 људи. Званична ста-
тистика их не обухвата, јер стотине хи-
љада њих се никада и нису пријавили
код Националне службе запошљава-
ња и стално раде на црно. Највише их
је у примарној пољопривредној произ-
водњи, продаји робе широке потро-
шње, текстилној индустрији и посеб-
но сектору услуга – поправке, сервиси-
рања, молерско-фарбарски и занатски
радови, угоститељство, такси услуге...

Непријављени радници су затица-
ни на разним градилиштима, у објек-
тима зимских туристичких центара и
у приватним здравственим установа-
ма које запошљавају већи број радни-
ка. Овом бројком су обухваћени и мно-
ги непријављени радници ангажова-
ни од стране кинеских велетрговаца.

Из синдиката тврде да нелегалних
радника у Србији има више�од�милион.
Ова процена обухвата део стално запо-
слених који раде додатне послове који
се исплаћују на руке, али и део неак-
тивних грађана (пензионера и деце),
који на сличан начин зарађују.

Режим признаје
пустошење Србије

Логично је да се запитамо о узроци-
ма овако тешког стања у српској при-
вреди. Један од најкрупнијих узрока је
открио сам режим, и то ненамерно, у
својој Уредби о условима и начину
привлачења директних инвестиција и
Програму оживљавања великих инду-
стријских центара од посебног инте-

реса за Републику Србију за 2011. го-
дину.

Министарство економије и регио-
налног развоја наводи да су поменути
документи усвојени на предлог ресор-
ног министарства, на седници владе
од 9. јуна 2011. године, са циљем под-

стицања инвестиција и отварања но-
вих радних места. За девастирана
подручја и подручја од посебног инте-
реса, овим документима предвиђени
су подстицаји већи од уобичајених.

Један од критеријума да се неко
подручје сматра „девастираним“ јесте
да је стопа незапослености већа од 20
одсто, према методологији Републич-
ког завода за статистику за октобар
2010. године. Набројани су и инду-
стријски центри који испуњавају усло-
ве да буду сматрани „девастираним“.
То су Ниш, Зајечар, Краљево, Нови Па-
зар, Лозница, Лесковац, Крушевац, Ја-
година, Сремска Митровица, Алекси-
нац, Параћин, Бачка Паланка, Рума, Вр-
шац и Бор.

Да би открили шта је писац Програ-
ма заиста хтео да каже, морамо преве-
сти реч девастација (de va sta tio). Према
Вујаклији, реч „девастација“ значи
следеће: пустошење, опустошава-
ње, уништавање, разарање, опусто-
шење, опустошеност...

Ако се подсетимо податка да је зва-
нична стопа незапослености у Србији
22,2 одсто и да ће се битно увећати за-
вршетком приватизације и „рефор-
мом“ јавног сектора (31 одсто по Еуро-
стату) то закључујемо да се опустоше-
ност Србије шири и увећава и изван
наведених градова.

Шта је допринело оваквом пусто-
шењу Србије? Полтронски режим је
прихватио да „међународни фактор“
постане најважнији донатор, креди-

тор и контролор свега најбитнијег у
Србији.

По инструкцијама спољних менто-
ра и уз демагошка објашњења о потре-
би „структурног прилагођавања“, „ма-
кроекономске стабилности“, „либера-
лизације трговине“, уведен је потро-

шачки концепт привреде који
уместо да је развија, доприноси
њеном разарању.

Илузија о Европи
је довела

до незапослености

Листа економских злочина
према сопственом народу је пре-
дугачка за овај текст. Продато је
2.500 предузећа за багателних

2,3 милијарде долара. Уместо у
отварање нових радних места,
овај новац је кроз буџет отишао у
текућу потрошњу. Фабрике су
уништене, радници отпуштени, а
фабричка земљишта су тајкуни
претворили у грађевинске пар-
целе.

И домаће банке су намерно уни-
штене, а тржиште предато страним
банкама које су наметнуле своја пра-
вила и интересе. Само у првих девет
месеци 2010. године банке су оствари-
ле 24 милијарде добити – која није
остала у Србији, већ је пребачена у
њихове матице.

Трговина је предата страним лан-
цима који увозе робу широке потро-
шње из својих матичних земаља, а ко-
ја је у доста случајева лошија од дома-
ћих производа. Поред националног гу-
битка трговинске добити, поставља се
и питање да ли страна предузећа могу
бити гаранција снабдевања наших
грађана и у редовним, а камоли у кри-
зним ситуацијама.

Крупне последице овакве полити-
ке су смањење домаће производње, тј.
губитак радних места и непотребно
трошење девиза остварених домаћим
извозом.
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Једностраном применом Споразу-
ма о придруживању, буџетски прихо-
ди од царина пали су са 65 милијарди
из 2008. на 38 милијарди у 2010. годи-
ни. Губитак овог новца и потенцијал-
них нових радних места се правда фра-
зама да су евроатлантске интеграције
„наша будућност“ и да „немају алтер-
нативу“. Једна од најотужнијих фраза
је и та да је „Србија на добром путу“.

Колико је постојећи пут добар нај-
боље говоре подацида�49одстограђа-
на�Србије�живи�испод�границе�људског
достојанства. На једног�запосленогдо-
лази 1,7 пензионера, 1 незапослени и
два лица млађа од 15 година.

Просечна стопа дугорочне незапо-
слености у ЕУ је свега око три одсто, а
у Србији 14 одсто. Учешће дугорочно
незапослених у укупном броју незапо-
слених са 65 одсто у априлу 2009. по-
већало се на 72 одсто у октобру 2010.
године. Половина незапослених по-
сао тражи дуже од 4 године, а готово
четвртина (22 одсто) незапослених
дуже од 7 година.

Оваква ситуација је идеална за на-
станак и одржање такозване систем-
ске запослености на црно.

Како је све то могуће да постоји и
траје?Ерозија моралне димензије ка-
питализма довела је до тога да су по-
хлепа (да се има више) и страх (да се
све може брзо изгубити) главни по-
кретачи система. Да је ово наша
стварност показују и изјаве водећих
режимских политичара да у Србији
постоје „непристојно богати“ људи,
који би „морали да имају већу дру-
штвену и социјалну одговорност“.
Народски речено: да јаки помогне
нејаком.

Наднационални капитал
и „економија олоша“

За разлику од старе националне
буржоазије која је тражила и имала
ослонац у сопственом народу, на сце-
ни је нова наднационална буржоазија
финансијских шпекуланата. Као део
светске олигархије, она више и не ра-
чуна на широку грађанску подршку,
него на подршку глобалних – надна-
ционалних сила.

Згртање материјалног богатства
постаје њихов врховни идеал и равно-
душни су према патњама других и све-
му што се тиче њиховог преживљавања.

И економија Србије поприма одли-
ке из књиге Олош�економијаиталоаме-
ричке професорке Лорете Наполеони.

Познато је да од односа економије
и морала добрим делом зависи како ће

функционисати економски систем.
Ако се сетимо да смо по корупцији (не-
моралу) у светском врху, онда ће нам
штошта бити јасније, па и то откуда
толико радника на црно.

Неуспешне реформе, недостатак
домаћег капитала за инвестирање,
ограничавајуће радно-социјално зако-
нодавство, превласт интереса ста-
рих/нових капиталиста над већином
осиромашеног (не)запосленог станов-
ништва не обећавају ништа доброг
радницима запосленим на црно.

Радници су одавно небитни за ле-
гитимитет режима. Томе доприноси и
њихово неповерење у синдикате и ни-
ска стопа синдикалне организовано-
сти, која је испод 25 одсто. Јер и руко-
водства синдиката код нас настоје да
добију неку врсту политичког легити-
митета, пре свега од режима, а не делу-

јући „одоздо према горе“. Због тога ре-
жим опстаје и поред толике неодго-
ворности, неосетљивости на аргумен-
те, ароганције и неспремности да по-
ложи рачуне.

Обећане велике стране инвестици-
је и јавни радови, који би засигурно
смањили број радника запослених на
црно, само су јефтина предизборна
пропаганда и начин да се умире губит-
ници приватизације. Оно што се заи-
ста добија од режима је демагогија, ку-
повина гласова огромном јавном по-
трошњом, превласт медијских насту-
па над суштином и недостатак отворе-
ности за било шта што говори опози-
ција.

Незапосленост је 
темпирана бомба

Будућност незапослених и запосле-
них на црно је најкраће речено – лоша.

Томе доприносе њихове квалифи-
кације, недостатак сопствених и др-
жавних пара да се преквалификују и
започну нови посао, конкуренција
млађих и образованијих кадрова, про-
падање домаћих и страних фирми,
оскудица средстава за мере активне и
пасивне помоћи, пропадање јавних
служби као што су здравство или
образовање.

Раднике који за живот зарађују на
црно очекује и црна старост, а државу
огромни минуси. Поред чињенице да
неплаћање пореза и доприноса на за-
раде, државу месечно кошта 11 мили-
јарди динара много је већи проблем
што радницима не тече радни стаж. С

обзиром на то да нема уплата у пен-
зијски фонд, то ће најмање� једна�до
две�читаве�генерације�остати ускра-
ћене достојног примања после 65 го-
дина старости.

Већ сада послодавци-неплатише
дугују Фонду за пензијско и инвалид-
ско осигурање рекордних 170 мили-
јарди динара, што је готово четврти-
на укупних државних прихода. Из-
гледи да се овај дуг измири су зане-
марљиви. Каса је све празнија, а ре-
форме неефикасне. Проблем�ћевећза
неколико година� кулминирати� и� за-
претити�социјалном�миру.

Велики терет овакве садашњице
понеће и деца радника, јер ће морати
да�раде�и�за�себе�и�за�своје�родитеље
како би им обезбедили минимум оп-
станка. Тако овај проблем постаје и
међугенерацијски.

И пензионерска удружења и син-
дикати упозоравају на могућност ко-
лапса уколико се проблем рада на цр-
но не постави као приоритет. Изгле-

да – узалуд. Режим купује социјални
мир и копа радницима финансијски
гроб. Лакше је тако него се озбиљно
позабавити економијом.

Владајућа класа поседује најважни-
је изворе моћи и контроле, а нова кла-
са најамника је окована сиромаштвом.
Прва поседује већину богатства, а дру-
гој остаје беда и искљученост из дру-
штва. Напетости и сукоби се усложња-
вају, подгревају и пребацују на приват-
ни и породични ниво.

