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С
рпска радикална странка још јед-
ном је доказала да грађани на Ко-
сову и Метохији могу да рачунају

на њу у сваком тренутку. На дан 16. сеп-
тембра, када је Хашим Тачи најавио за-
узимање прелаза Брњак и Јариње и ус-
постављање царине нелегалне државе
Косово, делегација Српске радикалне
странке, предвођена потпредседници-
ма странке и посланицима у републич-
ком и парламенту Аутономне покраји-
не Војводине, упутила се на север јужне
српске покрајине како би била са сво-
јим народом на барикадама. 

Претње као „добродошлица“

Окупационе снаге НАТО пакта дан
раније су блокирале прелазе Брњак и
Јариње како би спречиле долазак људи
из централне Србије који желе да по-
могну српском народу у одбрани Косо-
ва и Метохије. Нажалост, у том послу
помагала им је и полиција Србије, која је
појачала контролу на пунктовима ка
Косову и Метохији и спречавала људе,
за које су претпостављали да иду у по-
моћ Србима на барикадама, да крену ка
Косовској Митровици и Зубином Пото-
ку. После детаљне контроле докумена-
та на пункту МУП-а Србије, која је оба-
вљена упркос чињеници да се радило о
народним посланицима, „плави кара-
ван“, који су чинили аутобус и десетак
аутомобила, стигао је до прелаза Јари-
ње. Окупаторски војници КФОР-а и
Еулекса су на стотинак метара од пре-

лаза поставили бодљикаву жицу и на
ограде закачили натпис „Стоп или ми
будемо пуцали“. Иза два реда ограде би-
ли су паркирани оклопни транспорте-
ри са митраљезима а војници немачког
КФОР-а су са пушкама на готовс прати-
ли развој ситуације.

Овакав призор није заплашио срп-
ске радикале а неправилно написана
порука упозорења изазвала је смех оку-
пљених. 

Испред бодљикаве жице и пред ни-
шанима немачких окупатора одржан је
протест на ком је истакнуто да се Срби
никад неће одрећи Косова и Метохије и
да никакве бодљикаве жице и оклопна
возила неће спречити посланике Срп-
ске радикалне странке да буду уз свој
народ.

– Присуствујемо највећем бандити-
зму који спроводе САД и Европска уни-
ја. У покушајима да нам отму Косово и
Метохију крше једно од основних људ-
ских права а то је право на слободу кре-
тања. Све што је Српска радикална
странка говорила о НАТО и ЕУ показа-
ло се као истинито. Нажалост, отимање
Косова и Метохије се врши уз помоћ и у
договору са режимом Бориса Тадића.
Да је стварни циљ Демократске стран-
ке и других владајућих странака да се
сачува јужна српска покрајина, они би
данас били овде са нама. Данас имамо
жичану ограду на Јарињу а знајући ка-
кву политику води Борис Тадић, може
се десити да сутра жичану ограду има-

мо на Панчевачком мосту или на мосто-
вима на Сави – упозорио је потпредсед-
ник Српске радикалне странке Драган
Тодоровић.

Потпредседник СРС Милорад Мир-
чић такође је истакао да је ситуација на
Косову и Метохији последица издај-
ничке политике Бориса Тадића да „ЕУ
нема алтернативу“. Разговор омета бу-
ка хеликоптера који ваздушним путем
КФОР-у и Еулексу на прелаз допремају
намирнице али и шиптарске царинике.
Мисија Европске уније, по признању
Брисела, обавља царинске послове уз
присуство шиптарских цариника.

На одласку са прелаза Јариње пот-
председници странке Драган Тодоро-
вић и Зоран Красић, као доказ о терору
који се врши над Србима и државом али
и као пример неписмености, скинули
су са ограде НАТО упозорење да су
спремни да пуцају. 

Комитским стазама

Потреба да се буде са народом на Ко-
сову и Метохији показала се јачом од
окупаторских блокада, караван Српске
радикалне странке у јужну српску по-
крајину запутио се алтернативним
правцима. На једном од тих алтерна-
тивних путева који данас значи живот
за Србе на Косову и Метохији дочекали
су нас српски радикали са севера јужне
српске покрајине и уз њихово вођство
кренули смо неасвалтираним уским
шумским путем мимо свих окупатор-

Косово и Метохија

Упркос�претњама�српски�радикали
на�Косовуи�Метохији
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ских стража. Иако су НАТО окупатори,
тзв. влада Косова, па и српски званич-
ници последњих месец дана оптужива-
ли Србе са севера Косова и Метохије за
шверц и организовани криминал на
једном од ових, за Ивицу Дачића, „швер-
церских“ путева, наилазимо само на
комбије за доставу хлеба и других жи-
вотних намирница. Више од сат време-
на возимо се прашњавим кривудавим
путем, препуним рупа преко брда и по-
ред литица. Цео пут подсећа на рели. 

Уз неверицу да је караван Српске ра-
дикалне странке савладао све препреке
и дошао на север Косова и Метохије,
окупљени грађани на барикадама код
Лепосавића и Сочанице уз аплауз и са
уздигнута три прста поздрављају на-
родне посланике.

На пункту у Рударама код Звечана
дочекао нас је председник Скупштине
општине Звечан и функционер Српске
радикалне странке Добросав Добрић са
члановима странке који су од почетка
укључени у држање ове барикаде.

На питање окупљених новинара ка-
ко су посланици Српске радикалне
странке успели да прођу блокаду
КФОР-а, Милорад Мирчић је одговорио
да су прошли „комитским стазама“.

– Прошли смо стазама којима су не-
када пролазиле српске комите који су
долазили на Косово и Метохију, које је и
тада, као и сада, било окупирано, да по-
могну у ослобођењу свог народа. И ми
смо дошли овде да би помогли да Косо-
во и Метохија опет буду слободни – ре-
као је Мирчић.

Несташице хране и горива 

Добросав Добрић известио је посла-
нике о тешком стању са снабдевањем у
српским општинама на северу Косова и
Метохије, које додатно отежава и бло-

када довоза горива од стране МУП-а Ср-
бије.

– Горива на пумпама нема већ дани-
ма, а МУП Србије не дозвољава долазак
цистерни из Рашке, чиме су се заједно
са НАТО и албанским КПС-ом укључи-
ли у економску блокаду овог дела Ср-
бије. Кретање је потпуно ограничено,
путеви су пусти, људи који раде у цен-
тралној Србији не могу на посао а ни
студенти не могу да дођу на своје фа-
култете у Косовској Митровици. Здрав-
ствена ситуација је такође тешка јер не-
достаје лекова а НАТО одбија да пропу-

сти и санитетска возила. Онемогућено
је да се тешки болесниципребацеу бол-
нице у централној Србији иако им тре-
ба хитна хируршка интервенција. Ситу-
ација се погоршава из дана у дан – ре-
као је Добрић.

Ипак, према његовим речима, на ба-
рикадама постоји оптимизам и нада у
позитивно решење ситуације.

– Верујемо у победу и у свим општи-
нама где су барикаде присутна је вели-
ка слога међу народом и намера да се
издржи. Наши протести и барикаде су
мирни, за сада окупатор нема прави од-
говор на ситуацију и надамо се да ће по-
пустити. Највећи проблем је у томе што
преговарачки тим из Београда прави
договоре са НАТО и Приштином без
консултовања Срба са Косова и Мето-
хије – објаснио је Добрић.

Одржали реч

Народ окупљен на барикадама об-
радовао се доласку српских радикала,
тим пре јер је и до њих стигла вест да
посланици СРС нису успели да пређу
прелаз код Јариња. – Испунили сте обе-
ћање и опет дошли – рекла је једна од
присутних жена, поздрављајући Мило-
рада Мирчића, Зорана Красића и гене-
рала Божидара Делића, који су пре ме-
сец дана предводили делегацију која је

У лецима које француски војници деле људима на пункту на
Брњаку стоји да сви имају право на мирне протесте али да се бло-
каде путева не сматрају мирним протестом. У даљем тексту наво-
ди се да је, по Резолуцији 1244, задатак КФОР-а да обезбеди сло-
боду кретања на Косову и да они планирају да тај задатак изврше.
Занимљиво је да се окупатор у насиљу које спроводи над Србима
позива на Резолуцију 1244, а да притом не планира да прихвати
повратак 1000 српских војника и полицајаца у покрајину, који је
предвиђен том резолуцијом. 

Косово и Метохија
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такође била са народом на барикадама.
И овог пута на барикади је био прису-
тан велики број жена одлучних да раме
уз раме са мушкарцима чувају своје до-
мове. 

– Радикали никада нису ни одлази-
ли са барикада, ту је Добрић и ту су
стално наши чланови који живе на Ко-
сову и Метохији – одговорио је Красић.
Делегација Српске радикалне странке
предвођена потпредседницом Горда-
ном Поп-Лазић затим је положила цве-
ће на споменик погинулима  у одбрани
Косова и Метохије 1998. и 1999. године
у Косовској Митровици. Споменик се
налази надомак главног моста на Ибру,
где је такође постављена српска бари-
када, тако што је на прилаз мосту насу-
та велика количина камена.

Из Косовске Митровице отишло се
до барикаде код села Зубче надомак Зу-
биног потока. 

Ово село је последњих дана изложе-
но сталним претресима и упадима при-
падника албанског КПС-а и Еулекс по-
лиције, под изговором да се тражи уби-
ца албанског полицајца који је погинуо
током насилног покушаја заузимања
прелаза Брњак.

Упркос свим проблемима са којима
се сусрећу, мештани овог места не оду-
стају од држања барикаде против ал-
банске царине.

Власт саботирала седницу 
одбора за Косово

За то време, део посланика Српске
радикалне странке, предвођених гене-
ралом Божидаром Делићем, запутио се
на прелаз Брњак како би присуствова-
ли седници Одбора за Косово и Метохи-
ју Скупштине Србије, на којој је требало
да се расправља о споразуму који је ми-
нистар Горан Богдановић направио са

Приштином.
На путу ка Брњаку, у ресторану „За-

вичај“ надомак Звечана, посланици
Српске радикалне странке угледали су
неколико службених возила Владе Ср-
бије из пратње министра Богдановића,
који је такође требало да присуствује
састанку на Брњаку.

Посланик Немања Шаровић ушао је
у ресторан да би проверио да ли Богда-
новић долази на Брњак али га је зате-
као у опуштеној атмосфери, са пријате-
љима на ручку.

– Министре, касните на седницу Од-
бора за Косово и Метохију – опоменуо
га је Шаровић.

– Седи, Немања, да попијемо нешто.
Не могу на одбор, уморан сам, био сам
до мало пре на преговорима – одгово-
рио је Богдановић незаинтересовано.