Већина незапослених и већина за-
послених на црно, 800.000 инвалида,
милион сиромашних пензионера,
800.000 социјалних случајева, млади
без шансе да се запосле – припадају
дну социјалне пирамиде.
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Ж
и вот ни стан -
дард гра ђа на
Ср би је у кон -

стант ном је па ду, а по
ста ти сти ка ма у по след -
ње две го ди не, опао је
за 60 до 70 од сто, ако се
узму у об зир сва по ску -

пље ња, на ро чи то хра не.
У ко ли ком (ни)смо без на ђу, мо же

се при ме ти ти и по зва нич ној де фи ни -
ци ји „сред ње кла се“ у срп ском дру -
штву, њој при па да ју они ко ји има ју
при хо де ве ће од еле мен тар них по тре -
ба за до ма ћин ство или ти дво је у до ма -
ћин ству ко ји ме сеч но при вре ђу ју из -
ме ђу 150.000 и 500.000 ди на ра. Про це -
њу је се да 10-15 од сто од укуп ног ста -
нов ни штва Ср би је, при па да овој кла -
си, иако по сто ји ми шље ње да је сред -
ња кла са не ста ла. У при лог то ме је и
чи ње ни ца да око 353.000 ста нов ни ка
са со ци јал ним при ма њи ма од око
8.000 ди на ра, је два ме сеч но са ста вља
крај са кра јем. С дру ге стра не, нај ма ње
јед на тре ћи на ста нов ни ка Ср би је жи -
ви ис под гра ни це си ро ма штва, са при -
хо дом од јед ног до ла ра днев но. У све ту
се ово обич но тре ти ра као екс трем но
си ро ма штво, док је код нас то сва ко -
днев ни ца. Ко ли ко смо си ро ма шни ји
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Пи�ше:�Ми�ли�ца�Ота�ше�вић

•��Гра�ђа�ни�је�два�са�ста�вља�ју�крај�са�кра�јем,�а�у�по�тро�шач�кукор�пу ста�вља�ју�са�мо�нај�о�снов�ни�је
•��Чим�до�би�јем�пла�ту,�за�ви�кенд�одем�у�на�бав�ку�и�та�ко�све�што�за�ра�дим�дам�за�хра�ну,�при�ча�на�-
ша�са�го�вор�ни�ца�ко�ја�ра�ди�за�16�хи�ља�да�ди�на�ра�Не�бу�ним�се�јер�ма�кар�имам�и�ту�„цр�ка�ви�цу “.
Код�ку�ће�ме�че�ка�ју�два�си�на,�ко�ји�ма�сам�об�ја�сни�ла�да�не�мам�па�ра�и�не�мо�гу�због�кре�ди�та�ко�ји
сам�ла�ни�узе�ла�да�им�ку�пим�па�ти�ке,�гар�де�ро�бу�и�све�што�им�је�по�треб�но�за�шко�лу.�Схва�ти�ли
су�да�не�ма�мо�ку�да�кад�су�нам�пре�ме�сец�да�на�ис�кљу�чи�ли�стру�ју

„Велика Србија“ истражује како се данас у Србији живи

Целу�плату�
поједемо�за�
доручак

Не до вољ на пла та
По тро шач ка кор па у ма ју вре де ла је, пре ма по след њим по да ци ма

Ми ни стар ства тр го ви не и по љо при вре де, 56.493,38 ди на ра, док је
про сеч на за ра да у Ср би ји из но си ла 35.362 ди на ра. За ра да у Бе о гра -
ду је би ла 44.376 ди на ра, али и то је ма ње од вред но сти про сеч не по -
тро шач ке кор пе. Ми ни стар ство је ових да на об ја ви ло и да је про сеч -
на за ра да ко ја је ис пла ће на у ју ну 2011. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји,
уве ћа на и из но си 54.616 ди на ра, или без по ре за и до при но са 39.322
ди на ра.



не го про те кле го ди не нај бо ље се ви ди
у ра фо ви ма тр го ви на. Хра на је, у про -
се ку, ску пља за30 од сто. Ве ли ки је број
пре храм бе них про из во да ко ји су по -
ску пе ли за чак 100 од сто, а то по твр ђу -
ју и по зна ва о ци тр жи шних при ли ка. И
док нам је хра на све ску пља, ста ти сти -
ка по ка зу је да мно ге про из во де пла ћа -
мо ко ли ко и Евро пља ни, иако за ра ђу -
је мо знат но ма ње од њих. Мно ги су
скло ни да твр де ка ко је хра на у Ср би ји
нај јеф ти ни ја у ре ги о ну, што је де ли -
мич на исти на, али са мо за по је ди не
про из во де.

За ра да по кри ва са мо
тро шко ве за хра ну 

За ку по ви ну де се так основ них на -
мир ни ца за дан,у су пер мар ке ту пре 12
ме се ци би ло нам је по треб но не што
ма ње од 1.500 ди на ра, по ка зу је ма ло
ис тра жи ва ње, а да нас та иста кор па
ста је око 2.000 ди на ра.

– Жи ви се го ре без об зи ра ко ко ли -
ка има ме сеч на при ма ња. У мо јој че -

тво ро чла ној по ро ди ци, нас тро је при -
ма мо пен зи је и мо же се ре ћи да су у
скла ду са про сеч ним при ма њи ма у Ср -
би ји. На ша кор па, ме ђу тим, ни је се ме -
ња ла већ го ди на ма уна зад. Не ма ту
лук су за већ основ не по тре бе и по треп -
шти не. Док ме сеч но из ми ри мо ко му -
на ли је, ин фо стан и стру ју, не ма шта да
пре тек не. Већ ше сту го ди ну одва ја мо
и пла ћа мо со ци јал но и пен зи о но оси -
гу ра ње си ну. Он је на би роу ра да и ни -
је нам не ста ла на да да ће јед ног да на
ра ди ти у сво јој стру ци као ин же њер –
при ча Иван Фи ли по вић, и до да је да се
увек не ка ко ство ри још не пред ви ди -
вих тро шко ва. Раз го вор пре ки да ста -
ри ја го спо ђа, ко ја же ли да оста не ано -
ним на, јер, ка ко ка же, исту суд би ну де -

ли ве ћи на ста нов ни ка Ср би је и име и
пре зи ме у овом слу ча ју ни је бит но. Об -
ја шња ва ка ко се ње на по ро ди ца до ви -
ја да би са ста ви ла крај с кра јем и ка ко
под ми ру је не пред ви ђе не тро шко ве.
Ка же, ка да јој се не дав но по ква рио
фри жи дер, за по прав ку је мо ра ла да
по зај ми но вац. У ша ли на во ди да је мо -
гла да ку пи нов, „са мо да је по ди гла
кре дит“.

– Пра ва ноћ на мо ра, ни сам зна ла
шта ћу, јер де да до би ја пен зи ју од око
16.000 ди на ра. Ра дим за око 21.000 ди -
на ра са мар ки цом, али сво ју пла ту и
де ки ну пен зи ју увек по тро шим пре не -
го што је до би је мо. Има мо уну ке и че -
сто су код нас, ка ко њи ма да не спре -
мим, по ну дим или ку пим не ку сит ни -
цу јер је нај бит ни је њи хо во де тињ -
ство? Ра ни је сам се сна ла зи ла и пре ко
не де ље бих по спре ми ла по не ко ли ко
ку ћа, али ни то га ви ше не ма. Ни ко не
жи ви бо ље, већ јеф ти ни је – при ча ба ка
ко јој је оста ло три го ди не до пен зи је,

али га зда код ко га ра ди не ће да јој до -

зво ли да се при ја ви на би ро ка ко би у

ми ру до че ка ла сво ју пен зи ју, на кон

што је ви ше од 20 го ди на ра ди ла у

ИМР-у.

У раз го вор се укљу чу је још јед на

огор че на су гра ђан ка ко јој су  због не -

из ми ре них ра чу на ис кљу чи ли стру ју.

– Ра дим за 16.000 ди на ра, по сао ко -

ји је из у зет но од го во ран и зах те ван. Не

бу ним се јер ма кар имам и ту „цр ка ви -

цу “. Код ку ће ме че ка ју два си на, ко ји -

ма сам об ја сни ла да не мам па ра и не

мо гу због кре ди та ко ји сам ла ни узе ла

да им ку пим па ти ке, гар де ро бу и све

што им је по треб но за шко лу. Схва ти -

ли су да не ма мо ку да кад су нам пре

ме сец да на ис кљу чи ли стру ју. Сва сре -

ћа што и да ље има до брих љу ди, јер ми

је же на ко јој сре ђу јем стан да ла три че -

ка. Већ сам ми сли ла да ћу ба ци ти и оно

ма ло што имам у за мр зи ва чу – при ча

че тр де се то го ди шња ки ња, и об ја шња -

ва да док су на рас пу сту, мла ђи син

(16) ра ди ће у пе ри о ни ци, док го ди ну

да на ста ри ји, на гра ђе ви ни.

– Же ле ла бих дру га чи је њи хо во од -

ра ста ње, али на дам се да ће се про ме -

ни ти вре ме и да ће мо ћи да упи шу фа -

кул тет. Ве ћи део за ра де да ју ка ко би

пла ти ли део ду га за стру ју и ко му на -

ли је. Чим до би јем пла ту, за ви кенд

одем у на бав ку и та ко све што за ра дим

дам за хра ну. Гле дам кад и где има не -

ка ак ци ја, по пу сти и ку пу јем. По не кад

узмем и чек од при ја те љи це и на ку пу -

јем све што мо гу за 5.000 ди на ра. У

кор пи су ми углав ном, ме со, ме сне и

млеч не пре ра ђе ви не, те сте ни не, кром -

пир и кућ на хе ми ја. Све што нам је нај -

по треб ни је–при ча она и кон ста ту је да

ре до ви, кад су ак ци је у ме га мар ке ти ма

и мар ке ти ма, мно го ви ше го во ре од

би ло ког ис тра жи ва ња о ку пов ној мо -

ћи у Ср би ји, ко ја да нас не по сто ји.

Тро шко ве ван „кућ не кор пе“ уве ћа -

ва ју и раст це на го ри ва, град ски пре -

воз, кућ не по треп шти не, ку по ви на

угља или др ва, али и ко му на ли је. Гла -

во бо ља на ста је и пред ре ги стра ци ју

во зи ла, оба ве зну ку по ви ну зим ских

гу ма, пла ћа ње го ди шњих по ре за или

спре ма ње сла ве. То су све до дат ни тро -

шко ви ко ји гра ђа не те ра ју у ми нус, та -

ко да се ис пи су ју че ко ви, ко ри сте кре -

дит не кар ти це, а не рет ко по ди жу и

кеш-кре ди ти. Ре но ви ра ње ста на или

сит не по прав ке по ку ћи ко је се сма тра -

ју ну жним, од ла жу се све док не по ста -

не нео п ход но. Од ла зак код зу ба ра и

ле ка ра је са мо до дат ни те рет на кућ ни

бу џет. 
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Нај та ња ку по ви на
У Ва ље ву је нај не по вољ ни ја

си ту а ци ја што се ти че по тро -
шач ке кор пе. Чак 77 од сто Ва -
љев ча на тро ши ма ње од 20.000
ди на ра ме сеч но за ку по ви ну
сва ко днев них про из во да из са -
ста ва по тро шач ке кор пе. Ве ли -
ке ку по ви не ре дов но оба вља не -
што ви ше од јед не тре ћи не Ва -
ље ва ца, ма да око 65 од сто по -
тро ша ча под „ме сеч ним ве ли -
ким ку по ви на ма“ под ра зу ме ва
и ку по ви не за ко је из два ја ју до
10.000 ди на ра. 



У
Ср би ји је све ви -
ше си ро ма шних,
чи ни се ни кад

ви ше, јер око два ми ли -
о на гра ђа на  жи ви у ду -
бо кој бе ди. Број ста нов -
ни ка ко ји жи ве у крај -
њој не ма шти ни за по ла

го ди не дра ма тич но је по рас тао!
Нај ма ње 700.000 ста нов ни ка у Ср -

би ји жи ви на ру бу ег зи стен ци је. Ср би -
ја је зва нич но, 2010. го ди не, има ла око
650.000 си ро ма шних ста нов ни ка, од -
но сно око 8,8 од сто по пу ла ци је. По је -
ди ни ана ли ти ча ри оце ни ли су да је у
ства ри, у пи та њу  9,2 од сто си ро ма -
шних гра ђа на. Европ ска уни ја при зна -
ла је да има 17 од сто си ро ма шних гра -
ђа на, што би зна чи ло да ми има мо бо -
ље жи вот не усло ве?!

Пре ци зну ци фру ко ли ко је тач но
си ро ма шних, глад них и со ци јал но
угро же них гра ђа на од крај њег се ве ра
до ју га зе мље ни ко не мо же да утвр ди.
По сто је је ди но по да ци о при ма њу со -
ци јал не по мо ћи, ко ји се умно го ме пре -
кла па ју и не да ју пра ву сли ку ста ња.
Крај с кра јем нај те же са ста вља ју ста -
нов ни ци ју жне и ју го и сточ не Ср би је,
где се нај те же до ла зи и до по сла и до
др жав не по мо ћи. Ви ше од 100.000 гра -
ђа на има на рас по ла га њу нај ви ше
8.327 ди на ра ме сеч но, али они не при -
па да ју ка те го ри ји ап со лут но си ро ма -
шни. Ка да би гра ни ца ко ја одва ја оне
ко ји не ма ју до вољ но за пу ко пре жи -
вља ва ње би ла иоле ре ал ни ја, и број
љу ди ко ји ма је по моћ нео п ход на био
би не у по ре ди во ве ћи. На ша ре ал ност
је, ме ђу тим, да нов ца за по моћ не ма
до вољ но ни за до ка за но си ро ма шне.
Са мо у про шлој го ди ни, јед но крат ну
фи нан сиј ску по моћ до би ло је чак
99.332 ста нов ни ка Ср би је, док је пре
са мо пет го ди на ова квих ко ри сни ка
би ло упо ла ма ње.

На др жав ном ка за ну хра ни се око
40.000 ду ша, а та ци фра би ла би и де -
сет пу та ве ћа да има па ра за отва ра ње
но вих на род них ку хи ња, јер глад них
уста све је ви ше. Пре ма по да ци ма Цр -
ве ног кр ста Ср би је, у 72 оп шти не има

29.480 ко ри сни ка на род ног ка за на. Та
ци фра, ка ко ка жу, ни је ко нач на јер су
све сни да је све ви ше глад них, али они
не мо гу до кра ја го ди не да по ве ћа ју
број ко ри сни ка јер не ма ју усло ве. У Ср -
би ји ви ше од 6.000 де це, мла ђе од 18
го ди на, ко ри сни ци су на род не ку хи ње.
Од тог бро ја, пре ко 2.000 ма ли ша на
има до 10 го ди на. Нај дра стич ни ја си -
ту а ци ја је у Бе о гра ду и Ни шу, где је

број глад не де це пре ма шио хи ља ду. У
на ме ри да са зна мо адре се и те ле фо не
на род них ку хи ња у пре сто ни ци, јер су
нам из Цр ве ног кр ста Ср би је по ру чи ли
да они не ма ју по дат ке за Бе о град, на -
зва ли смо 988 и сер вис 9812, али из не -
на ђе ни опе ра те ри су нас упу ти ли на
ин тер нет јер „не ма тих по да та ка“?!

У Бе о гра ду на ка за ну пре ко
10.000 љу ди, а нај ви ше

у Зе му ну и Па ли лу ли

На те ри то ри ји гра да Бе о гра да сва -
ко днев но се обез бе ђу ју бес плат ни
обро ци у 17 бе о град ских оп шти на на

48 пунк то ва на род них ку хи ња. Број
на род них ку хи ња се од по чет ка ове го -
ди не по ве ћао за два но ва пунк та. По
по да ци ма из Го ди шњег из ве шта ја
Град ског цен тра за со ци јал ни рад у Бе -
о гра ду, 9.861 осо ба, у то ку 2010. го ди -
не, има ла је бес пла тан оброк у на род -
ној ку хи њи. 

Пре ма на шим са зна њи ма, у ја ну а ру
ове го ди не, број бес плат них обро ка за

нај си ро ма шни је Бе о гра ђа не по пео се
на 10.185 обро ка днев но. Од тог бро ја,
око 40 од сто су мла ди и де ца. Нај ве ћи
број обро ка сва ко днев но се по де ли у
че ти ри на род не ку хи ње у Зе му ну (око
2.220 обро ка) и у две ку хи ње на оп -
шти ни Па ли лу ла (око 1.370 обро ка).

– На је лов ни ку се нај че шће на ла зи
па суљ, пи ри нач, ма ка ро не, ки сео ку -
пус…  До би ја мо јед ном днев но ку ва но
је ло, а пред ви кенд и пра зни ке па кет.
Ма да и то што до би ја мо ни је не ки ква -
ли тет, али шта да се ра ди! Ско ро смо
до би ли пи лав са џи ге ри цом, ето... Сит
глад ном не ве ру је. Нај ви ше до ла зим
због све жег хле ба – при ча ко ри сни ца
„на род ног ка за на“ са но во о тво ре ног
пунк та у Ре сни ку, у ули ци Три на е стог
ок то бра. Дру ги је у Ки је ву.  – Мно го ви -
ше је глад них, али не ма ју па ра за до ку -
мен та ци ју ка ко би се при ја ви ли и до -
би ја ли хра ну. Ма да има и оних ко ји
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Србија�држава�гладних
• На�на�род�ном�ка�за�ну�хра�ни�се�око�40.000�љу�ди,��та�ци�фра�би�ла�би�и�де�сет�пу�та�ве�ћа�да�има�па�-
ра�за�отва�ра�ње�но�вих�на�род�них�ку�хи�ња,�јер�је�глад�них�уста�све�ви�ше

Пи�ше:�Ми�ли�ца�Ота�ше�вић

У Ср би ји ви ше од 6.000 де це,
мла ђе од 18 го ди на, ко ри сни ци
су на род не ку хи ње, а од тог
бро ја чак пре ко 2.000 ма ли ша -
на има до 10 го ди на.
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гла ду ју, јер из до сто јан ства
не ће да тра же по моћ. Пре ви -
ше од ме сец  да на су отво ри -
ли пункт, али мно ги не зна ју.
Они ко ји гла ду ју не кад су ра -
ди ли у пред у зе ћи ма као што
су „ИМР“, „ДМБ“,„Ре корд“, „Со -
ко Штарк“ и оста ле бе о град -
ске фир ме и ин ду стри је, али
су оста ли без по сла. Сад се
сна ла зи ко ка ко уме, му че се,
а мно ги има ју де цу као и ја.
На ша је би ла иде ја да су о че -
ни са не ма шти ном, по кре не -
мо пе ти ци ју за отва ра ње
пунк та за хра ну. Пре да ли смо
је Оп шти ни Ра ко ви ца јер је
све ви ше глад них ме ђу на ма
– при ча же на док ужур ба но
уба цу је хлеб у ке су у ко јој су већ пла -
стич не чи ни је и шер па. 

Да ве ли ки број рад ни ка уни ште них
фа бри ка до жи вља ва исту суд би ну, без
об зи ра у ком де лу Ср би је жи ве, по твр -
ђу ју и по да ци ко ји се од но се на бив ше
рад ни ке не ка да шњих ги га на та и ком -
би на та као што су: ФАП, „Ра ке та“,
„Фро текс”, ГП „Зла ти бор”, „Љу би ша
Ми о дра го вић”, „По ли е стер”... Ка за ном
на род них ку хи ња у че ти ри нај ве ће оп -
шти не Зла ти бор ског окру га, где се
ова кав вид по мо ћи пру жа, хра ни се
пре ко хи ља ду Ужи ча на, При бо ја ца,
При је по ља ца и По же жа на. Нај дра ма -
тич ни је је у При бо ју, где се днев но по -
де ли из ме ђу 300 и 350 ку ва них обро -
ка, што је ма ње од тре ћи не ре ал них
по тре ба, јер по сто ји по тре ба за ви ше
од 1.200 обро ка. У Кра гу јев цу је 269 по -
ро ди ца на на род ном ка за ну, а ме ђу
њи ма има чак 296 де це до 18 го ди на,
од но сно 23 јед но го ди шња ка и чак 117
до се дам го ди на, а на ли сти че ка ња је
око хи ља ду со ци јал но угро же них ко ји -
ма је нео п ход на по моћ и у хра ни. У Ни -
шу је ско ро отво ре на на род на ку хи ња,
а у Чач ку, хра на за не ко ли ко сто ти на
со ци јал но угро же них осо ба де ли се на
пет ме ста. На род на ку хи ња у Ва ље ву
при пре ми и рас по де ли око 350 ку ва -
них обро ка. Глад них уста, ме ђу тим, у
овој сре ди ни има ви ше, а ме ђу або нен -
ти ма је чак 90 де це мла ђеод 18 го ди на.

У Сме де ре ву се днев но по де ли око

1.000 то плих обро ка са два пунк та, а на

пе ри фе ри ји гра да пла ни ра се отва ра -

ње још нај ма ње два пунк та. На кур шу -

млиј ском на род ном ка за ну хра ну до -

би ја 800 љу ди. Број ко ри сни ка ума њу -

је и „чуд но“ пра ви ло да „ко има ку ћу

не ма пра во на ка зан“. 

На род на ку хи ња у За је ча ру сва ко -

днев но спре ма обро ке за око 300 ко ри -

сни ка. У Пи ро ту од пе тог сеп тем бра,

број ко ри сни ка На род не ку хи ње са

700, би ће по ве ћан на 800 со ци јал но

угро же них. На род на ку хи ња у Но вом

Па за ру обез бе ђу ју оброк за 1.200 ко ри -

сни ка. Ор га ни за ци ја „Мај ка де вет Ју го -

ви ћа” до са да је отво ри ла шест на род -

них ку хи ња на Ко со ву и Ме то хи ји за

ско ро 2.000 ко ри сни ка. У њи ма се сва -

ко днев но обез бе ђу ју обро ци за око

1.830 нај си ро ма шни јих ко ри сни ка, ме -

ђу ко ји ма је и 80 де це из две основ не

шко ле.

Нај ви ше кухињау Вој во ди ни

Иако би би ло ло гич но да је у ју жни -

јим де ло ви ма Ср би је и нај ви ше при ма -

ла ца со ци јал не по мо ћи,као и ко ри сни -

ка на род не ку хи ње, па ра док сал но, нај -

ве ћи број ко ри сни ка је у Вој во ди ни,

ре ги о ну са нај ма њом сто пом не за по -

сле но сти и си ро ма штва.

Ка ко об ја шња ва Дра ги ца Кља јић,

струч ни са рад ник за со ци јал ну де лат -

ност Цр ве ног кр ста Ср би је,
број ко ри сни ка овог ви да по -
мо ћи за ви си од мо гућ но сти
ло кал не са мо у пра ве да фи -
нан си ра рад на род не ку хи -
ње на сво јој те ри то ри ји. –
Због ма те ри јал не си ту а ци је,
ло кал не са мо у пра ве ни су у
мо гућ но сти да са ме фи нан -
си ра ју отва ра ње на род них
ку хи ња. 

Не зна чи да је ви ше глад -
них у  Вој во ди ни не го у ју -
жном де лу Ср би је јер отва ра -
ње на род них ку хи ња за ви си
од мно го фак то ра, као и од
(не)по сто ја ње  до на ци ја, спон-
зо ра. Ипак тре ба обез бе ди ти
про стор, хра ну, ку ва ре, ...