На седницу одбора на Брњаку до-
шли су посланици Српске радикалне
странке, ДСС, а нико од посланика из
режимских партија није се појавио, због
чега није било кворума за одлучивање.
На седницу нису дошли ни шеф прего-
варачког тима Владе Србије Борко Сте-
фановић, ни министар Богдановић, ко-
ји је радије изабрао да седи у кафани не-
го да поднесе извештај посланицима о
преговорима које води са Тачијем.

Седница је одржана на тераси про-
давнице која се налази педесетак мета-
ра од барикаде у Брњаку. Седницу је са
великом пажњом пратило више од 200
људи који су чували барикаду.Председ-
ник Одбора за Косово и Метохију, по-
сланик Српске радикалне странке Љу-
бомир Краговић објаснио је да је ово
већ пети пут да нема кворума за одлу-
чивање а да се на седницама не поја-
вљују ни режимски посланици ни пред-
ставници преговарачког тима.

– Они не желе да се расправља о спо-
разуму који су потписали, јер се њиме

Пр ви пут до би ли цео спо ра зум
По сла ник Срп ске ра ди кал не стран ке Не ма ња Ша ро вић по де лио је
оку пље ни ма на ба ри ка ди у Бр ња ку не ко ли ко фо то ко пи ја спо ра -
зу ма ко ји су Го ран Бог да но вић и Не бој ша Сте фа но вић пот пи са ли
са Ха ши мом Та чи јем.
– Ал бан ци су до би ли све што су хте ли а Ср би ни шта. Не мој те ни ко
да вас ла же, по гле дај те ко пи је ори ги нал ног спо ра зу ма и ви де ће те
да је то из да ја и при зна ње Ко со ва и Ме то хи је. Власт скри ва од вас
исти ну – ре као је Ша ро вић оку пље ни ма, ко ји су пр ви пут ви де ли
шта тач но спо ра зум пред ви ђа иа ко се ти че њих.

Косово и Метохија
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све државне ингеренције преносе на
приштинске власти – констатовао је
Краговић.

Током седнице Одбора за Косово и
Метохију на Брњаку, где је касније сти-
гао и остатак посланика Српске ради-
калне странке, на пункт КФОР-а слетео
је хеликоптер који је довезао царинике
Еулекса и албанског КПС-а. Окупљени
народ је негодовањем поздравио уље-
зе,који ипак неће моћи да наплаћују ал-
банску царину јер Срби одбијају да од-
блокирају пролазе.  

Делићеви војници

НАТО пункт на Брњаку држе фран-
цуски војници, који, за разлику од сво-
јих немачких колега на Јарињу, нису ис-
такли бодљикаву жицу ни претеће по-
руке али су одбијали било какав разго-
вор са окупљенима. Делили су летке у
којима је писало да им је задатак да
обезбеде проходност путева. Међу оку-
пљеним Србима на Брњаку одушевље-
ње је изазвао долазак генерала Божи-
дара Делића, јер је међу чуварима бари-
када било доста оних који су током ра-
та на Косову и Метохији били под њего-
вом командом. 

Делићу су пришла и два српска по-
лицајца из састава КПС-а, који су хтели
да га подсете да им је командовао у Ђа-
ковици.

– Генерале, ми смо ваши војници –
рекао је један од полицајаца.

– Можда сте некад били али сад сте
променили униформу – рекао је Делић
алудирајући на њихов посао у КПС.

– Немојте тако, генерале, КПС на се-
веру је потпуно српски. Ако Албанци
оружано нападну, опет ћемо ми под ва-
шу комаду – покушао је да се оправда
полицајац.

Ту су били и представници Удруже-
ња ветерана из Прокупља, који су тако-
ђе подсећали генерала Делића да им је
командовао.

Позвали на слогу

Делегација Српске радикалне
странке у касним поподневним часови-
ма, једном другом „комитском стазом“
кренула је назад ка централној Србији,
уз обећање да ће Срби на Косову и Ме-
тохији увек моћи да рачунају на помоћ

српских радикала. У разговорима са
грађанима на барикадама, функционе-
ри странке су истакли да су свесни изу-
зетно тешке ситуације у којој се данас
налази Србија и српски народ на Косову
и Метохији и позвали су на јединство и
слогу.                                                             Р. В. С.

Тек у вечерњим сатима тог, 16. септембра, огласио се и шеф преговарачког тима Београда са
Приштином, Борислав Стефановић, изјавивши да је Европској унији достављен предлог за реше-
ње проблема на прелазима Брњак и Јариње, задавши на тај начин још један ударац српским наци-
оналним интересима.

Уме сто да ре жим ин си сти ра на при ме ни Ре зо лу ци је 1244 и ре ше ње тра жи у окви ру Ује ди ње них
на ци ја, обра ћа се ЕУ, ко ја је од по чет ка на стра ни шип тар ских те ро ри ста. До во ђе ње шип тар ских
ца ри ни ка на пре ла зе Бр њак и Ја ри ње спро ве ла је упра во ми си ја ЕУ, Еулекс. Бри сел је ја сно по ру -
чио да ће ца рин ске по сло ве на пре ла зи ма „оба вља ти струч ни ца ри ни ци Еулек са уз при су ство ко -
сов ских ца ри ни ка“, као и да је то део до го во ра ко ји је по стиг нут у ди ја ло гу Бе о гра да и При шти не
уз „услу ге до бре во ље ЕУ о ца рин ском пе ча ту“.

По ред то га што шеф пре го ва рач ког ти ма Бе о гра да Бо ри слав Сте фа но вић ну ди пред лог ре ше -
ња ЕУ, а не УН-у, спор но је и то што је са др жи на предлога тајна. 

Косово и Метохија

Министар Богдановић изабрао
кафану уместо седнице одбора



Ј
у жну срп ску по кра ји ну мно ги су,
кроз исто ри ју, же ле ли да от му, али
се до са да ни је де си ло да срп ска

власт не при ја те љу у то ме по ма же. Та ко
је Бо рис Та дић, са сво јим до сман ли ја ма,
ис плео мре жу по „му стри“ из Ва шинг -
то на и Бри се ла. До га ђа ји у по след њих
ме сец и по да на раз от кри ли су ту мре -
жу ла жи и об ма на, по ка зу ју ћи оно на
шта је Срп ска ра ди кал на стран ка све
вре ме упо зо ра ва ла. То је да је Ко со во и
Ме то хи ја срп ска зе мља, али да је ре жим
Бо ри са Та ди ћа, по на ло гу За па да, спре -
ман да је се од рек не.

Под се ћа ња ра ди, Та дић је од ба цио
по др шку истин ских срп ских при ја те ља
у Са ве ту без бед но сти, и до вео Еулекс,
па при стао да Ун мик Еулек су пре да све
над ле жно сти, а са да по ма же Еулек су и
Кфо ру да пре да ју и по след ње еле мен те
су ве ре ни те та тзв. „ко сов ским“ ин сти -
ту ци ја ма. 

Ме ђу тим, ње гов зло чин је не дав но
пре ма шио гра ни це ве ле и зда је: до са да
је он „са мо“ пу штао да се над Ср би ма вр -
ши на си ље, а са да и он сам над Ср би ма
спро во ди то на си ље. Ево о че му је реч:
по што су Ср би на ба ри ка да ма спре чи ли
Та чи је ве РО СУ спе ци јал це да у ју ри шу
26. ју ла од ад ми ни стра тив не гра ни це
на пра ве др жав ну, Бри сел и Ва шинг тон
су на ре ди ли Та ди ћу да „сре ди“ свој на -
род. Он то чи ни, пр во, та ко што их осу -
ди што су се уоп ште бра ни ли (по здра -
вио је од ма зду ко ју је спро вео Еулекс
упа да ју ћи у срп ске до мо ве, јер на вод но
тра жи осум њи че не за по ги би ју јед ног

шип тар ског по ли цај ца стра да лог то -
ком не ми ра на ба ри ка да ма ко је је ин -
сце ни рао За пад).

Дру го, Та дић се јав но од ри че, у име
Ср би је, ње ног пра ва да за шти ти Ср бе и
го во ри им да су убу ду ће пре пу ште ни
Шип та ри ма! По си сте му: ако хо ће те да
жи ви те на Ко со ву, има да дра го вољ но
при ста не те на све на шта ми у Бе о гра ду
при ста не мо у тзв. ди пло мат ским на по -
ри ма. Ако то не ће те, пу сти ће мо да вас
би ју. На обе ва ри јан те смо спрем ни, јер
Евро па не ма ал тер на ти ву. 

Ка ко је то кон крет но зву ча ло? Бор -
ко Сте фа но вић је оти шао у по кра ји ну и
по ру чио Ср би ма да он иде у Бри сел да
раз го ва ра о ца рин ским пе ча ти ма, а да
„Ср би на Ко со ву нај бо ље зна ју шта је
код Ал ба на ца ал тер на ти ва за раз го -
вор“. Да кле, Та ди ћев пу лен отво ре но је
за пла шио Ср бе да, ако они „не ста ну уз
др жа ву“, од но сно не при ста ну на пре да -
ју ца ри на, би ће жр тве но вог на си ља. 

Исто вре ме но, Та дић упа дљи во по -
на вља да их Бе о град не ће шти ти ти ни -
ка квим сред стви ма, сем ре чи ма! До ла -
зи Ан ге ла Мер кел и тра жи уки да ње
срп ских ин сти ту ци ја на се ве ру и ус по -
ста вља ње шип тар ске вла сти на це лом
Ко со ву. Та дић јој ка же да ће (Ср би ја)
ура ди ти све што се тра жи да би до би ла
да тум за пре го во ре о члан ству. Бо жи -
дар Ђе лић по ру чу је пре ко ме ди ја да је
до шло вре ме за на гра ду! И то упра во
по што се Бор ко Сте фа но вић вра тио из
Бри се ла, где је у име Ср би је при стао на
уво ђе ње ца рин ских пе ча та Ко со ва. 

Та ко је, одр жа ва ју ћи Ср бе у стра ху и
по ру чу ју ћи им да не сме ју да се бра не,
Та дић и фор мал но при хва тио не за ви -
сност. Бо рис Та дић је до вр шио све оно о
че му је ма штао Ха шим Та чи. Да се Ср би
слу чај но не би бу ни ли у овом од суд ном
тре нут ку – Та чи на ста вља где је Та дић
стао и – на ја вљу је за у зи ма ње Ја ри ња и
Брњ ка. Ово су са мо не ки од по во да за
раз го вор са чла ном Пред сед нич ког ко -
ле ги ју ма Срп ске ра ди кал не стран ке, на -
род ним по сла ни ком, пред сед ни ком
Скуп штин ског од бо ра за Ко со во и Ме -
то хи ју, Љу бо ми ром Кра го ви ћем.
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На род ни по сла ник Љу бо мир Кра го вић за „Ве ли ку Ср би ју“ го во ри о ре жим ским
ме то да ма ко је има ју за циљ да на те ра ју Ср бе да од у ста ну од Ко со ва и Ме то хи је

Па�кле�ни�план�Та�чи�ја�и�Та�ди�ћа
• По на ло гу из Ва шинг то на, дво јац има оба ве зу да др жи Ср бе на Ко со ву и Ме то хи ји у кон -

стант ном стра ху од ег зо ду са, па Шип тар стал но пре ти, а Та дић стал но по ру чу је Ср би ма да
их не ће бра ни ти

По ту ри ца го ри од Тур чи на 
• Пре ма по вер љи вим из ве шта ји ма ко је је у Ва шинг тон сла ла аме рич ка ам ба са да у Бе о гра ду, а ко је је

об ја вио Ви ки ликс, То ми слав Ни ко лић и Алек сан дар Ву чић су се за ла га ли за то да Ср би ја од у ста не од
од бра не Ко со ва и Ме то хи је и да по кра ји на бу де по де ље на. 