Не ко ли ко хи ља да не за по сле них
Ми тров ча на из про па лих пред у зе ћа,
ста рих и не моћ них, као и по ро ди ца са
де цом, сва ко днев но оби ла зи Цен тар
за со ци јал ни рад тра же ћи би ло ка кву
вр сту по мо ћи. По чет ком ове го ди не
број ко ри сни ка на род не ку хи ње у
Срем ској Ми тро ви ци, због ве ли ког
при ти ска си ро ма шних, по ве ћао се са
450 на 550 осо ба у ја ну а ру, али тре нут -
но је 661 ко ри сник. У Но вом Са ду је
пре ко 680 по ро ди ца и бли зу 21.000
нај у гро же ни јих су гра ђа на ко ји до би ја -
ју од ре ђе ну вр сту со ци јал не по мо ћи.
На род не ку хи ње има ле су укуп но
1.000 ко ри сни ка, док је чак 7.665 де це
има ло бес плат ну ис хра ну у основ ним
шко ла ма. Око 300 ку ва них обро ка
спре ма се у на род ној ку хи њи у Вр шцу,
док је 285 нај у гро же ни јих и да ље на
ли сти че ка ња.

Пре ма не по твр ђе ним ин фор ма ци -
ја ма, у оп шти на ма  Лу ча не, Бу ја но вац,
Вра ње, Тр сте ник, Вла ди чи ни Хан и Тр -
го ви ште, на род не ку хи ње су не дав но
за тво ре не. Пла ни ра но је да за ми ри ше
на род ни ка зан у Ћу при ји, Вар ва ри ну,
Кња жев цу, Зре ња ни ну и Сом бо ру. 

Број из да тих обро ка ни при бли жно
не од сли ка ва број со ци јал но нај у гро -
же ни јих, јер ни ти хра не има до вољ но
за све ко ји је тра же ни ти се сви глад ни
од лу чу ју да тра же хра ну, док над ле -
жни ћу те о ствар ном бро ју глад них.

Ка ко до ка за на
Из Град ског цен тра за со ци јал ни рад у Бе о гра ду, са зна ли смо да је по треб но да сви чла но ви по ро ди це

има ју при ја ву пре би ва ли шта на те ри то ри ји гра да Бе о гра да и да по је ди нац,од но сно члан по ро ди це,под -
не се зах тев над ле жном оде ље њу Град ског цен тра за со ци јал ни рад у Бе о гра ду. Та да под но си и сле де ћу
до ку мен та ци ју: Зах тев над ле жном оде ље њу Град ског цен тра за со ци јал ни рад у Бе о гра ду, фо то ко пи ју
лич не кар те, по твр ду о при ма њи ма, уве ре ње о имов ном ста њу. Не за по сле ни, а рад но спо соб ни, при ла -
жу уве ре ње из На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње. Пен зи о не ри под но се чек од пен зи је. За де цу се под -
но си по твр да о ре дов ном шко ло ва њу, од но сно ре ше ње о ка те го ри за ци ји, уко ли ко су ка те го ри са на.

Сиромаштво



Н
ова глобална економска криза

куца на врата. Тек пошто смо

почелидасеопорављамоодпа-

да у привредну провалију 2008. и

2009. године због неодговорног пона-

шања америчких банкара и слепог ве-

ровања у идеал економског либерали-

зма владајућих структура у Вашингто-

ну, последњих неколико недеља почеле

су да се ређају апокалиптичне вести,

какосонетакоисовестранеАтлантика.

Сједињеним Америчким Држава-

ма, прошле недеље, смањен је кредит-

ни рејтинг са првокласног нивоа ААА

на за степеник нижи АА+. Овакав по-

ступакнајвећесветскерејтингагенци-

је Стандард&Пурс, иначе америчке

компаније, послао је цунами кроз свет-

ске берзе, које су све редом забележи-

ле пад акција, изазван страхом инве-

ститора од надоласка нове кризе и да-

љег посрнућа Америке, у коју су сви

последњих деценија полагали толико

поверењаијошвишеновца, којибиса-

да могао да буде изгубљен.

У таквој ситуацији највећи губит-

ник, ни крива ни дужна, могла би да

буде Кина, земља којој Америка дугује

највише новца, по основу државних

обвезницаСАД, које јеКинакуповалау

огромним количинама. Ако се изузме

помало комичан парадокс да је камен

темељац капитализма, Америка, огро-

ман део свог напретка и грађанског

стандарда засновала на новцу државе

која данас представља парадигму ко-

мунизма, Кине, остаје само хладна

претња да ће пропаст Америке, силом

гравитације, за собом поново повући

читав свет.

У том свету малу улогу игра и Срби-

ја, у којој овај пут, надамо се, неће бити

бриљантних политичара који ће твр-

дити да ће нас следећа криза заобићи

и да ћемо још профитирати од ње, ка-

ко је то био случај у освит 2009. годи-

не. Али, ако тако “квалитетног” просу-

ђивања овај пут и будемо поштеђени,

нема сумње да ће властодршци нову

кризу опет искористити као згодну

прилику да у њој нађу погодно оправ-

дање за све своје економске промаша-

је и неспремност или неспособност да

покрену привреду и реше структурне

проблеме јавним предузећима, која

данас личе пре на партијске феуде не-

го на индустријске гиганте, какви су

некада били и какви би поново могли

да буду, када би њима управљали про-

фесионалци, а не ситни страначки ка-

дровици.

Међутим, нема сумње да ће овако

измучену Србију нова глобална криза

додатно гурнути надоле.

Ако сада, после обарања кредитног

рејтинга, инвеститори изгубе део по-

верења у Америку, ова држава ће мо-

рати да смањи своје задуживање, што

ће довести до смањења ионако малог

привредног раста у САД, и до пада до-

лара.

Нижи долар ће аутоматски умањи-

ти вредност свих америчких обвезни-

ца у иностраном власништву, што ће

на својој кожи највише осетити најве-

ћи – Кина, Јапан и Велика Британија,

као највеће земље повериоци САД.

Слабљење долара ће делом погодити

и српске девизне резерве, будући да

Народна банка Србије овај новац држи

у депозитима првокласних банака у

иностранству и у облику најликвид-

нијих државних обвезница, међу који-

ма су и америчке. Међутим, далеко ве-

ћи проблем за нас настаће ако се реце-

сија у Америци поново прелије на

Европу, са којом Србија има најчвршће

трговинске везе, док Европа такве ве-

зе има са Америком.

Као и у првој глобалној кризи, и

овајпутћекрахСАДдовестидосмање-

ња тражње, а тиме и до мањег извоза

Србије, до пада инвестиција и прилива

капитала и, коначно, до обарања вред-

ности динара.

Такав сценарио би неминовно по-

ново проузроковао проблеме са пуње-

њем буџета, јер би приходи од пореза

опали и банке, као главни купци срп-

ских трезорских записа би се повукле

изовихоперација, штобистворилове-

лику рупу у државној каси. Пад у тра-

жњи за трезорским записима би и до-

датно погоршао стање, будући да др-

жава не би само остала без нових сред-

става за пуњење буџета, већ би из по-

стојећих прихода морала да исплаћује

раније преузете обавеза по основу сво-

јих обвезница које стижу на наплату, а

које је према досадашњем плану тре-

бало да исплати новцем прикупље-

ним емитовањем нових папира.

Паддинараби, каопоследицу, имао

раст инфлације, што би уз вести о

евентуалној пропасти грчких банака,

тежем добијању кредита и смањеним

пласманима, врло извесно довело до

стампедауспаниченихграђанакојиби

пред шалтерима банака чекали на по-

дизање својих штедних улога. Ма ко-
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лико такав сценарио данас деловао
невероватно, довољно је само се при-
сетити краја 2008. године када су гра-
ђани Србије, уплашени због надолазе-
ће кризе, за само недељу дана повукли
чак милијарду евра девизне штедње
из банака. Укупна штедња у Србији да-
нас стоји на цифри од шест милијарди
евра, збогчегаје јаснодабиновиталас
панике могао да, иначе стабилан бан-
карски сектор, обори на колена.

Ако до оваквог потреса и дође, мо-

гућностдапоредАмерикерецесијудо-

живи и Европска унија, у коју одлази

чак 50 одсто укупног извоза Србије, ја-

сно наговештава каква би у том случа-

ју била будућност наше привреде, која

је режимском политиком усмерена ис-

кључиво на ово тржиште, док се тржи-

шта Руске Федерације, Кине итд зао-

билазе. Не само што би криза у Европи

довела до раста инфлације у Србији,

већ и до даљег раста незапослености и

пада плата, иако се многима чини да

горе од 22,2 одсто незапослености, ко-

лико је тренутно у Србији, није могуће.

Када је у јесен 2008. године криза по-

чела да поприма озбиљније међуна-

родне размере, након банкрота инве-

стиционе банке Лиман брадерс, међи

првим жртвама у Србији су били рад-

ници у фабрикама металског ком-

плекса, који су производили делове за

немачке произвођаче аутомобила. Ка-

ко је продаја возила највише трпела

током кризе, јасно је да би реприза

2009. године била практично неизбе-

жна.

Шта у таквој ситуацији ради акту-

елна власт? Уместо да се припрема за

нови економски удар и да грађанима

јасно каже шта их чека, она се и даље

држи само приче о стицању кандида-

турезачланствоуЕвропскојунији, као

о неком магичном леку за све наше

финансијске и политичке проблеме,

иако је ситуација у Грчкој, Италији,

Шпанији, Португалу и Ирској одавно

свима показала да ЕУ не може ни саму

себе да заштити од економског слома,

а камоли Србију. Уместо да штеди, она

се све више задужује, не водећи ника-

квог рачуна о томе како ће се у наред-

ним годинама враћати новац који она

насумично расипа, без икаквих ви-

дљивих резултата. Иако је у целој про-

теклој деценији истицан као највећи

приоритет, Коридор 10 још није завр-

шен, а колико је влада неспособна да

било шта конструктивно уради до-

вољно показује чињеница да чак и ка-

да је новац био обезбеђен за радове на

овом аутопуту, држава средства није

повукла, јер није била способна да ура-

ди најосновнију пројектну документа-

цију на време. И све то у моменту када

држава путарима дугује милијарде и

када због тога радници месецима не

примају плате.
Премијер Мирко Цветковић, међу-

тим, ствари не види тако. Према њего-
вом мишљењу, Србија је већ изашла из
кризе и просто га чуди како то нико,
сем њега и његових министара, не ви-
ди. Цветковићу не смета ни огроман
раст незапослености у последњих не-
колико месеци, нити реалан пад плата
нити двоцифрена инфлација коју ће-
мо тешко избећи ове године. Не. Срби-
ја је, уверен је премијер, ван кризе.

Међутим, не треба много стручно-

сти да се види право стање ствари. Од

почетка године, гориво, иначе најску-

пље у целом региону, поскупело је за

15 одсто. Струја је поскупела за 13 про-

цената. Претплата за фиксни телефон,

који највише користе најсиромашни-

ји, скочила је са 388 на 430 динара, док

су импулси поскупели двоструко!

Гледајући месечне потребе просеч-

не породице, за хлеб је данас потребно

издвојити 3.253 динара уместо 2.640

динара крајем децембра 2010, за

кромпирјенеопходно778 динарауме-

сто ранијих 526, док ће куповина ше-

ћера из џепа истиснути 213 динара

према 155 у децембру.