То је став не нор мал них љу ди. Пи тао бих ја те исте љу де, ко ји ну де по де лу Ко со ва и Ме то хи је, по де лу
мо је зе мље, шта би би ло кад би не ко по ну дио да ти љу ди да ју сво је има ње, да га не ко по де ли. Јед но став -
но, да до ђем ја код тог го спо ди на Ни ко ли ћа, Ву чи ћа, Да чи ћа и ка жем: „Ви има те то и то, дај те по ла ме -
ни, или дај те би ло ко ме дру гом, или дај те 99 од сто ме шта ни ма сво га се ла, а је дан од сто за др жи те за се -
бе“. Нор мал но да би узео пу шку да бра ни то што је ње го во. Та ко и ја по ру чу јем њи ма да се не ба ве та -
квим глу по сти ма. 



– При ста ја ње на ца рин ски пе чат на
ко ме, ве ли ке ли за слу ге Бор ка Сте фа но -
ви ћа, не ће пи са ти „не за ви сно“ Ко со во,
пред ста вља де фак то и де ју ре при зна -
ва ње са мо про гла ше не та ко зва не ре пу -
бли ке Ко со во – ка же на по чет ку раз го -
во ра Кра го вић. 

– Тра гич на је та об ма на ко јом је Та -
дић нас, Ср бе ко ји смо оста ли на Ко со ву
и Ме то хи ји, убе ђи вао да ће се бо ри ти за
на ше ин те ре се. Вла да Ср би је нам ни је
да ла са мо у пра ву, то је срп ски на род сам
за се бе из бо рио. Ја ко је ру жно да нам то
не од у зи ма ни Бри сел, ни Ва шинг тон,
ни При шти на не го Бе о град. Ако смо
пре жи ве ли гол го ту и жи вот уокви рен
жи цом, за што нас Бе о град не оста ви на
ми ру, да и да ље жи ви мо на на чин на ко -
ји смо на ви кли и за што нас те ра да хр -
ли мо ка шип тар ским ин сти ту ци ја ма?
Хо ће мо да жи ви мо као сво ји на сво ме, а
то је у Ср би ји, не у са мо про гла ше ној др -
жа ви Ко со во. Са мо да под се тим, Та дић
је ус по ста вља њем ад ми ни стра тив не
ли ни је ус пео са мо да по де ли срп ски на -
род, јер, по гле дај те, са обе стра не ад ми -
ни стра тив них пре ла за Ја ри ње и Бр њак
жи ве се мо Ср би и ни је дан дру ги на род!

•  Ка ко сте раз у ме ли по ру ку Ан ге ле
Мер кел? Да ли је она до шла за то
што се у Ср би ји во ди по ли ти ка
„Евро па не ма ал тер на ти ву“?

За Ср бе са мо Ср би ја не ма ал тер на -
ти ву. Ни ко не мо же да нам на мет не
дру га чи је. То је на ше основ но ци ви ли -
за циј ско, мо рал но, људ ско и де мо крат -
ско пра во да се са мо ор га ни зу је мо и жи -
ви мо у др жа ви Ср би ји. По ру ка ко ју је
на шим вла сти ма пре не ла пр ва да ма
Евро пе да тре ба уки ну ти срп ске ин сти -
ту ци је на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је,
зна чи да тре ба да уки не мо шко ле ко је је
фор ми рао још Све ти Са ва и мно ги по -
сле ње га, ко ји су ра ди ли на ја ча њу срп -
ског кор пу са. Да ље, тра жи ла је да уки -
не мо на ше бол ни це, да не ма мо где да
по ша ље мо сво је ста ре да се ле че. Да
уки не мо ло кал ну са мо у пра ву, од но сно
тог јед ног да ка же мо „ше ри фа“, ко ји
има за да так да во ди ра чу на да ра ди ко -
му нал на слу жба, да има мо чи сте ули це,
во ду и стру ју, да кле, ми ни мум ми ни му -
ма. 

Ње на по ру ка је ре ликт да ље про -
шло сти, жал због про па сти у Дру гом
свет ском ра ту. Сма трам да је по ли ти ка
ко ју она пред ста вља већ до жи ве ла свој
крај, у Пр вом и Дру гом свет ском ра ту. 

•  Та дић је не мач кој кан це лар ки чвр -
стим гла сом обе ћао да ће Ср би ја ис -
пу ни ти све зах те ве за до би ја ње ста -

ту са кан ди да та. Не ко ли ко да на ка -
сни је је бу квал но истим чвр стим
то ном ре као би ра чи ма да не ће би -
ти раз град ње ин сти ту ци ја на се ве -
ру, ка ко је то тра жи ла Мер ке ло ва.
Ко је су ре ал не по сле ди це та кве ши -
зо фре не по ли ти ке? 

Сва ки дан се раз от кри ва њи хо ва по -
ли ти ка ла жи, пре ва ра, об ма на. Јед но го -
во ре кад су са пред став ни ци ма из ино -
стран ства, дру го на ро ду, а тре ће ка да
ме ђу со бом до го ва ра ју шта им ва ља чи -
ни ти. Ре ал но, Бо рис Та дић је по вео Ср -
би ју у су но врат. Овом по ли ти ком је ста -
вио срп ском на ро ду ом чу око вра та, све
нас по пео на сто ли це и са да од нас тра -
жи да их са ми из мак не мо и из вр ши мо
ко лек тив но са мо у би ство. Е, не ће мо! Из -
во ли те, мо ра ће те ви да до вр ши те свој
по сао. 

•  Твр ди те и да је лаж то што ме ди ји
пре но се ка ко је Бор ко Сте фа но вић
на пра вио до го вор са Ср би ма на Ко -
со ву и Ме то хи ји да, ка ко је он то ре -
као „по др же др жа ву“ и по шту ју до -

го во ре ко је Бе о град скло пи са
Шип та ри ма? 

Да, и то је лаж! На не дав ном са стан -
ку Ср ба у Зве ча ну Бор ко Сте фа но вић је
про гла шен за пер со ну нон гра та и зах -
те ва на је ње го ва сме на. Још јед на ве ли -
ка лаж о ње му мо ра да се от кри је: зна те
ли ка ко он во ди пре го во ре у Бри се лу?
Има оба ве зу да, ка да уђе, ка же до бар
дан на ен гле ском и шип тар ском, и до -
ви ђе ња, ка да иза ђе. У то ку раз го во ра
ка же: да, раз у мем, у ре ду. То је сва ње го -
ва ди ску си ја у Бри се лу. А он да, у пу ту,
сми шља ка ко да за ве де и пре ва ри срп -
ски на род, ка ко је во дио не ку ро вов ску
ди пло мат ску бор бу. Уства ри се ни за -
шта не пи та. Он је са мо пи смо но ша Ро -
бер та Ку пе ра.

Ср би има ју два на е сто го ди шње ис -
ку ство у не по слу шно сти Бе о гра ду. Ску -
по ви, ба ри ка де, про те сти. Чак су и де ца
за бри ну та и при мо ра на на про тест. Ова
по ли ти ка ни је чак ни де цу по ште де ла,
већ су она ње не ди рект не жр тве. Нај те -
жи усло ви за жи вот јед ног де те та су
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Косово и Метохија

Ме ђу на род ни зва нич ни ци пи та ју Ср бе у по кра ји ни ка ко би би ло
да жи ви мо у др жа ви као што је тзв. Ко со во. Али, да по гле да мо шта
то ну ди „не за ви сно Ко со во“. Ка жу  – мул ти ет нич ност. Ни је тач но!
На се ве ру има 3000 Шип та ра, ко је ни ко не ди ра. У ју жном де лу не -
ма ни јед на је ди на срп ска по ро ди ца.

Кар лу Бил ту сам, то ком не ког са стан ка, ре као да би ра у ко ју по -
ро ди цу да га од ве дем: шип тар ску, го ран ску, ром ску. Би ло ко ју, са -
мо да ви ди ка ко нор мал но жи ве ти љу ди и да ви ди да се њи хо ва де -
ца игра ју са на шом. А за мо лио сам и да он ме не од ве де и по ка же са -
мо јед ну срп ску по ро ди цу у ју жном де лу Ми тро ви це. Нор мал но да
ни је мо гао, јер не по сто ји!

Ла жна је та при ча о мул ти ет нич ком Ко со ву, и ка да се иза ђе на
те рен, ви ди се да су сви ар гу мен ти на на шој стра ни. Он да за пад ња -
ци ућу те. Сле де ћих пар да на, њи хо ви ко мен та ри за и ста бу ду дру га -
чи ји од оно га што је за го ва ра но, да би се затим вратили на старо,
ис ти че Кра го вић. 
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упра во усло ви срп ског де те та на про -
сто ру Ко со ва и Ме то хи је.

•  Да ли је ре ше ње у пу ном ис пу ња ва -
њу Ре зо лу ци је 1244, у ко јој се де -
цид но на во ди да Ср би ја има пра во
да на Ко со во и Ме то хи ју по ша ље
999 сво јих вој ни ка?

Пр во, не ће мо Та ди ћа да мо ли мо да
нас бра ни, по што је он ја сно ста вио до
зна ња да му то ни је на ме ра. Ако на нас
бу ду пу ца ли, бра ни ће мо се ка ме ни ца -
ма, као и до са да. Пран ги ју, ка мен и га -
ђаш не при ја те ља. Али, за што на Ко со ву
и Ме то хи ји не ма ни јед ног срп ског вој -
ни ка и по ли цај ца ка да у Ре зо лу ци ји пи -
ше да има мо пра во на 999? Ја имам два
си на ко ји мо гу да бу ду ти вој ни ци. 

За што на ша др жа ва то не тра жи? За -
што не тра жи да нам не ко по мог не да
ре а ли зу је мо то пра во? За што се не ин -
си сти ра да Евро па и свет ура де шта је
по треб но да би се 200.000 про -
те ра них Ср ба вра ти ло у по кра -
ји ну? Нор мал но, не же ле о то ме
да раз го ва ра ју, а пра ве па кле ни
план ка ко да пре о ста лих
100.000 Ср ба про те ра ју. То ра ди
лич но Та дић у са рад њи са Та -
чи јем, уз ин струк та жу за пад -
них моћ ни ка. 