Када се ове бројке погледају, јасно

је да је премијер у праву. За нас нема

стварно кризе, зар не?
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П
ре ма ре чи ма
„при ја те ља“ ре -
жи ма Бо ри са Та -

ди ћа, ше фа де ле га ци је
Европ ске уни је Вен са на
Де же ра, у Ср би ји се,
кроз ак тив но сти ор га -
ни зо ва них кри ми нал -

них гру па, го ди шње „опе ре“ из ме ђу 3 и
5 од сто БДП-а, што по сма тра но у го то -
вом нов цу из но си око 1,7 ми ли јар ди
евра. Са овом ци фром сла же се и ди -
рек тор Упра ве за спре ча ва ње пра ња
нов ца Ми ни стар ства фи нан си ја, Алек -
сан дар Ву ји чић, чи ме др жа ва прак тич -
но по твр ђу је Де же ро ве на во де. То на -
ме ће пи та ње где на кра ју за вр ши
„опран но вац“? Чи ни се да и на ово пи -
та ње др жа ва има од го вор, па та ко Ву -
ја чић ка же да се „опра ним нов цем“ нај -
че шће ку пу ју и гра де не крет ни не, ку -
пу ју пред у зе ћа, али гра де и ве ли ки  тр -
го вин ски лан ци и коц кар ни це пре ко
оф-шор ком па ни ја. Због фи нан си ра ња
из бор них кам па ња и спре ге ре жи ма са
„пе ра чи ма“ нов ца, њи хо ва име на се не
са оп шта ва ју јав но сти, ни ти се про тив
њих во де суд ски по ступ ци. По сто је по -
је ди нач ни слу ча је ви по пут Дар ка Ша -
ри ћа, где ре жим и пра во су ђе си му ли -
ра ју и спи ну ју бор бу про тив ор га ни зо -
ва ног кри ми на ла и „пра ња нов ца“.
Про блем „пра ња нов ца“ у Ср би ји не за -
ми слив је без ја ке спре ге ре жи ма и
кри ми на ла, а што је про у зро ко ва ло
тај ку ни за ци ју др жа ве и ви со ку по ли -
тич ку ко руп ци ју.

Де се то го ди шња „тран зи ци ја“ из не -
дри ла је гру пу тзв. „би зни сме на“ ко ји
да нас прак тич но упра вља ју це ло куп -
ним по ли тич ким, при вред ним и еко -
ном ским си сте мом зе мље. Они то ве о -
ма успе шно чи не пре ко Де ви чан ских,
Сеј шел ских и Мар шал ских остр ва, али
и дру гих „по ре ских ра је ва“ по пут Лих -
тен штај на, Ки пра, Ги брал та ра... Сво је
при ја те ље и по кро ви те ље из све та би -
зни са и оф-шор зо на пред сед ник Ср -
би је Бо рис Та дић по зи вао је сво је вре -

ме но на „еко ном ски па три о ти зам“. Тај
по зив је, у ре до ви ма пред став ни ка
круп ног ка пи та ла, а и ме ђу гра ђа ни ма,
са мо иза звао иро ни ју и смех. Јав на је
тај на да се ре жим ски би зни сме ни не
убра ја ју у „пе ра че“, а ода кле но вац на
њи хо вим оф-шор ра чу ни ма, ода кле
но вац за ин ве сти ци је, ода кле јах те и
ави о ни, у По ре ској упра ви и Упра ви за
спре ча ва ње пра ња нов ца и не по ми -
шља ју да про ве ре. У По ре ској упра ви
ка жу да нај ве ћа опа сност од „пра ња“ и
уба ци ва ња нов ца у ле гал не то ко ве
пре ти од про да је дро ге, оруж ја, тр го -
ви не љу ди ма, раз бој ни штва и ко руп -
ци је. Ови мо да ли те ти су те о рет ски
тач ни, али ко руп ци ја и при вред ни
кри ми нал су нај до ми нант ни ји ин -
стру мен ти „пра ња па ра“ у Ср би ји. 

„Слу жбе на тај на“

Пре вас ход ни циљ ма фи је и кри ми -
на ла ца је да се „прљaв“ но вац уве де у
ле гал не то ко ве и у слу ча ју Ср би је то је
при мет но у сфе ри при ва ти за ци је
пред у зе ћа, ку по ви ни хар ти ја од вред -
но сти, фик тив них пред у зе ћа и тран -
сак ци ја са ком па ни ја ма у оф-шор зо на -
ма. При ва ти за ци ја „про гу та“ нај ве ћи
део од 1,7 ми ли јар ди евра, ко ли ко се

про це њу је да се у Ср би ји го ди шње
„опе ре“, и то при зна је и ди рек тор
Упра ве за спре ча ва ње пра ња нов ца,
Алек сан дар Ву ја чић. Ме ђу тим, ка да га
но ви нар пи та да ли је от кри вен ије дан
слу чај ку по ви не пред у зе ћа „пр ља вим
нов цем“, Ву ја чић од го ва ра: „Сви на ши
пред ме ти пред ста вља ју слу жбе ну тај -
ну“. Упра во због те „слу жбе не тај не“
сви „на по ри“ др жа ве ба ца ју ља гу и
сум њу на истин ску бор бу про тив ор га -
ни зо ва ног кри ми на ла и „пра ња па ра“.
Про блем је уто ли ко ве ћи, јер све ин -
фор ма ци је ко је опе ра тив ним ра дом
при ку пе над ле жни др жав ни ор га ни
слу же за уце ну и тр го ви ну на ре ла ци ји
ре жим-ма фи ја. 

Да над ле жни зна ју мно го то га го во -
ри и из ја ва др жав ног се кре та ра Ми ни -

стар ства прав де, Сло бо да на Хо ме на,
ко ји ка же да се 70 од сто уго сти тељ -
ских фир ми ко је су ку пље не у Бе о гра -
ду на ла зи у ру ка ма кри ми на ла ца. То
на ме ће низ пи та ња, од то га за што над -
ле жни не пре кон тро ли шу вла сни ке,
до то га да ли у те уго сти тељ ске објек -
те ре дов но свра ћа ју ви со ки др жав ни и
по ли циј ски функ ци о не ри и да ли баш
увек пла ћа ју сво је ба ха на ли је и кр кан лук.
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„опере“�1,7�милијарди�евра



Си му ла ци ја за ко на

Из гле да да ко ор ди на ци ја из ме ђу

др жав них ор га на по пи та њу су зби ја -

ња „пра ња нов ца“, баш као и по ли тич -

ка во ља, у Ср би ји пот пу но из о ста је. То -

ме у при лог го во ри јав на по ле ми ка и

пре пи ска ко ја је обе ле жи ла март 2010.

го ди не, на ре ла ци ји Аген ци ја за при ва -

ти за ци ју  Упра ва за спре ча ва ње пра ња

нов ца (УСПН). Ди рек тор Аген ци је за

при ва ти за ци ју Вла ди слав Цвет ко вић

оп ту жио је та да Упра ву да је од го во ри -

ла на са мо је дан зах тев ко ји јој је упу -

ти ла Аген ци ја, од укуп но 1.769 зах те ва

за про ве ру по да та ка о куп ци ма пред у -

зе ћа. Цвет ко вић је ре као да ни ко ни је

упо зо рио Аген ци ју да је реч о „пр ља -

вом нов цу“, „кри ми нал цу ко ји је не ле -

гал но сте као имо ви ну“, или „адво ка ту

ко ји је ку пац у име кри ми нал ца“. Ако

се из у зме смо је дан слу чај из сеп тем -

бра 2007. го ди не, а то је по ку шај Јо це

Ам стер да ма да ку пи „Еко про дукт“,

Аген ци ја ни у јед ном дру гом слу ча ју

ни је спре чи ла ку по ви ну пред у зе ћа

сум њи вим па ра ма.  
„Ка ко да знам шта је пр љав но -

вац ка да ме на то ни је упо зо рио онај
чи ји је то пре вас ход но за да так у си -
сте му? Ка ко да га спре чим ка да је он
за ме не ле ги ти ман ку пац“, пи тао је
јав но та да Вла ди слав Цвет ко вић. 

Он се сла же да је кроз при ва ти за -
ци ју уба чен но вац кроз ле гал не то -
ко ве, али на по ми ње да из ме ди ја са -
зна је да пред у зе ћа ку пу ју кри ми -
нал ци. Да кле, очи глед но због то га
суд ни је ни мо гао да до не се ни јед ну
пра во сна жну пре су ду за ула га ње
„пр ља вог“ нов ца кроз про цес при ва -

ти за ци је. Шта нам он да то го во ри? Го -

во ри да ак ту ел на власт не ма на ме ру

да се истин ски об ра чу на са „пе ра чи ма“

нов ца и да је због то га Ср би ја по ста ла

„рај“ за све оно ко ји без бед но же ле да

но вац сте чен кри ми нал ним ак тив но -

сти ма уба це у ле гал не то ко ве. У том

кон тек сту ва ља под се ти ти и на слу чај

Ми ле та Јер ко ви ћа, ко ји је осу ђен због

швер ца ци га ре та, а ко ји је у мо мен ту

док је био под ис тра гом пот пу но ла -

год но при ва ти зо вао 17 фир ми у Вој во -

ди ни. Ти ме над ле жни у др жа ви не са -

мо да су пре кр ши ли За кон о при ва ти -

за ци ји, не го су Јер ко ви ћу омо гу ћиш

ку по про да ју 400.000 хек та ра ора ни ца

за ра чун Дар ка Ша ри ћа.    

Алар мант на ста ти сти ка

Без об зи ра што их ре ал ност де ман -

ту је, ре жим по ку ша ва да убе ди јав ност

у Ср би ји ка ко је др жа ва од луч на да се

из бо ри са ор га ни зо ва ним кри ми на -

лом и „пра њем“ нов ца. Ка да се го во ри

о „пра њу нов ца“, над ле жни не про пу -

шта ју при ли ку да се по ди че но вим и

„ква ли тет ним“ За ко ном о спре ча ва њу
пра ња нов ца из мар та 2009. го ди не и
На ци о нал ном стра те ги јом за спре ча -
ва ње „пра ња нов ца“ (2009-2013) ко ја
је до не та апри ла 2009. го ди не. Оба ова
до ку мен та су мр тво сло во на па пи ру и
ни шта епо хал но до са да у Ср би ји ни су
про ме ни ли, јер за то не по сто ји по ли -
тич ка во ља. Пр ви за кон о спре ча ва њу
пра ња нов ца је до нет још 2001. го ди не,
ме њан два пу та 2003. го ди не, два пу та
2005. го ди не и је дан пут 2006. го ди не.
Но ви за кон о спре ча ва њу пра ња нов ца
и фи нан си ра њу те ро ри зма до нет је
2009. го ди не и за тим је исте го ди не
ме њан. Јед на од кључ них та ча ка за ко -
на је сте за бра на пла ћа ња „у ке шу“ свих
тран сак ци ја ве ћих од 15.000 евра и
оба ве за еви ден ти ра ња свих тран сак -
ци ја ко ји пре ла зе ову су му. Та ква ме ра
са ма по се би не зна чи ни шта, јер у др -
жа ви и да ље не по сто је све о бу хват ни
ме ха ни зми за кон тро лу по ре кла нов ца. 

Пре ма до ступ ним по да ци ма, Ту жи -

ла штво за ор га ни зо ва ни кри ми нал, од

свог на стан ка до ма ја 2011. го ди не,

под не ло је све га 13 кри вич них при ја ва

про тив 51 осо бе због сум ње да су вр -

ши ли „пра ње па ра“. Пре ма ин фор ма -

ци ја ма из Ми ни стар ства фи нан си ја, од

2002. го ди не, ка да је фор ми ра на Упра -

ва за спре ча ва ње пра ња нов ца, до

2007. го ди не, до не то је све га 2 пре су де

због „пра ња нов ца“, од ко јих је јед на

би ла осло ба ђа ју ћа! За тим, од 2007. го -

ди не до сеп тем бра 2010. го ди не до не -

то је све га 12 пре су да, од че га је 6 по -

ста ло пра во сна жно. Пре ма ре чи ма Ми -

о дра га Ђи ди ћа, др жав ног се кре та ра

Ми ни стар ства фи нан си ја, у Ср би ји се

до кра ја ју ла 2010. го ди не во ди ло 10

по сту па ка про тив 52 ли ца због сум ње

да су „пра ли но вац“. Та ква ста ти сти ка

са мо ука зу је на чи ње ни цу да бор ба

про тив „пра ња нов ца“ у Ср би ји, ре жи -

му и пра во су ђу пред ста вља пот пу но

пе ри фер ну ствар. 