•  Ка ко се у тај па кле ни план
укла па Да чи ће ва и Та ди ће -
ва из ја ва о мо гућ но сти по -
де ле Ко со ва? Да ли је циљ
да ре жим по ру чи све ту да
би се и фор мал но од ре као
не по вре ди во сти гра ни ца?
На рав но, уз пра ву це ну, и за
пра ву на гра ду, ка ко је то
ових да на на го ве стио Бо -
жи дар Ђе лић? 

Чо век ко ји ша ље Бор ка Сте -
фа но ви ћа да скла па та кве до го -
во ре је спре ман и на го ре не го
на по де лу. Став Срп ске ра ди -
кал не стран ке је ја сан. Не мо же -
мо ми да де ли мо оно што је на -
ше. Нор мал но да не ма ни ка кве
по де ле. Ко со во и Ме то хи ја је ју -

жна срп ска по кра ји на. Си ла мо же да по -
ку ша да про ме ни тај став, али ми ни ка -
да не сме мо да при ста не мо на то. Мо ра -
мо да по шту је мо, пре све га, на ше прет -
ке и на ша по ко ле ња, а да не го во рим о
Уста ву и устав ној пре ам бу ли и оба ве зи
да се шти ти сво ја те ри то ри ја. 

•  Зна чи, ви твр ди те да про цес ко ји

во де Та дић, Бог да но вић и Сте фа но -

вић пред ста вља из да ју срп ских на -

ци о нал них ин те ре са?

То је на ци о нал на ве ле и зда ја! То ни -
ка да не за ста ре ва. На дам се да ће кад
тад од го ва ра ти и за вр ши ти ка ко за слу -
жу ју!

•  Ко ја је ал тер на ти ва? Шта нам пр во

ва ља чи ни ти?

Не ма ни шта од по де ле. Мо ра мо да
ра ди мо на то ме ка ко да оја ча мо Ср бе на
Ко со ву и Ме то хи ји и ка ко да оја ча мо
срп ске ин сти ту ци је. А тај на чин ја ча ња

је мо гућ са мо ако има мо аде кват ну
власт у Бе о гра ду. Ми Ср би смо спрем ни
да жр тву је мо се бе и сво је по ро ди це, да
жи ви мо у не нор мал ним усло ви ма, али
за уз врат тра жи мо да нам власт по мог -
не да оства ри мо сво је ци ље ве. Не тра -
жи мо мно го, већ са мо оно што је нор -
мал но у сва кој ци ви ли зо ва ној зе мљи. 

•  На ко је са ве зни ке Ср би ја мо же да
ра чу на да би за шти ти ла сво је ин те -
ре се и да ли ре жим на ме но са бо ти -
ра по др шку тих са ве зни ка?

Срп ски на род, ко ли ко год је окре нут
Бе о гра ду, још је ви ше окре нут Мо скви и
свим зе мља ма ко је ни су при зна ле не за -
ви сност Ко со ва. Оне нам ша љу по ру ке
да сто је иза нас и да ће све учи ни ти да
нам по мог ну. Мно го би ве ћи ефе кат
био да је на ша др жа ва има ла слу ха и да
се окре ну ла њи ма. Ме ђу тим, на ша др -
жа ва је ла га ла те зе мље. Пр во је тра жи -
ла по др шку за сед ни цу Са ве та без бед -
но сти, а он да је јед ном „смс“ по ру ком
све то про ме ни ла. Пре ва ре но је 55 на -
ших при ја те ља. Али, на род ви ди ко је
Та дић. Ње гов ре жим је ја ко ло ше ре ше -
ње ко је је за де си ло Ср би ју. Они ће већ за
пар ме се ци би ти про шлост, јер ће их Ср -
би и срп ски на род на овим из бо ри ма
ка зни ти за из да ју.

•  Где ви ди те ре ше ње? 

Пре све га са срп ском на ци о нал ном
по ли ти ком, ко ју за сту па Срп ска ра ди -

кал на стран ка. Та еуфо ри ја да
Евро па не ма ал тер на ти ву је
пре ва зи ђе на ствар. Не ма ви ше
тог ела на, јер је на род пре ва -
рен. Оче ки ва ли су да ће би ти
бар не ког бо љит ка, али од то га
не ма ни шта. Мо же мо да по на -
вља мо да ће мо жи ве ти бо ље,
али то не зна чи да ће мо због
тог по на вља ња ствар но жи ве -
ти бо ље. Бо љи жи вот мо же мо
да обез бе ди мо са мо ако се
окре не мо са ми се би и ако са ра -
ђу је мо са не ким ко нам је при ја -
тељ и ко же ли да нам по мог не.
Да поч не мо да отва ра мо про из -
вод не ка па ци те те, да упо сли мо
на род. На род је у Ср би ји, про сто
ре че но, гла дан, јер не ма од че га
да жи ви. То је оно због че га је
жао срп ском на ро ду у по кра ји -
ни. Да је Ср бин у остат ку Ср би -
је јак и бо гат, не би се он па тио,
не го би мно го ви ше по мо гао
љу ди ма у по кра ји ни. Би ло ка ко
би ло, не ће мо да ти Ко со во и Ме -
то хи ју. Где ти је ку ћа и где ти је
гроб – ту ти је све ти ња. Р. В. С.

Косово и Метохија

Ништа није готово! 
Западни званичници нам преко медија стално говоре да је Косово и
Метохија решено питање. Међутим, то није тачно и то се говори са-
мо да би се на Србе извршио психолошки притисак, да у то поверу-
јемо. Ево и доказа: ако је готово, зашто онда константно траже од
нас да ми то кажемо? Није решено! Све док Срби и српски народ не
кажу шта је решено! А биће решено онда када јужна српска покра-
јина поново буде покривена српским полицајцима и војницима на
целом свом тлу и када српски војник буде на граници са Албанијом,
са Македонијом...
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И
ако непрестано понављају да су
Косово и Метохија део Србије,
представници режима Бориса

Тадића и Ивице Дачића свакодневно
вуку потезе којима индиректно при-
знају нелегалну државу Косово. После
прихватања царинских печата тзв. др-
жаве Косово, проевропски режим ис-
кључио је Косово и Метохију из ового-
дишњег пописа у Србији. Тиме је Борис
Тадић јасно поручио Србима у јужној
покрајини да их више не сматра грађа-
нима Србије.

Пописом се потврђује

интегритет Србије

Изненађени чињеницом да их нико
из Београда није контактирао око при-
према за предстојећи попис у Србији,
првисунаовореаговалиуправосрпски
радикали који живе на Косову и Мето-
хији. Председник општине Штрпци и
функционерСрпскерадикалнестранке
Звонко Михајловић послао је допис Ре-
публичкомстатистичкомзаводусазах-
тевом да добије информацију да ли се

припрема попис на Косову и Метохији.
У Заводу су му одговорили да је тај по-
сао пребачен на Министарство за Косо-
во и Метохију. Помоћник министра за
Косово и Метохију Драгана Петковића
гајезатимобавестиоданаКосовуиМе-
тохији није предвиђен попис.

– Организовање пописа становни-
штва и имовине на простору Косова и
Метохије је од виталног значаја за ин-
терес Републике Србије зато што се ти-
мепотврђујеинтегритетисуверенитет
Србије на простору јужне српске покра-
јине. Пописом становништва и имови-

Недопустиво

Режим Бориса Тадића наставља својим поступцима
да признаје независност тзв. Косова

Пописом се одричу
јужне српске покрајине

• Организовање пописа становништва и имовине на простору Косова и Метохије је од ви-
талног значаја за интерес Републике Србије, зато што се тиме потврђује интегритет
и суверенитет Србије на простору јужне српске покрајине
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не видело би се колико је тачно било
Срба пре НАТО агресије који су живели
на Косову и Метохији, што значи да по-
пис треба да буде спроведен и у свим
оним градовима у централној Србији у
којимасепрогнаниСрбиналазе анеса-
мо на простору Косова и Метохије – ка-
же Звонко Михајловић.

Он подсећа да су Срби бојкотовали
попис који је спровела тзв. влада Косо-
ва из разлога што нису желели да дају
легитимитет тим институцијама.

– У општинама где Срби чине већи-
ну не постоје никакве препреке да по-
пис Републике Србије буде одржан.
Уколико Србија не спроведе попис на
простору Косова и Метохије, тзв. влада
Косова имаће алиби пред светом да ка-
жеданапросторуКосованеживеСрби,
јер се нису пописали и на тај начин

ствара се слика о моноетничкој струк-
тури у покрајини. Слободан сам да ка-
жемдаћеВладаСрбијенеспровођењем
пописанапросторуКосметапомоћиет-
ничком чишћењу Срба у јужној српској
покрајини јер ће уместо пописа учини-
ти отпис – објашњава Михајловић.

Попис доказује
етничко чишћење Срба

Потпредседник Српске радикалне
странкеДраганТодоровићупарламен-
ту је поставио посланичко питање вла-
ди и министру за Косово и Метохију на
тему одржавања пописа у јужној срп-
ској покрајини.

– Желим да вам кажем да треба да
престанете да водите дволичну поли-
тику када је реч о Косову и Метохији.
Желим јасан и прецизан одговор: да ли

ћебитиизвршенпописнаКосовуиМе-
тохији? Ја постављам питање: одакле
вамправодавиодустајетеодпописана
Косову и Метохији, зашто обмањујете
овај народ? На сва уста говорите да не-
ћете признати независност Косова и
Метохије, а све што радите, радите у
правцу да се полако призна незави-
сност Косова и Метохије. Постављам
питање: како је могуће да овако озби-
љандржавнипосаотаколакоодбацује-
те и да га не радите – упитао је Тодоро-
вић надлежне државне органе.

Он је, обраћајући се посланицима у
парламенту, подсетио да су ранији по-
писи на Косову и Метохији били кори-
шћени у политичке сврхе од стране та-
дашње аутономашке власти у правцу
промене етничке слике Косова и Мето-
хије на штету Срба. Тодоровић је, пози-
вајући се на примере Хрватске и Босне
иХерцеговине,објасниодабипописСр-
ба у јужној српској покрајини показао
реално стање ствари и доказао све раз-
мереетничкогчишћењакојесуспрове-
ли албански терористи, НАТО и ЕУ.

– Последњи попис који је извршен
на Косову и Метохији био је спроведен
1971. године. То је тада радио Савезни
завод за статистику. Одтада,никадави-
ше није вршен попис. Подсећам вас, у
Хрватскојје 1991. попописуживелооко
582.000 Срба, око 380.000 Југословена,
од тога 85 одсто Срба, више од 750.000!
ПопоследњемпописууХрватској 2011.
евидентирано је 135.000 Срба. Где се
изгубило 620.000 Срба за ових 20 годи-
на, од 1991. Па, у „Бљеску“ и „Олуји“, у
злочинима који су почињени над Срби-
ма у Хрватској. Проблем је што режим
Бориса Тадића пристаје на све уцене од
стране Вашингтона и Америке и због
тога избегавају попис на Косову и Ме-
тохији како не би порушили слику која
је у светским медијима створена о нама
– објаснио је Тодоровић.