Ако ће ове го ди не, пре ма про -

це на ма, у Ср би ји би ти „опра но“ 1,7

ми ли јар ди евра, а др жа ва гр ца у

бу џет ском де фи ци ту од 1,4 ми ли -

јар де евра, он да је си ту а ци ја крај -

ње алар мант на. Ана лог но то ме

тре ба по сма тра ти и јав ни дуг др -

жав ног сек то ра ко ји да нас из но си

12,3 ми ли јар де евра, уз оце ну да је

у Ср би ји исто вре ме но „опра но“ 17

ми ли јар ди евра у по след њих 10

го ди на! Да кле, ко ли ку ште ту др -

жа ва тр пи због „пе ра ча нов ца“ и

ре жим ског иг но ри са ња  „пе ра ча

нов ца“  го во ре број ке ви ше од ре чи.
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Н
ародна скупшти-
на Републике
Србије почетком

јула месеца ратифико-
вала је Споразум�између
Владе�Републике�Србије
и�Организације�сверноа-
тлантског� пакта� о

безбедности� информација� и� кодексу
поступања. Реч је о споразуму који су
још 1. октобра 2008. године, у Бриселу,
потписали министар одбране Драган
Шутановац и тадашњи генерални се-
кретар НАТО-а Јап�де�Хоп�Схефер. Нису
познати разлози због којих је овај јав-
ни документ чекао на ратификацију
скоро три године,
ако је сам чин ње-
говог потписива-
ња јавно промови-
сан. Још тада је ми-
нистар Шутановац
рекао да је потпи-
сивањем споразу-
ма са НАТО-ом
„стављена тачка“
на процес прикљу-
чивања програму
Партнерство� за
миру који је Србија
ушла новембра
2006. године. Пре-
ма његовим речи-
ма, непостојање
споразума је дово-
дило до тога да су
представници Ср-
бије морали да напуштају поједине са-
станке Партнерства за� мир, када се
дискутовало о одређеним ставовима и
информацијама за које Србија није би-
ла овлашћена да их чује. 

Образлажући потребу ратифика-
ције споразума о безбедности инфор-
мација са НАТО-ом, скоро три године
касније, пред посланицима Скупшти-
не Србије, Шутановац је рекао да је у
питању типски�уговор који неће угро-
зити безбедност земље и њених грађа-
на, нити ће приближити Србију члан-
ству у НАТО. „Ако не би дошло до рати-
фикације, то би значило да се Србија

изолује у свету одбране и то би било
лоше по безбедност државе и њених
грађана“, рекао је министар у Скуп-
штини. Занимљиво је да је актуелни
министар здравља, а некадашњи ми-
нистар одбране Зоран�Станковић та-
кође заступао исту тезу као Шутано-
вац. „То�је�типски�документ“, рекао је
Станковић септембра 2006. године за
Споразум о статусу снага (СОФА) који
су потписалипредседник Србије Борис
Тадић и државна секретарка САД Кон-
долиза�Рајс. Подсећања ради, у питању
је споразум о вршљању америчких вој-
них снага кроз Србију, којима је омогу-
ћен приступ и коришћење инфра-
структуре у нашој земљи без икакве
накнаде.

НАТО-у све доступно

У политичкој пракси Србије поста-

ло је уобичајено да када режим наме-

рава „дискретно“ да прогура неку ра-

тификацију у парламенту, у јавност

промовише тезу да је реч о „типском

документу“ и да су тај документ пот-

писале „готово све земље у окружењу“.

Међутим, када се погледа садржина

таквих докумената, види се да они

прилично задиру у државни суверени-

тет и да Србију „бацају на колена“. Та-

кав случај је и са последњим ратифи-

кованим споразумом о безбедности

информација са НАТО-ом, који не само

да гура Србију у чланство Алијансе,

већ представља претњу по национал-

ну безбедност. У преамбули текста

споразума се констатује да је „Репу-

блика Србија кооперативна партнер-

ска држава“ и да се између Србије и

НАТО-а врше „консултације о поли-

тичким и безбедносним питањима“.

Такође се наводи да је постигнута са-

гласност да се „прошири и интензиви-

ра политичка и војна сарадња широм

Европе“ и да то подразумева „размену

осетљивих и/или поверљивих инфор-

мација“ између Србије и НАТО-а.

Стране, односно потписници спо-

разума (НАТО�и�Србија) штитиће и чу-

вати информације и материјале који

припадају другој

страни. Затим ће

учинити све „што је

потребно да обезбе-

де да такве инфор-

мације и материјал,

уколико су повер-

љиви, задрже онај

степен поверљиво-

сти који је одредила

она страна од које

те информације и

материјал потичу“

и чуваће „такве ин-

формације и мате-

ријал у складу са до-

говореним зајед-

ничким стандарди-

ма“. НАТО и Србија

„неће размењене информације и мате-

ријале користити у друге сврхе осим

оних наведених у оквирима поједи-

начних програма, као и одлука и резо-

луција који се на те програме односе“,

нити ће „информације и материјал от-

кривати трећој страни без сагласно-

сти стране одкојеисти потичу“(члан�1).

Даље, споразумом са НАТО-ом Вла-

да Србије прихватила је обавезу да сви

држављани Србије, који у току оба-

вљања службених дужности имају

приступ информацијамадобијеним од

НАТО-а, буду „подвргнути одговарају-

ћој безбедносној провери пре него
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што им се одобри приступ таквим ин-

формацијама и материјалу“. Што се ти-

че поступака безбедносне провере,

они ће бити „осмишљени тако да се

утврди да ли  појединац, узимајући у

обзир његову лојалност и поузданост,

може имати приступ поверљивој ин-

формацији без опасности по њену без-

бедност“ (члан� 2). Пре размене било

каквих поверљивих информација из-

међу Србије и НАТО-а „надлежна тела

за безбедност ће међусобно утврдити,

на обострано задовољство, да је стра-

на прималац спремна да информације

које добија заштити у складу са захте-

вима стране од које потичу“ (члан�5).

Легализација шпијуна

Готово да је немогуће поверовати

да информације које настану у раду

безбедносних служби Србије (МУП,

БИА,�ВОА�и�ВБА)НАТО неће црпети за-

рад свог стратешког позиционирања

на Балкану, пре свега на Косову и Ме-

тохији. Такође треба имати у виду да

своје поверљиве и оперативне подат-

ке Србија ставља на располагање Али-

јанси коју чини 28 држава чланица. У

таквој ситуацији не постоје гаранције

да било која држава чланица НАТО-а,

преко Алијансе, неће циљано од Срби-

је захтевати одређене информације, а

зарад спровођења у дело сопствених

интереса. С друге стране, унапред се

зна да Србија неће бити у стању да НА-

ТО-у или било којој држави чланици

Алијансе постави ултиматум за доби-

јања одређених информација које би

биле од значаја на нашу територијал-

ну, економску и националну безбед-

ност. Чак и да се тако нешто догоди,

извесно је да НАТО режиму у Србији

уопште неће открити своје оператив-

не податке или ће их доставити у мо-

дификованом облику.
На крају крајева, да је НАТО власти-

ма у Србији откривао своје информа-
ције и намере у протеклих 20 година,
вероватно никада не би успео да раз-
бије бившу Југославију, да бомбардује
СРЈ, и на крају да окупира Косово и Ме-
тохију. У односу на прикривене актив-

ности и заверу Али-
јансе, у протеклих
10 године режим у
Србији је оберучке
отворио све држав-
не архиве и домаће
службе безбедно-
сти су стављене под
пуну контролу НА-
ТО-а,� ЦИА,� МИ-6,

БНД,�и др. Поједини
политичари из ре-
дова ДОС-а више
пута у јавности су
нападали једни
друге и износили
податке да су копи-
рани електронски
подаци из архива
службе безбедно-
сти и потом просле-
ђивани „на руке“
странцима.

Дакле, суштина
споразума о безбедности информаци-
ја између Србије и НАТО-а огледа се у
потреби да се „легализује“ проток ин-
формација које НАТО ионако већ до-
бија од српских служби безбедности и
режима Бориса�Тадића. То је „превен-
тиван“ потез НАТО-а како би се свака
будућа власт у Србији обавезала на до-
стављање поверљивих података и ка-
ко би се у том погледу предупредио
„лов“ неког новог Перишићакоји може
да баци љагу на активности шпијуна
са Запада који вршљају Београдом. Та-
кође, циљ овог споразума са НАТО-ом
је да се легализују активности свих
оних „официра“ Алијансе који су још
пре десет година „инсталирани“ у врх
Министарства одбране, Генералштаба
Војске Србије и служби безбедности.
Између осталог, Канцеларија� за� везу
НАТО-а,�која је у Београду стационира-
на децембра 2006. године, у самој згра-
ди Министарства одбране, овим спо-
разумом добија легитимитет и лега-
литет за своје активности. 

Тактика „корак по корак“

Осим лагодног приступа информа-

цијама служби безбедности Србије,

споразум са НАТО-ом има и своју дру-

гу димензију, а то је „утапање“ Србије у

Алијансу по опробаном рецепту „ко-

рак по корак“. У том смислу, бивши ге-

нерални секретар НАТО-а Џорџ� Ро-

бертсон оценио је, 12. марта 2011. го-

дине, да западни Балкан постепено на-

предује ка евроатлантској интеграци-

ји. Он је изразио уверење да ће за 10 го-

дина све земље региона бити у саставу

Алијансе. Његов наследник Андреас

Фог�Расмусен, 20. маја 2011. године, по-

звао је „не само српске политичке ли-

дере већ и српски народ да гледају у

будућност, пажљиво размотре ситуа-

цију како би дошли до закључка да је

будућност Србије у интеграцији у

европској заједници– НАТО и ЕУ“. Он је

том приликом рекао да ће „учинити

максимум“ у циљу прикључења Срби-

је Алијанси, и то „приступом корак по

корак какав је тражила српска страна“

и додао да би „волео да види напре-

дак“. Заговорник „приступа корак по

корак“ је управо министар одбране

Драган� Шутановац у кога НАТО и

Стејт департмент полажу највише на-

де када је реч о интеграцији Србије у

Алијансу. 

У том контексту ваља подсетити на

службену депешу коју је објавио „Вики-

ликс“, а коју је, 29. јула 2009. године, у

Стејт�департмент�у�Вашингтон по-

слала отправник послова амбасаде

САД у Београду Џенифер�Браш. У депе-

ши се наводи да је одлука потпредсед-

ника САД Џозефа� Бајдена да засебно

разговара са Шутановцем дала том

„реформски оријентисаном заговор-

нику сарадње са НАТО-ом додатни

кредибилитет и тежину у креирању

политике“. Такође, у депеши се наводи

да би САД са својим партнерима треба-

ло у јавности да промовишу „користи

од НАТО чланства“, да охрабрују вла-

сти у Србији да „отворе дуго чекану

мисију при НАТО у Бриселу“, као и да

охрабре Србију у „слању полиције у Ав-

ганистан“. Ако се има у виду овакав

став америчке администрације, онда

је јасно шта представља потпис мини-

стра Шутановца на споразуму о без-

бедности информација са генералним

секретаром НАТО-а. Нема дилеме да је

то још једна „лествица“ на прикриве-

ном путу Србије ка чланству у НАТО-у.
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Н
ародни послани-
ци Српске ради-
калне странке

су, 7. јуна 2011. године,
упутили посланичко
питање Министарству
одбране и затражили
информације о неек-

сплодираној бомби, коју су бацили
авиони НАТО пакта у Звездарску шу-
му у Београду током агресије на СРЈ.
Радикале је занимало због чега до да-
нас није неутралисано ово опасно
средство тешко 1000 килограма, које
може да усмрти велики број људи и
нанесе огромну материјалну штету. 