Дволична политика режима

Режим Бориса Тадића води дволич-
ну политику лажи и преваре српског
народа. Док се наводно боре да Косово
и Метохија остане у границама Србије,
суштинскисверадекакобигаудаљили
од Србије и како би једнога дана статус
Косова и Метохије био потпуно бес-
предметан, јер ће по свим атрибутима
бити држава. Одбијањем спровођења
пописа грађана Републике Србије на
Косову и Метохији учињен је корак
ближе признању тзв. државе Косово од
стране Владе Србије. Р. В. С.

Недопустиво

Српске институције до Тадићеве издаје
КоментаришућисвејачепритискеЕУитзв.владеКосовадасеуки-

ну српске институције на Косову и Метохији, председник општине
Штрпце Звонко Михаиловић каже да се то неће догодити, осим ако
режим Бориса Тадића не направи такав договор са Приштином.

– То није нови захтев, он је нама већ одавно познат и он првенстве-
но долази из Приштине, од стране тзв. владе Косова. Ради лакшег об-
рачунасаСрбимаисрпскиминституцијамаизвршенајенапапируне-
каква назови-децентрализација власти, чији се крајњи циљ сада ви-
ди, а то је формирање тзв. нових српских општина, на чијим се челу
налазеподобниСрбисаширокимовлашћењимаијаснимзадатком, а
то је обрачун првенствено са преосталим српским институцијама.
СвакииоленационалносвестанСрбинзнадаСрбимаимаопстанкана
КосовуиМетохијисамоакосуприсутнеинституцијеРепубликеСрби-
је. Ту се пре свега мисли на просвету, здравство, локалну самоуправу,
Телеком итд. У границама својих могућности и својих потенцијала
треба пружити отпор укидању српских институција. Уверени смо да
до тога неће доћи под условом да власт у Србији то не жели. Ако и до-
ђе до било каквих неразумних акција од стране Приштине, знаћемо
да је то у договору са званичним Београдом – каже Михајловић. 
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Т
ај не де пе ше аме рич ке ам ба са де у
Бе о гра ду ко је је об ја вио Ви ки -
ликс раз от кри ле су ве ли ку из да ју

на ци о нал них ин те ре са ко ју су по чи ни -
ли, и ко ју и да ље чи не, на пред ња ци То -
ми слав Ни ко лић и Алек сан дар Ву чић.
Овај дво јац, ко ји је евро по кло нич ко, та -
ди ћев ско по ја ча ње, у јав но сти се све
вре ме из да вао за бра ни те ље срп ства,
па три о те ко је се за ла жу за очу ва ње Ко -
со ва и Ме то хи је у са ста ву Ср би је. Пре ма
из ве шта ји ма об ја вље ним пу тем ин тер -
нет мре же, исти на је да ви ше од по ла
де це ни је ло би ра ју за раз би ја ње срп ског
те ри то ри јал ног и на ци о нал ног је дин -
ства!

Раз вој ни пут Ву чи ће ве и Ни ко ли ће -
ве де струк тив не по ли ти ке,усме ре не на
исто риј ско од ри ца ње од Ко со ва и Ме -
то хи је, спа да ме ђу нај бо ље пр о пра ће не
те ме у аме рич ким де пе ша ма. У њи ма се
на во ди све, од то га ка квом су при твор -
ном на ци о нал ном ре то ри ком об ма њи -
ва ли на род, па све до ис пли -
ва ва ња исти не – да Ву чи ћу
и Ни ко ли ћу ни је би ло до -
вољ но што ра де на по де ли
Ко со ва и Ме то хи је и од ри -
ца њу од прин ци па не по вре -
ди во сти гра ни ца ко ји је у
осно ви ме ђу на род ног пра -
ва, већ го то во пер верз но са -
ве ту ју Аме ри ку ка ко да по -
ли тич ки пр о фи ти ра ју – та -
ко што ће ма ни пу ли са ти
Ко со вом и Кра ји шни ци ма.

Ни ко лић ру шио
др жав ну гра ни цу

За тим, у де пе ша ма се на -
во ди да на пред њач ки ли де -
ри чак твр де да је „сан сва -
ког Ср би на да се Ко со во и Ме то хи ја по -
де ли“! За не се на тим по ли тич ким ха лу -
ци на ци ја ма, СНС је по др жа ла и од лу ку
Ме ђу на род ног су да прав де у Ха гу, пре -
ма ко јој је са мо про гла ше ње не за ви сно -
сти ју жне по кра ји не би ло у скла ду са
ме ђу на род ним пра вом. Ту ре ак ци ју је
аме рич ка ам ба са да на ро чи то из дво ји -
ла у из ве шта ју ко ји го во ри о раз во ју си -
ту а ци је око Ко со ва и Ме то хи је. 

Ка да је реч о по де ли, у де пе ши 1326,
ко ја је по сла та 24. де цем бра 2008. го ди -
не, кон крет но се на во ди да је „кон такт
из Срп ске на пред не стран ке на вео зва -
нич ни ке ам ба са де да по ве ру ју ка ко та

стран ка по др жа ва по де лу Ко со ва и Ме -
то хи је“. 

Сте фа но вић је су ге ри сао да би САД
мо гле да мно го пр о фи ти ра ју ако би об -
но ви ле ша чи цу срп ских ку ћа у Кра ји ни,
док ти хо по др жа ва ју де фак то по де лу
Ко со ва – на пи сао је Ман тер у те ле гра му
под бр о јем 1326. 

„Го во ре ћи Ко шту ни чи ним је зи ком,
Сте фа но вић је опи сао по де лу Ко со ва
као је ди но ре ал но ре ше ње, за то што се
сва ки Ср бин сва ке ве че ри мо ли да до ђе
до по де ле Ко со ва“, на вео је Ман тер шта
је чуо од Сте фа но ви ћа. 

Ни ко лић на стра ни Шип та ра

Не што ра ни је, 10. ок то бра 2008. го -
ди не, у Ва шинг тон је би ла по сла та де -
пе ша ко ја пред ста вља из ве штај о ре ак -
ци ја ма стра на ка у Ср би ји на од лу ку Ме -
ђу на род ног су да прав де у Ха гу о то ме
да ли је јед но стра но пр о гла ше ње не за -
ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је у скла ду са

ме ђу на род ним пра вом. Од лу ка су да,
ко ја је, да под се ти мо, са ве то дав но ми -
шље ње, али са сна гом ди рек ти ве, би ла
је пра ви ди пло мат ски фи ја ско Ср би је и
ма ло ум не по ли ти ке Бо ри са Та ди ћа. Су -
ди је, ко је су, на рав но, би ле из зе ма ља
ко је су при зна ле Ко со во, ста ле су на
стра ну Шип та ра.

–Јед на од не ко ли ко за ни мљи вих ре -
ак ци ја на то је сти гла од опо зи ци о ног
ли де ра То ми сла ва Ни ко ли ћа, ко ји је не -
дав но на пу стио Срп ску ра ди кал ну
стран ку ка ко би офор мио сво ју СНС. Он
је по здра вио од лу ку су да. Та ко ђе је упо -
зо рио на по тен ци јал ну опа сност: „По -

сто ји опа сност да пи та ње ап со лут ног
угро жа ва ња свих људ ских пра ва, што је
на вод но слу чај са Ал бан ци ма на срп ској
те ри то ри ји, мо же да бу де по тег ну то
пред су дом“. По сто ји прак са, ко ја се при -
ме њу је ши ром све та, да ако љу ди не ма -
ју ни ка ква пра ва у јед ној зе мљи, он да
има ју пра во да се од мет ну и да ство ре
соп стве ну др жа ву“, на во ди се у из ве -
шта ју. 

Ни ко лић по зи ва 
на га же ње Уста ва

У де пе ши од 31. ав гу ста 2007, под
бр о јем 1223, ви ди се да је Ни ко лић ве -
што одр жа вао при вид да је пр о тив Та -
ди ћа. Он је, на и ме, из ја вио да би Ср би ја
има ла сна ге да сло ми ко сов ски се па ра -
ти зам са мо кад Та дић не би био на вла -
сти, а пре ма де пе ши из 2006. Ни ко лић и
Ву чић су још тад би ли не за до вољ ни
Ше ше ље вом твр дом на ци о нал ном по -
ли ти ком. Већ та да су по че ли да се окре -
ћу ис пла ти ви јим ва ри јан та ма ко је под -

ра зу ме ва ју да се на шип тар -
ске те ро ри сте уда ра са мо
ре чи ма. Ни ко лић је, пре ма
де пе ши 1223, чак не ги рао
да је ика да ре као да Ср би ја
тре ба да вој но бра ни Ко со во
и Ме то хи ју, и то је аргу мен -
то вао пи та њем: „За што би
Ср би ја ра то ва ла око соп -
стве не те ри то ри је?“

Од го вор на то пи та ње се
не на ла зи у аме рич ким де -
пе ша ма, већ у Уста ву Ре пу -
бли ке Ср би је, у ком пи ше да
је Ко со во и Ме то хи ја нео ту -
ђи ви део на ше зе мље. Па,
пре ма то ме, сва ка власт ко ја
же ли да се сма тра и ле ги -

тим ном и ле гал ном има устав ну оба ве -
зу да на те ре ну обез бе ди да се по шту је
део о „нео ту ђи во сти“ др жав ног пр о сто -
ра! Др жа ви је за то и дат ме ха ни зам, а то
су вој ска и по ли ци ја. Упра во је у то ме
раз ли ка из ме ђу др жа ве и не ке дру ге
орга ни за ци је: са мо др жа ва има мо но -
пол над си лом, са мо др жа ва има пра во
да упо тре би си лу да оси гу ра свој по ре -
дак. У том кон тек сту, ако не ки др жав -
ник од би ја да се по на ша по уста ву, он да
се он по на ша ан ти др жав но, а то се зо ве
из да ја. И ка жњи ва је. Тим је лак ше што
по сто је нео спор ни до ка зи, ко је при зна -
је сав свет!                                                  Р. В. С.

Политика интереса

Ни�ко�лић�и�Ву�чић�
раз�би�ја�чи�др�жа�ве
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Т
омислав Николић и Александар
Вучић су још од 2006. године ра-
дили против Српске радикалне

странке, њеног председника проф.  др
Војислава Шешеља и против српских
националних интереса. У скованој заве-
ри први корак је био да се приближе за-
падним структурама, пре свега америч-
ком амбасадору у Београду и да му се
ставе на располагање. Кад је веза била
успостављена, требало је да сачекају
директиве из Вашингтона, као и новац
који ће им омогућити да их изврше (фи-
нансије су, између осталог, долазиле од
прозападних тајкуна, који су до тада
финансирали ДОС). 