Министарству одбране је требало
месец дана да одговори, тако да је 5. ју-
ла 2011. године најзад стигло њихово
Обавештење бр. 03 9-8/137-11. Најо-
миљенији НАТО министар Драган Шу-
тановац је одговорио да се поменута
бомба вероватно налази у Приједор-
ској улици бр. 1 на Звездари и да се
претпоставља да она има 1000 кило-
грама. Шутановац наводи да су „детек-
ција, ископавање, демонтирање, тран-
спорт и уништавање неексплодиране
авио-бомбе веома сложен, дуг и ризи-
чан процес, који захтева мултидисци-
плинарни приступ“, те да Министар-
ство одбране није способно да се ухва-
ти у коштац са тим проблемом. Тако-
ђе, како се наводи у обавештењу пот-
писаном од стране министра Шута-
новца, „веома велики проблем пред-
ставља и финансирање ових послова,
јер уклањање једне авио-бомбе може
да кошта и до 250.000 еура.“ 

Из наведеног одговора закључује-
мо да Министарство одбране и војска,
након „успешних и демократских ре-
форми“, те након прихватања НАТО
стандарда и сарадње, нису способни
да откопају, разминирају, превезу и
униште једну једину авио-бомбу, као и

да републичка влада нема 250.000

евра за наведени посао којим се штите

људски животи. Заиста нам више није-

дан податак о способности Министар-

ства и војске није потребан да би за-

кључили како су они у великом про-

блему.
Шутановац даље наводи да у доса-

дашњем периоду нису планирана бу-
џетска средства за уклањање неек-
сплодираних убојних средстава. То
што од њих могу да страдају грађани
Србије није важно за режим Бориса Та-
дића. 

Међутим, Шутановац у обавеште-
њу наводи још један веома важан по-
датак: „Србија је 2006. и 2009. године
од НАТО тражила податке о локација-
ма и врсти коришћених авио-бомби,
јер би са овим подацима планирање и
реализација уклањања неексплодира-
них авио-бомби била значајно олак-
шана.“ 

У наставку министар прецизира:
„На овој локацији је неопходно извр-
шити иницијално и генерално извиђа-
ње локације, ради потврђивања или
одбацивања сумње о постојању неек-
сплодиране авио-бомбе“. То прво зна-
чи да Шутановчеви партнери из НАТО
пакта још нису доставили Србији по-
датке о локацијама и врсти коришће-
них средстава у агресији, јер да јесу,
тачно би се знало шта се на наведеном
месту у Звездарској шуми, усред Бео-
града, налази. Због чега НАТО пакт, са
којим према изјавама функционера ДС
званични Београд има „партнерске и
пријатељске односе“, не жели да доста-
ви ове информације? То је због тога
што они српски народ још увек виде
као непријатеља.

Даље се из одговора Министарства
види да оно није обавило чак ни изви-
ђање наведене локације, што је непри-
хватљиво понашање према грађанима
Звездаре и Београда. Такође се поста-
вља питање шта је са другим локација-

ма широм Ср-
бије на којима
се још увек
налазе НАТО
бомбе. Север-
ноатлантски
пакт је у агре-
сији на СРЈ ко-
ристио и му-
ницију са оси-
ромашеним
уранијумом,
док је, према

наводима шпанског пилота Адолфа
Луиса де ла Оса, употребљавао и хе-
мијско оружје. И због ових података,
све локације где се налазе неексплоди-
рана убојна средства НАТО-а, давно су
морале да буду проверене и обезбеђе-
не.

Шутановца и његово министар-
ство не интересују животи и безбед-
ност грађана Србије. Њега интересују
само похвале које добија са Запада, јер
процес уништавања српске војске која
је зауставила НАТО пакт 1999. године,
доводи до краја. Због тога је Шутано-
вац у мају 2011. године добио награду
„Најевропљанин“, док је у августу ове
године војни лист САД „Старс енд
страјпс“, који је својевремено славио
агресију на СРЈ, изнео похвале на ра-
чун Шутановца. Према Американци-
ма, Шутановац је добар јер шаље срп-
ске официре и подофицире на обуку у
САД (њих 300 до данас), где их обуча-
вају како да служе Пентагону. „Старс
енд страјпс“ хвали Шутановца и због
његовог односа према хомосексуалци-
ма, јер се „бори против предрасуда код
нове генерације Срба.“

Права истина је да су војска и Ми-
нистарство одбране који нису способ-
ни да демонтирају једну авио-бомбу
јадни и бедни. Режим Бориса Тадића,
који не жели да издвоји 250. 000 евра
(што је месечна зарада појединих
функционера ДС у приватном секто-
ру) за уништавање бомбе усред Бео-
града, не води бригу о грађанима Ср-
бије и срамоти своју земљу. 

Због свега овога, Српска радикална
странка ће непрекидно инсистирати
да се неексплодирана и отровна убој-
на средства злочиначког НАТО-а у Ср-
бији што пре безбедно униште.
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Пише:�Борис�Алексић

Буџет не предвиђа новац за уклањање активних пројектила
из  бомбардовања 1999. године

Шутановац�чува�НАТО�бомбе�
• Најомиљенији�НАТО�министар�саопштио�је�да�је�републичкој
влади�проблем�да�плати�250.000�евра�за�неутралисање�авио-
бомбе�тешке�1000�килограма�која�је�пала�у� Звездарску�шуму.
Такве�бомбе сваког�часа�могу�да�експлодирају�широм�Србије,
али�безбедност�грађана�очигледно�није�приоритет�Бориса�Та-
дића



У
поредо са буђењем Крајине, у
сјени тих бурних догађања, по-
лако су се јављали и први знаци

да према заједничком циљу не иде-
мо сви у истој колони. Било је јасно:
није проблем у наступајућим коло-
нама, већ у њихову рашљасту циљу.
А рашљаст колац под тешким маљем
у манитим рукама, пуца, неће у земљу,
поготово у њену тврдокамену краји-
шку груду.

На годишњицу оснивања СДС-а, на
сједници њеног Главног одбора у Д.
Лапцу (у истом мјесту гдје је и основа-
на) на видјело избијају она латентна
страначка трења која наговештавају
своја бурнија разрјешења. Дошло је
вријеме престројавања у Странци
око најбитнијих питања пред којима
су се Странка и српски народ
у Хрватској нашли. Спор који
је и одраније тињао, овдје је
био доведен до коначног рас-
плета. Дилема која је оптере-
ћивала српски покрет, а вре-
меном све више нагризала
страначко јединство – било
је и питање избора (који
Крајишници, осим отпора
или „драговољног“ прихвата-
ња хрватства као властитог
опредјељења, никада нијесу
ни имали) могућег и оствар-
љивог оптимума политич-
ког интереса српског наро-
да у Хрватској. Искуство је
упозоравало да ниједно „рје-
шење“ које не задовољава
максималне хрватске инте-
ресе – неће бити одрживо.

Као алтернатива крајишкој само-
својствености тражи се „ослонац“ на
„урбане“ Србе, који се пред текућим
физичким ликвидацијама већ одавно
„крију“ иза „мјешовитих бракова“, про-
мјене вјере, народности, па све до ак-
тивног учешћа у „драговољној“ одбра-
ни домовине. Предлаже се „обнова ра-
да“ одбора СДС-а у хрватским градови-
ма, као и организација масовног ган-
дијевског марша на Загреб, који је је-
дино био „могућ“ путевима које су већ

увелико и масовно обиљежиле мртве
српске главе. Једини „гласни“ Срби у
Загребу тога времена, били су они ко-
ји су још гласније на српском језику
пјевали усташке напјеве. Било је и
оних који су громогласно „србовали“
читањем говора који су потекли испод
пера надлежних служби хрватске по-
лиције. Били су „већи“ и дрчнији Срби
од оних у Книну или Србу. Између та-
квих су се регрутовали потоњи кон-
султанти и водичи у злочиначкој ак-
цији на три православне парохије тзв.
Медачког џепа. Истини за вољу, то су
Срби, колико су то икада  и били, који
су из крајишке рашомонијаде изашли
као једини „српски добитници“, уз гу-
битак онога до чега као људи никада
нијесу држали.

Једна минорна група окрњила је је-
динство СДС-а, а без подршке у наро-

ду, настанила се у београдској завје-
трини, ближе микрофонима и телеви-
зијским камерама, гдје је своје поли-
тичке „визије“ угнијездила у окриљу
анационалних странака, од којих су
неке већ увелико раскрстиле и са срп-
ством и са патриотизмом, да би убрзо
јавно и бесрамно постали оно што су
притајено већ и били у Крајини: прате-
ћи гласови већ препознатљивих загре-
бачких мелодија.

Био је то онај преломни тренутак у

којем је Странка, од носиоца флуидних
садржаја покрета, од масовног анима-
тора једне политичке наде прешла на
чвршћу организациону форму и кон-
кретно одређенији политички про-
грам, преко којег ће бити у прилици да
реализира садржаје изражене воље
српског народа у Хрватској. Дјелат-
ност Странке била је практично бло-
кирана, и када је изгледало да ће је овај
страначки раскол угасити, њено „твр-
до језгро“ – спремније да прије прихва-
ти судбину било чијег сужња него хр-
ватске слуге – у Грачацу, 16. марта
1991, оснива СДС Крајине. Својим про-
грамом она темељно трасира краји-
шку самобитност као једину могућ-
ност национално препознатљивог и
релативно сигурнијег опстанка Срба
на тим просторима.

Сва потоња дешавања – масовна
народна митинговања, проте-
сти и саборавања (укључују-
ћи и претходни Сабор Срба у
Србу, 25. јула 1990, који је био
најобухватнији тест политич-
ке воље српског народа и не
само у Хрватској) само су
акламативно потврђивали
политичка опредјељења СДС-
а и органа власти РС Крајине.

Владајући свијет великог
насиља, преко Венсова плана
„прихватљивих“ обећања, на-
мамио је Крајину под своје им-
перијалне политичке биље-
тине, испод којих су се план-
ски и перманентно сужавали
њени могући хоризонти оп-
станка.

Крајина је под самар „међу-
народне заједнице“ (читај –

САД и НАТО-а) доспјела „драговољно“,
преко посредовања крње државе (Ју-
гославије у растакању) као врбова „га-
ранта“ њеног опстанка. Као посљеди-
ца безболног „прихватања“ тога пла-
на, без могућности и најминималнијих
корекција, долази до моралног уру-
шавања оне одлучности и енергије
која је носила и одржала Крајишнике и
у тежим, што не значи и смутнијим,
временима него овим и овој генераци-
ји Срба досуђеним.
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Оном на што су „пристали“, Краји-

шници нијесу вјеровали, јер су прије

инстинктом самоодржања него „поли-

тичком мудрошћу“ паспаљ памети

знатног дијела свога руководства, ви-
дјели почетак краја свих својих на-
да. Крајина се полако и тихо празни,

не из кукавичлука оних који је напу-

штају, већ прије из немоћи и очаја да

се, у име свог људског и крајишког до-

стојанства, супротставе оном што је

неминовно и немилосрдно већ одре-

дило њихову и њену судбину.