Николић и Вучић су, као што је јав-
ности већ познато, на јесен 2008. поку-
шали да разбију Српску радикалну
странку и тиме обезглаве целу српску
опозицију. Издајничка власт Бориса Та-
дића добила је најмоћнијег савезника –
двојац који је Србе вешто преварио да је
оличење великих српских синова  па-
триота који би за Србију и живот дали.
Док су народу „просипали“ такве лажи,
тајно су се састајали са Мајклом Полтом

и уговарали српску пропаст. О томе по-
стоје писани докази у документима ко-
ји су током ове 2011. године потресли
цео свет. Реч је о тајној америчкој ди-
пломатској преписци из целог света,
коју је објавио Викиликс, а због које су
највеће светске престонице, Вашинг-
тон, Москва и Пекинг, морале да гасе
прави дипломатски „пожар“. 

Србија је тако сазнала да су Николић
и Вучић још пре пола деценије радили
против одлука др Војислава Шешеља,
планирали крах странке, обраћали се
западним моћницима за логистичку
подршку, узели новац од западних тај-
куна, усвојили „европске вредности“, са-
моиницијативно се одрекли Косова и
Метохије, понудили поделу јужне срп-
ске покрајине, подржали одлуку Међу-
народног суда правде у Хагу, према ко-
јој је чин проглашења косовске незави-
сности легалан, радилии против Срба у
Крајини, спречавали политичке потезе
који би могли да наруше власт Бориса
Тадића... па чак и то да су се са усхиће-
њем дивили Бараку Обами! У депеша-
ма се чак помиње и бес Млађана Динки-

ћа, јер је Тома добио његово место у Та-
дићевом крилу! 

Редови пред вама су преведени ци-
тати из поменутих депеша, које су писа-
не на енглеском језику и које је Вики-
ликс у оригиналу, без цензуре, објавио
крајем августа.  У њима ћете моћи да
прочитате истину – шта су тачно Нико-
лић и Вучић говорили о својим плано-
вима. 

Постоји много начина да се казни
велеиздаја. Од извођења зликовца пред
суд, до коначне речи коју даје историја.
Свакако да ће уз имена Николића и Ву-
чића стајати да су били издајници, а уз
име Војислава Шешеља да је био херој.
Међутим, обичан грађанин, као што је
свако од нас, има уставно право, али и
моралну обавезу да им свима пресуди.
На изборима имамо шансу да одбрани-
мо Србију од људи као што су Николић
и Вучић. Ми то морамо да урадимо из
следећих разлога:

Фрустрирани Шешељем

– Вође радикала, Николић и млади
амбициозни генерални секретар Алек-

Издајници

Депеше америчке амбасаде
ставиле Николића и Вучића на оптуженичку клупу за велеиздају

Новац�изнад
националних�интереса
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сандар Вучић, фрустрирани су Шеше-
љевим старомодним и чврстим дирек-
тивама које упућује из Хага. Упркос те-
шком стању у ком се налази, Шешељ се
труди да свакодневно организује ак-
тивности странке. СРС наставља да пра-
ти Шешељево вођство, подржава га у
Хагу и консултује се са њим око званич-
них страначких послова. На изборној
листи странке, он је на првом месту, а
листа се и зове „Српска радикална
странка-Војислав Шешељ“. Без обзира
на то, Николић и Вучић континуирано
траже начине да заобиђу његове ди-
рективе, док још у јавности одржавају
привид загрижене лојалности – наве-
дено је у депеши Мајкла Полта, број
1960, која је из америчке амбасаде у Бе-
ограду послата у Вашингтон  5. децем-
бра 2006. године.

Следећа депеша, која говори о по-
следицама описаног Вучићевог и Нико-
лићевог притворства, написана је 9.
септембра 2008. и експлицитно говори
да Николић намерава да оснује своју
странку!

„Контакт из међународне заједнице
који се сусрео са Николићем 1. септем-
бра, реферисао је да је Николић изразио
фрустрацију Српском радикалном
странком и да је говорио о плановима
да направи нову странку пошто се Ше-
шељ  врати из Хага“. 

Даље, у депеши од 24. октобра 2008.
године стоји: „Амбасадор САД имао је
састанак са Николићем. Састанак је
одржан на захтев Николића, који је хтео
да разговара о плановима да створи мо-
дерну европску партију центра“. У да-
љем тексту се Вашингтон извештава да
је Николићев разлаз са Шешељем при-
вукао много пажње, али да гласачки
скор не показује да он, његова нова
странка, као ни његова идеологија,
имају потпору у јавности. „Његове про-
европске изјаве и драгоцена спремност
(воља) да разговара са земљама које су
признале Косово представљају охра-
брење. Међутим, он мора да предузме
конкретне кораке да би показао да је
озбиљан. Има много циника који кажу
да је његова европска реторика јефти-
на и да му се мора прилазити опрезно
све док се јавно не одрекне сна о Вели-
кој Србији и док не покаже вољу да са-
рађује са Хагом“, наводи се у депеши
1072, коју је потписао Мантер.  

Телеграм број 1189, који је такође
потписао амбасадор Камерон Мантер,
садржи исцрпну анализу колико европ-
ска струја у Србији профитира ствара-
њем СНС:

Тадић наредио разбијање СРС 

„Појава СНС, коју су основали бивши
радикали Томислав Николић и Алек-
сандар Вучић, представља катализатор
у актуелним престројавањима на срп-
ској десници. Дипломатски и политич-
ки контакти саопштавају да је разлаз
између радикала Војислава Шешеља,
који је пред МКТЈ оптужен за ратне зло-
чине, и Николићевих напредњака у ве-
ликој мери подстакнут прагматичном
спознајом Николића и његових тајкун-
ских финансијера да се српско изборно
тело окреће према Европи. Осим тога,
Миодраг Ракић, блиски саветник пред-
седника Тадића, рекао је представни-
цима дипломатског кора, 3. новембра,

да му је Тадић шест месеци раније дао
задатак да подстиче Николића да се ра-
зиђе са СРС, зато што ће база која подр-
жава СНС бити важна за напредовање
Србије упроевропском програму. Наши
медијски контакти извештавају да је
Ракић активно тражио медијско праће-
ње оснивачког конгреса СНС-а 21. окто-
бра. Николић је јавно негирао спекула-
ције да ће СНС формирати коалицију са
ДС-ом, али је био веома обазрив да не
искључи постизборне сценарије“. 

Тајкуни платили Николића

Улога тајкуна у формирању СНС
ишла је толико далеко да су неки од
њих чак и успостављали мост између

Издајници

СНС без икакве платформе
Депеша број 1108, од 24. октобра, потврдила је да америчка амба-

сада нема дилеме око тога да Николић и Вучић заправо немају ни-
какву посебну идеологију или платформу коју би понудили бирачи-
ма али и јасан став да се морају дистанцирати од Косова и Метохије:

На оснивачком конгресу СНС-а новоизабрани председник Нико-
лићизаменикВучићистаклисуотворенидијалогипроменекаопо-
требу српских политичких изазова. У настојању да се дистанцирају
од радикала, улажу напор да се представе као отворени за међуна-
роднидијалогиса жељомзачланствомуЕУ, доксеистовременодр-
же даље од ватрене националне реторике о Косову и Хагу. Конгрес,
међутим, ниједаоувидудетаљнијуполитичкуплатформу.  Вучићје
на оснивачком конгресу изјавио да нова партија жели Србију која
ће бити мост између Истока и Запада.

Током јануарских председничких избора у Србији, Вучић је јед-
ном званичнику америчке амбасаде, који је обилазио седиште СНС
у Београду, рекао да се диви Бараку Обами. Тон којим је то рекао и
теме о којима је говорио звучали су као да је пажљиво пратио пред-
седничку трку у САД. 
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Николића и Тадића. Из те „сарадње“
проистекло је и Николићево залагање
да Србија прихвати ССП! У телеграму
који је послат из америчке амбасаде 9.
септембра 2008. и који је потписао ам-
басадор Камерон Мантер, наводи се да
је „Грубачић тврдио да је Николић од-
лучио да подржи Споразум о стабили-
зацији и придруживању после састанка
крајем августа с председником Тади-
ћем, за који се каже да га је припремио
власник Делте, Мирослав Мишковић“. У
једној каснијој депеши, број 1072, од 16.
октобра, Мантер додаје да има знакова
да СНС добија приступ финансијским
средствима за подршку странке.“ По ре-
чима добро позиционираног и поузда-
ног новинара, српски тајкуни Миро-

слав Мишковић и Милан Беко одлично
плаћају СНС. Други посматрачи и ди-
пломате тврде да Николић добија по-
дршку од француских донатора и да
тренутно преговара с а фондацијом јед-
не немачке партије у вези са пакетом
помоћи“, написао је Мантер. 

Телеграм 1326, од среде, 24. децем-
бра 2008, такође Мантеров, објашњава
са каквом је позадином формирана
СНС, а то је да буде потпора Тадићу, и то
у широком спектру питања, од усваја-
ња контроверзних закона, до манипу-
лације расељеним и ратом угроженим
Србима. 

„Збогпотешкоћа да привуку следбе-
нике из конзервативних и либералних
странака, Стефановић је рекао да ће ба-

лансирање СНС-а спречити сигурну по-
дршку у парламенту за законодавство
везано за европске интеграције, укљу-
чујући пакет везан за реформу судства
и мере потребне за прикључивање бе-
лој шенгенској листи. (Коментар: Одлу-
ка СНС-а да привремено напусти засе-
дање омогућила је парламенту да 22.
децембра усвоји контроверзне елемен-
те из пакета судских реформи са само
123 гласа. Крај коментара). Иако ће Ни-
колић и Вучић наставити да јавно подр-
жавају учлањење Србије у ЕУ, рекао је
Стефановић, они ће о подршци таквом
законодавству размишљати само „од
случаја до случаја“. Давање бланко по-
дршке законодавству, рекао је Стефа-
новић, означило би СНС као „сараднике
ДС-а“ и „озбиљно би окрњило“ поли-
тичку базу СНС-а. Стефановић је рекао
да очекује да ће председник Тадић зака-
зати нове изборе током следећих неко-
лико месеци, зато што ће актуелни на-
пори ДС-а да се договори са СРС-ом про-
пасти“.   