Иза политичког бријега – Резолу-

ције СБ УН бр. 727 од 8. јануара 1992 –

„дуго“ се припремала „Олуја“ која је са-

мо коначна посљедица једне велике

обмане могућег свијета, реализирана

„дипломатски“ временском задр-

шком. Био је то вихор хрватске мр-
жње који је „само“ развијао натало-
жене црвоточине свјетских мољаца
– њених лажних „заштитника“ у ху-
маниторној улози јемаца мира, који
су, стварност је показала, једино га-
рантовали поновљени геноцид над
Србима Крајине.

„Олуја“ је иза себе „оставила“ пусту

„спржену крајишку земљу“ у којој су

нестали они што наивно повјероваше

позивима Врховника да остану „при

својим домовима“, јер им он „особно

гарантује особну сигурност“. Уз прет-

ходницу медијских лажи, иза паравана

обмана, Крајини су дошли главе најгр-

латији „гаранти“ њене безбједности.

На вишедневној сједници (без пау-

за) проширеног Предсједништва кр-

ње СФРЈ која је спајала посљедње дане

јануара са почетком фебруара 1992.

године под присилом „међународне

заједнице“, људи великих обећања и

крње досљедности дижу руке од Кра-

јине. Сопствену немоћ крију додатним

„гаранцијама“ које остају само као пу-

ко глагољање без икаквог стварног

покрића. За тај политички стрмоглав

Крајине био је потребан и формални

„пристанак“ њених представника (ка-

ко би њено убиство што увјерљивије
личило на самоубиство). Кренуо је

лов на мртве крајишке душе. Услије-

дили су притисци, уцјене, претње, из

којих су једни изашли још јачих увјере-

ња од оних с којима су дошли на то су-

дилиште, а други – по свој прилици ви-

шебојно скрпљени људи – поклекли.

Тврђе крајишко језгро, карактером

ослоњено на топономастику Тромеђе

(на њене мрачаје и дерала), нијесу по-

клекли  ни када су се прсти „саговор-

ника“ грчевито стезали у песнице, по-

гледи посезали за ватреним оружјем и

када је прећено авионским удесом при

повратку у Крајину. Код неких од ла-

коломних, људи врбових увјерења и

рубне припадности идеји Крајине,

осјећало се да прије сједе на пуним га-

ћама него на столицама.

Тамо одакле су се повлачили по-

сљедњи реслови Југославије, наступа-
ју „плави шљемови“ иза чијих леђа
хрватски лешинари уживо тргају
„рубне“ дијелове још живе Крајине.
Сви међувремено вођени разговори,

преговори, „постигнути“ договори, би-

ли су у функцији политичке анестези-

је под којом ће Крајина „лакше“ доче-

кати и свој „судњи“ – олујни дан.

У свом људском и националном до-

стојанству Крајина је постојала прве

двије године свог петогодишњег вије-

ка, чије је мјесто рођења, не без дубљег

разлога, везано за безданку Јавник.

Њен кратки живот обиљежио је поли-

тички програм СДС-а Крајине који је

био израз свеопште воље и дубоких

потреба српског народа у Хрватској.

Венсов план био је крај.
Вријеме ван те прве двије године

њеног постојања, био је живот под

опијатима СБ УН, који је својим „гаран-

цијама“, већ боланог Дојчина положио

на хрватску Прокустрову постељу, под

усташке бљескове и олује, уз „стручну

хоспитализацију“ најкрволочнијег хр-

ватског звјериња.

„Господ нас је кажњавао и ка-
жњава западом“, можда и због тога

што смо одавно испод грла начети њи-

ховим шупљимзубом – па сами трчи-
мо за својим вуком.

Уместо закључка

Што рећи у свијету и о свијету у ко-

јем је све што ваља одавно у гробу, или

тамници, или прогону? Чему диван о

животу који је иза себе закључао врата

сопствене луднице, а кључ више није

за његовом пашњачом? Што казати за

Правду гдје су мјеста за злочинце по-

пуњена њиховим жртвама? Што збо-

рити о свијету насиља у којем је лаж

постала Истина – силно оружје које по-

средно руши земље и градове, јер ди-

ректно убија људске душе? Прије зе-
мље отели им небо. Ту је воља силе
и Лажи понијела лице Правде и
Истине.

У људској природи је да говори, па

и онда када човјек самог себе пепелом

посипа. Преведник мора Истином да
свједочи иако се она у злу вакту там-

ног вилајета најчешће главом плаћа.

Док човјек трага за самим собом, још

се једино у несрећи других људи пре-

познаје.

„‘Е ли доша’“ земан да људи – које

једни прогоне, а други сумњиче и не

прихватају, једни им иза леђа а други

испред носа затварају врата – заћуте.
„Зашто би ишта рекао? Коме су по-

требне ријечи несрећна човјека?“ Ко-
ме је у околностима опште лажи још
стало до народа који може изаћи на
крај са другима, али не и са самим
собом. На пријатељским везама беш-

чашћа између бијелог и белог града –

између хрватског усташлука и српског

владајућег приусташлука – под Небом

које је сила преотела Богу – преко-

дринска српска Нада остаје без свог

станишта, судбином везана за дру-
мове, прогоне и сеобе.

Коме требају немирни духови Сло-

боде у земљи прегаженој срамом само-

понижења, прије него окупаторском

чизмом која се, на све стране, све теже

извлачи из живог блата сопствене

пропасти? „Ништа није готово и када

готово све је“, јер „Стална на том свије-

ту само мијена јест“. Ништа стално, ни-

шта поувано осим нашег сталног ду-
жничког ропства слободи – свом је-
дином непромјенљивом поувању. И
Господу.

И онда када нас стрепња опомиње,

Нада напушта – када све своје трудо-

љубиве напоре препознамо у пепелу –

и када неутјешно знамо „да стварамо

мољце и живимо за црве“, и тада глас

Истине мора бити она нит која ће нас

везивати за Небеса. Ни мртви, а камо-

ли живи, немају право на шутњу, јер би

издали све оне који нам вјерују и који-

ма вјерујемо.

Данас нам на ломачи лажи спаљују

прошлост – гори нам историја, култу-

ра – спаљују нам душу, не ради оног
што смо били да то више не би били
– већ да нас не би било. Ако се већ

страда, нека то буде под крпицама

‘аљина, прије него у „царевом новом

руху“ вишеглаво незајажљиве неоли-

бералне и бездано екстрапрофитне

аждахе, како би нас преци прихватили,

а потомство у времену када буде ври-

јеме – препознало. 

Без Истине дјеца би се мртва рађа-

ла, а живи масовно сахрањивали прије

испод наноса лажи него испод земаљ-

ских наплавина.

Говори Истину, да те Бог чује, по
њеној правди људи препознају, јер

Истина је мати Слободе, а човјек осим

ње других родитеља нама.

BROJ 3462, AVGUST 2011. VELIKA SRBIJA 63

Подсетник



64 VELIKA SRBIJA AVGUST 2011. BROJ 3462 

Српска посла Пише:�Момир�Марковић

• Ђи лас ка же да мост пре ко Аде мно го вре ди.  Па за те па ре (пола милијарде
евра)  је мо гло да се из гра ди бар пет мо сто ва.

• Мо сту на Ади тра же име. Пред ла жем да се зо ве МОСТ УЗ ДИ СА ЈА, јер ће ге не ра -
ци је уз ди са ти кад бу ду от пла ћи ва ли кре ди те ко ји ма је гра ђен.

• Ен гле зи при зна ли Ко со во. Ајд’ да ми при зна мо де мон стран те у Лон до ну, Бир -
мин ге му, Ман че сте ру.

• Кад су на Ко со ву де мон стри ра ли, би ли су бор ци за људ ска пра ва. Њи хо ви су ху -
ли га ни и кри ми нал ци. А исто ра де.

• Кад у Ср би ји  из го ри пре лаз на Ја ри њу, то је ме ђу на род ни скан дал. Кад у Ен гле -
ској из го ри по ла Лон до на, то је уну тра шњи про блем.

• Пред став ни ци ме ђу на род не за јед ни це Ми ха ел Штај нер, Бер нар Ку шнер и ге не -
рал Би лер се  же сто ко бо ре за не за ви сно Ко со во. Чу ва ју љу ди та зби ну. (Сви су,
на и ме, ал бан ски зе то ви).

• Зар ово са вак ци на ма за свињ ски грип ни је чи ста сви ња ри ја?

• Не ки ми ни стри оти шли у Гу чу. Да се из ду ва ју.

• Хр ват ски ти сак об ја вио да је краљ Ар тур био Хр ват и да су они ње го ви по том ци.
И коњ му је био са тих про сто ра.

• Ма ла жу ови из Ку ри ра да се у ка та стру ни шта не мо же ура ди ти без 500 евра. Ма
мо же и са до ла ри ма, швај цар ци ма, а ако не ма, он да мо гу и ди на ри.

• Ам не сти ин тер не ше нел упо зо ра ва Хр ва те да не сла ве зло чи не (Олу ја, Бље сак).
А шта дру го да сла ве? По гле дај те им исто ри ју.

• Вла да Ср би је ка же да ће мо због кри зе сви мо ра ти да ште ди мо. Не ко на хле бу,
не ко на ви ски ју и ка ви ја ру.

• Аме ри кан ци има ју огром не про бле ме са нај но ви јим ави о ни ма стелт тех но ло ги -
је (Ф 22  рап тор и Ф 35). Има у Бу ђа нов ци ма сер вис за њих.

• У Пе руу от кри ве ни  и иден ти фи ко ва ни ин сек ти из до ба ми о це на. Иден ти фи ко -
вао их Кр ко ба бић.

• Ко со во нам оти ма ју, у Ра шкој и Вој во ди ни се крч ка, оста так Ср би је Дин кић пар -
це ли ше са сво јим „ује ди ње ним ре ги о ни ма“. Да ли је до шло вре ме да Ср би по са -
де ону „Та ра би ће ву“ шљи ву?

• По што је Ми ло ра ду Ве љо ви ћу ис те као ман дат на функ ци ји ди рек то ра по ли ци -
је, вла да је од лу чи ла да, до за вр шет ка кон кур са и из бо ра Ми ло ра да Ве љо ви ћа,
по сло ве ди рек то ра по ли ци је оба вља Ми ло рад Ве љо вић.

• Од лу че но је да функ ци о не ри ко ји има ју ви ше функ ци ја, вра те ман да те. Од мах
по сле из бо ра.

• По пи сом је утвр ђе но да се број Ср ба у Цр ној Го ри не сма њу је она ко ка ко су оче -
ки ва ли. Ми ло је од лу чио да их по пи су је све док их бу де.

• По сто ји мо гућ ност да нам Хаг вра ти сву до ку мен та ци ју ко ју му је др жа ва да ла.
Чим је пре пра ви и до пи ше.

• Сва ког да на, ка ко пи шу но ви не, от каз до би је 3 000 рад ни ка. Па не ка не ко по сле
ка же да гра ђа ни од вла сти не до би ја ју ни шта.

• Ми ни стар ство про све те уки ну ло сек тор за сред ње обра зо ва ње. Обра зо ва ње су
уки ну ли ра ни је.

• Ве стер ве ле из ја вио да је на Ко со ву мо гућ но ви та лас на си ља. Нем ци, да кле, ни -
кад не од у ста ју.

• Кад је ви део да су се на Ко со ву оже ни ли Штај нер, Ку шнер и Би лер, Ве стер ве ле
од мах до шао. На ћи ће се ваљ да не што и  за ње га.