Крајишнике
жртвовати ради САД

Стефановић је путовао с Вучићем у
Хрватску, од 8. до 10. децембра, у медиј-
ски снажно испраћену посету „угроже-
ним“ Србима из Крајине и после те туре
је Мантеру објаснио каква је политика
СНС према Крајишницима– таква да их
треба искористити да за мале паре САД
зараде политичке поене:

„Упркос забринутости страначког
вођства за крајишке Србе, рекао је Сте-
фановић, СНС неће тражити средства
од српске владе зато што није време да
се „забоде нож у леђа српске владе“ по
овом питању. Стефановић је сугерисао
да би САД могле да зараде много пози-
тивних поена обнављањем неколико
српских кућа у Крајини.“

Вучићева и Николићева политика
према онима који су одговорни за смрт
српске деце види се и из изјава које су у
америчкој амбасади одабрали као ре-
презентативне, у депеши 1166, написа-
ној 9. октобра. У њој се наводи да су то-
ком недавне посете Вучића Америци,
српски медији писали извештаје под
насловима као што су „Србија не може
да напредује без Америке“ и „Потребни
су нам и Русија и Америка“. Говорећи о
интервенцији НАТО, Вучић је рекао да
она „не може да буде заборављена, али
морамо да идемо напред. Неко време је
прошло, неки део је данас историја.
Али, ми имамо децу, будућност, и озби-
љан човек мора да то има на уму“. 

Тадићеви доскорашњи штићеници нашли су се угрожени ликом и
делом Томе Николића. Пошто је Николић доказао шта је све у стању
да уради за Тадића, захваљујућитоме је добио заштиту од председни-
ка државе. Сведочанство је депеша од 1. септембра 2008, у којој се на-
води:

„Влајко Сенић је у приватном разговору 23. јула 2008. рекао да је
ДинкићсхватиокакојеимеГ17 изгубилокредибилитетујавности, па
ће ићи под фирмом друге партије, чије ће име бити од суштинског
значаја. Додатно, ДинкићверуједагаруководствоДСнеоправданоза-
поставља током последњих неколико месеци, посебно председник
Тадић. Реч је о томе да гледамо како Тадић омогућава заменику СРС
да оформи нову странку, напредњаке, док уопште не подржава Дин-
кићеве иницијативе, што је навело Динкића да закључи како му бу-
дућност као савезника ДС није осигурана”.  

Издајници
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П
редседник Српске напредне
странке Томислав Николић ку-
пио је диплому факултета, тврде

у Амбасади Сједињених Америчких Др-
жава. Ова информација наведена је у
строго поверљивој депеши Амбасаде
САД из Београда, коју је сајт Викиликс
обелоданио 1. септембра ове године.
Ова депеша (08Belgrade 111) упућена је
у Вашингтон 29. јануара 2008. године.

Николић је неписмен

Осим што америчке дипломате у
свом извештају наводе да је Николић
купио диплому, они констатују да је он
и неписмен, као и да не уме граматички
правилно да се изражава српским јези-
ком. Позивајући се на своје изворе у Ср-
бији, америчке дипломате су обавести-
ле шефове у Вашингтону о Николиће-
вом образовању и интелекту: 

– Николић је купио диплому више
школе и он је функционално неписмен.
Николић уме правилно да користи са-
мо четири, од седам падежа у српском
језику – између осталог стоји у тајној
депеши.

Иако су га сматрали неписменим и
сумњали у валидност његове дипломе,
то није сметало дипломатама САД да
исте године помогну Николићу да по-
куша пуч у Српској радикалној странци
а после неуспеха у покушају преотима-
ња странке да му обезбеде логистику за
оснивање Српске напредне странке. Та-
дашњи амерички амбасадор у Србији
Вилијем Мантер помиње се као један од
кључних људи који су посредовали у
зближавању Бориса Тадића и Томисла-
ва Николића и оснивању Српске на-
предне странке. Можда су управо Нико-
лићево (не)образовање и слаб инте-
лект били кључне „врлине“ због којих

су САД зажелеле да га регрутују у редо-
ве својих сарадника.

Студирао право, 
дипломирао економију

И без депеше америчких агената из
Србије, јасно је да је Николићево стица-
ње дипломе у најмању руку сумњиво.
Николић је у политику ушао са заврше-
ном средњом техничком школом – гра-
ђевински смер. Покушао је да студира
права,али је убрзо одустао. Председник
напредњака је 2006. године обелода-
нио да је наставио школовање на Прав-
ном факултету у Крагујевцуи то на тре-
ћој години.Николић је тада најављивао
да ће убрзо дипломирати захваљујући
„Болоњскојдекларацијии убрзаном си-
стему студија“. Вероватно би у томе и
успео, да убрзо није откривена афера
„Индекс“ са купопродајом испита, када
су ухапшени бројни професори, па и
сам декан Правног факултета у Крагу-
јевцу. Николић после тога дуго није по-

мињао своје студије, све док, по оснива-
њу Српске напредне странке, није обја-
вљено да је дипломирао на Факултету
за економију и инжењерски менаџ-
мент у Новом Саду и постао мастер еко-
номиста. Како је од студента треће го-
дине Правног факултета у Крагујевцу
постао мастер економије, вероватно ће
моћи да одговори једино просветна ин-
спекција.

Тома Авет

Ово није био једини пут да су запо-
слени у амбасади САД са ниподаштава-
њем и подругљиво писали о Томиславу
Николићу. „Велика Србија“ је већ писа-
ла о дипломатским депешама које су
слате 2009. године, у којима су запосле-
ни у амбасади САД у Београду Николи-
ћа поредили са авети. Према подацима
Викиликса, Николић је упоређен са аве-
ти у депеши амбасаде која је послата у
Вашингтон 4. августа 2009. године. У
том тренутку САД нису имале амбаса-
дора у Србији, већ је ту дужност привре-
мено вршила отправница послова Џе-
нифер Браш. Занимљиво је да је Нико-
лић у то време већ увелико био пред-
седник Српске напредне странке и радо
виђен гост у амбасади САД у коју је до-
лазио по инструкције.

По мери Вашингтона

Иако САД на Томислава Николића
гледају као на неписмену авет са ку-
пљеном дипломом факултета, то им
није сметало да га, уз Бориса Тадића, ан-
гажују у даљем растурању Србије. Веро-
ватно те Николићеве карактеристике,
по Американцима, представљају гаран-
цију да ће лидер напредњака бити вео-
ма успешан у даљем упропашћавању
Србије.                                                        Р. В. С.

Преварант

У строго поверљивим депешама из Амбасаде САД у Србији из 2008. тврди се:

Николић
купио�
диплому
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В
ојислав Шешељ је поднео кри-
вичну пријаву против тужиоца
Дерила Мандиса и заменика ше-

фа Претресног одељења тужилаштва
Боба Рида због обелодањивања инфор-
мација о заштићеном сведоку. 

Проф. др Шешељ се у пријави позвао
на депешу амбасаде САД у Хагу од 27. ју-
на 2008. године, коју је 30. августа 2011.
године објавио Викиликс (www.wi ki le -
aks.org/ca ble/2008/06/08THE HA -
GUE556). 

Из депеше под насловом „MKСJ: Про-
блеми сведока на Шешељевом суђењу“,
јасно се види да представници Амбаса-
де САД у Хагу прикупљају информације
о суђењу проф. др Војиславу Шешељу
пред Међународним кривичним судом
за бившу Југославију уз помоћ заступ-
ника тужилаштва и прослеђују их оба-
вештајним службама и државним орга-
нима САД. Наиме, високи службеници
тужилаштва МКСЈ Дерил Мандис и Боб
Рид откривају поверљиве податке са
суђења др Шешељу представницима

Амбасаде САД. Иду толико далеко да у
приватним разговорима са изаслани-
цима владе САД откривају идентитет
заштићеног сведока ВС-1033. Истом
приликом службеници тужилаштва
МКСЈ Мандис и Рид су представницима

САД изнели лажне податке о наводној
угрожености сведока од стране Струч-
ног тима који помаже одбрану проф. др
Војислава Шешеља.

Депеша је хитно прослеђена мини-
стру спољних послова САД, Европској
унији, као и америчким амбасадама у
Београду, Сарајеву, Скопљу, Загребу и
тзв. Амбасади у Приштини, Војној оба-
вештајној агенцији САД (DIA), Централ-

ној обавештајној агенцији (CIA) и на
крају министру одбране САД. 

Тужилаштво свесно откривало
идентитет заштићених сведока

Позивајући се на правилник о по-
ступку и доказима МКСЈ, проф. др Воји-
слав Шешељ је поднео кривичну прија-
ву против тужиоца Дерила Мандиса и
заменика шефа Претресног одељења
тужилаштва МКСЈ Боба Рида због непо-
штовања суда. Др Шешељ тражи од
Претресног већа III да истражи наводе о
непоштовању суда имајући у виду чи-
њенице које се у депеши наводе. У при-
јави су цитирани делови депеше коју је
објавио Викиликс, а у којој се између
осталог наводe и неистините тврдње
представника тужилаштва о наводном
застрашивању сведока од стране Ше-
шељевих правних саветника. „У при-
ватном разговору са службеником Ам-
басаде, Мандис је рекао да су Шешеље-
ви правни саветници укључени у кам-
пању застрашивања више сведока – ин-
сајдера који се налазе у Србији а који су
пристали да сведоче у корист тужила-
штва. 

Он тврди да су многи од ових сведо-
ка тражили да буду позвани обавезују-
ћим судским налогом, јер се плаше да
отворено подржавају тужилаштво на
тај начин што би се добровољно поја-
вили“, наводи се у депеши. Читајући на-
воде из депеше, коју је објавио Вики-
ликс (www.wi ki le aks.org/ca ble/2008/06/
08THE HA GUE556), а на њих се проф. др
Шешељ позвао у кривичној пријави,до-
лазимо до сазнања да је заменик шефа
Претресног одељења тужилаштва Боб
Рид обелоданио идентитет заштиће-
ног сведока, током разговора са слу-
жбеником Амбасаде о томе да наводно

Слобода Шешељу

Саопштавајући поверљиве
информације службеницима
Амбасаде САД о сведоку ВС-
1033, Мандис и Рид су свесно и
намерно прекршили прописе
МКСЈ.

Проф. др Војислав Шешељ поднео кривичну пријаву
против тужиоца Хашког трибунала

Тужилаштво�Америци откривало�
идентитет�заштићених�сведока

• Представници хашког тужилаштва су свесно и намерно обелодањивали информације које се
односе на предмет који се води против проф. др Војислава Шешеља и ометали су спровођење
правде, при чему су открили представницима стране владе идентитет заштићеног сведока
ВС-1033 

• Званичници тужилаштва одржавају тесне и учестале везе са службеницима владе САД, где
добијају и дају информације које се касније прослеђују, између осталог, и америчким обавештај-
ним службама, и на основу којих делује влада САД
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постоје јасни докази о покушају застра-
шивања тројице сведока. „Један од ових
сведока, Исак Гаши, борави у САД. Пре-
ма Риду, Гаши је пријавио да га српски
пријатељ из Београда, Мирко Нишовић
убеђује да не сведочи против Шешеља.
Нишовић је рекао Гашију да су му Ше-
шељеви сарадници претили да ће му
уништити ресторан уколико Гаши бу-
де сведочио. Гаши је проследио писмо
тужилаштву, за које Нишовић наводно
верује да су га саставили Шешељеви
правни саветници за Гашија да потпи-
ше и врати им. Писмо садржи изјаву
према којој се Гаши обавезује да сведо-
чи само за одбрану. Према Риду, још два
сведока су доставила тужилаштву ко-
пије сличних писама, и тврде да су суо-
чени са сличним претњама да не сведо-
че. Гаши који је бивши олимпијски каја-
каш је јак и остаје одлучан у томе да све-
дочи...“, стоји у пријави (www.vseselj.com)
која се позива на депешу амбасаде САД
у Хагу, од 27. јуна 2008. године, коју је
објавио Викиликс. 

У депеши се износе и подаци о само-
заступању др Шешеља, његовој страте-
гији одбране, стратегији претресног ве-
ћа и ранијим сукобима и могућем кон-
фликту између проф. др Војислава Ше-
шеља и поступајућег судског већа. Из
депеше се такође види да на основу не-
истинитих информација које су доста-
вили Мандис и Рид, службеници Владе
САД сматрају да су сведоци угрожени и
да ће због тога пре или касније доћи до
сукоба између др Шешеља и Претре-
сног већа III. 

Како се наводи у пријави, на овај на-
чин Мандис и Рид су свесно и намерно
обелодањивали информације које се
односе на предмет који се води против
проф. др Војислава Шешеља, ометали
су спровођење правде, при чему су от-
крили представницима стране владе
идентитет заштићеног сведока ВС-
1033. „Поред тога, г. Мандис и г. Рид су
изнели лажне податке о томе да прав-
ни саветници и сарадници др Шешеља
прете сведоцима. До дана данашњег
ниједан сведок МКСЈ са пребивали-
штем или боравиштем у Србији није
био угрожен од стране одбране. Потпу-
но је непромишљено и неодговорно
претпоставити да сведок или сведоци
који се налазе у САД могу да буду угро-
жени од стране одбране поред великог
броја служби безбедности те земље и
тзв. сајбер цара (cyber czar). Супротно
томе, многи сведоци су изјавили да је
тужилаштво вршило притисак на њих,
да их је уцењивало, претило им, нудило

мито и сл. како би лажно сведочили
против др Шешеља. Уосталом, у току је
и истрага против тужилаштва МКСЈ по
тим питањима“, истиче се у пријави. 

Саопштавајући поверљиве инфор-
мације службеницима Амбасаде САД о
сведоку ВС-1033, Мандис и Рид су све-
сно и намерно прекршили прописе
МКСЈ. Примера ради, тужилаштво је у
свом поднеску од 29. марта 2007. годи-
не доставило коначни, ревидирани и
поверљиви списак сведока на које рачу-
на у поступку против др Шешеља. На
том поверљивом списку се налази и за-
штићени сведок ВС-1033. И у завршном
претпретресном поднеску тужила-
штва сведок ВС-1033 је заштићен. Од-
брана је из тих разлога, како се наводи
у пријави, ВС-1033 третирала као за-

штићеног сведока. Сведок ВС-1033 је
10. марта 2010. године, истиче се у при-
јави, сведочио под заштитним мерама
и делови његовог сведочења нису до
данас доступни јавности. „Према Стату-
ту МКСЈ тужилац делује независно као
засебни орган Међународног суда. Он
не сме тражити ни примати упутства
ни од које владе, нити од било којег
другог извора. Што је, уосталом, пропи-
сано за службенике УН и Повељом УН.
Супротно томе, званичници тужила-
штва одржавају тесне и учестале везе
са службеницима владе САД, од којих
добијају и дају информације које се ка-
сније прослеђују између осталог и аме-
ричким обавештајним службама, и на
основу којих делује влада САД“, наводи
се у пријави.                                               Р. В. С.

Слобода Шешељу
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Н
ародни посланици Српске ради-
калне странке у Скупштини Ср-
бије су, током расправе о Пред-

логу закона о кривичном поступку у на-
челу, изнели низ аргументованих при-
медби на предлог закона, које су пока-
зале сав бесмисао предлога. Посланици
СРС су захтевали да се предлог уклони
са дневног реда скупштинског заседа-
ња, јер су решења предложена у закону
јако лоша, и истакли су да закон не пру-
жа никакву заштиту ни гаранцију да ће
се усудскомпоступку утврдитиистина. 

– По новом решењу, судија може да
одобри тајно снимање како би се утвр-
дило да ли је дотично лице извршило
неко кривично дело. Ко то треба да
спроведе: БИА. Ко је на челу БИА: Саша
Вукадиновић. Викиликскаже да прода-
је информације америчкој амбасади.
Даље, имали смо Наташу Кандић, која
заступа људе у суду, иако је социолог.
Имали смо Наташу Кандић која чува
сведоке у свом стану, коју плаћа Хашки
трибунал, односно тужилаштво. Она
даје кључеве својим сведоцима, позива
сведоке из иностранства, организује
транспорт, води неког адвоката, бив-
шег судију да изигравају неки поступак
– подсетио је Зоран Красић. 

Красић је појаснио министру правде
Снежани Маловић да није упозната са
тим шта значи стандард суђења у ра-
зумном року, јер би, у супротном, држа-
ва свакодневно писала петицију и оба-
вештавала светску јавност о злочину
који се чини у Хашком трибуналу над
Војиславом Шешељем. Он се осврнуо и
на институт презумпције невиности,
којег јеу нашем систему први пут напао
Зоран Ђинђић реченицом: „Нека иду у
Хаг па нека доказују своју невиност.“

– Ви сте то узели као једну максиму,
као једно начело, овде сте прогурали и
то. Решења која су садржана у овом за-
кону су најгора што постоје. Да јераспи-
сан тендер за најгори предлог законика
о кривичном поступку, учесници на
тендеру не би могли да достигну овај
ниво неквалитетног текста. Овде се не
пружа никаква заштита, нити се даје
било каква гаранција да ће се у судском
поступку утврдити истина – оценио је
Красић.

Лажни сведоци
Вјерица Радета је на примеру Ха-

шког трибунала објаснила како функ-
ционише споразумно сведочење окри-
вљеног и осуђеног, којепредвиђаЗакон
о кривичном поступку. Иследници Ха-
шког трибунала прикупљају изјаве од
будућих сведока, прете им, покушавају-
ћи да их корумпирају. 

– Војислав Шешељ је поднео кри-
вичну пријаву против 44 лажна сведо-
ка, који су се појавили у процесу против
њега зато што су, коришћењем овога
што ви сада предвиђате у овом закони-
ку, под претњом принуде и уценом из-
нуђиване изјаве од тих евентуалних
сведока, а поднета је кривична пријава
и против тужилаца у Хашком трибуна-
лу који су учествовали у томе. Сведоци
се купују парама и исељавањем у трећу
земљу. Ви то сада све, на жалост, прецр-
тавате у овај Законик о кривичном по-
ступку – подсетила је Радета.

Она се осврнула и на специјалниста-
тусза заштићеног сведока, предвиђен у
новом закону, упитавши да ли се статус
„посебно осетљивог сведока“ односи на
онога ко је осетљив на паре, што отвара
простор за куповину сведока, подсећа-
јући на случај лажних сведока у Хашком
трибуналу – Александра Васиљевића и
Јована Дуловића. Коментаришући део
уводног говора министра правде Сне-
жане Маловић, у коме је она потврдила
да по новом закону, „ако окривљени не-
ће браниоца, бранилац ће имати огра-
ничена права”, Радета је објаснила да,
ако окривљени неће браниоца, брани-
лац не може имати никаква права, јер
би то значило наметање браниоца. Од-

Крах правосуђа

• По новом решењу, судија
може да одобри тајно сни-
мање како би се утврдило
да ли је дотично лице извр-
шило неко кривично дело. 

• Кроз истрагу тужила-
штва доводи се у опасност
институт презумпције не-
виности. 

• Претње принудом и уце-
ном, изнуђивање изјава од
сведока, куповина сведока
парама се прецртавају у
Законик о кривичном по-
ступку. 

• Специјални статус за за-
штићеног сведока, односно
статус „посебно осетљи-
вог сведока“ отвара про-
стор за куповину сведока.

• Неуставна и дискримина-
торска одредба да тек
бранилац са праксом од
пет година може бити
бранилац по службеној ду-
жности. 

• Доведена у питање усагла-
шеност са Европском кон-
венцијом о заштити људ-
ских права и основних сло-
бода, нарочито са одредба-
ма о праву на правично су-
ђење. 

• Директива Европског пар-
ламента и Савета из 2010.
године, са којом је Закон о
кривичном поступку ускла-
ђиван, није примењива у
српском правном систему

Трибунализација
српског
правосуђа

Закон о кривичном поступку
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редбу да тек бранилац са праксом од
пет година може бити бранилац по слу-
жбеној дужности, Радета је назвала не-
уставном и дискриминаторском.

Одредбе закона које се тичу зашти-
ћених сведока, Дејан Мировић је оце-
нио као спорне, посебно сведочење под
заштитним мерама, када се не зна име
сведока, изглед, глас и идентитет. Он је
подсетио на најпознатији процес про-
тив криминалаца и мафије у Италији,
чувени „Макси процес“ из 1986. и 1987.
године, када је главни сведок Томазо
Бушета, због осетљивости сведочења,
сведочио без икаквих заштитних мера,
иако му је убијено двоје деце, ближа и
даља родбина и сви његови сарадници.

– Да ли је могуће да постоји већа опа-
сност у Републици Србији за заштићене
сведоке од ове, која је чувена у правној
теорији, у правној пракси, у свим суђе-
њима која се баве посебно осетљивим
заштићеним сведоцима – упитао је Ми-
ровић и упозорио да претеранаупотре-
ба заштићених сведока доводи до поја-
вљивања лажних сведока, што је случај
у поступку који се води против др Ше-
шеља у Хагу, где је две трећине сведока
тужилаштва заштићено и ти сведоци
лажно сведоче.

Красић је подсетио да је институт
сведока сарадникапримењену судови-
ма за организовани криминал и ратне
злочине.

– Имате бизнисмена Чумета, који
може да гази по улици, а са полицијом
иде да закључује уговоре око реновира-
ња путева. Он је сведок сарадник. Данас
је у Србији постао сан бити сведок са-
радник, јер има бољу заштиту него би-
ло ко – оценио је Красић. 

Јојић је рекао да одредбе закона до-
воде у питање и усаглашеност са
Европском конвенцијом о заштити
људских права и основних слобода, на-
рочито са одредбама о праву на правич-
но суђење, јер Конвенција оптуженом
предвиђа право да се у буквалном сми-
слу види и суочи са сведоцима пред су-
дом, да сведочење буде непосредно. „То
значи да морате да видите човека који
против вас лаже, да сведоци у сваком
случају буду испитани“, прецизирао је
Јојић. 

Увођење умирућег права ЕУ

Мировић је инсистирање министра
правде Снежане Маловић на преузима-
њу делова или правних правила из ан-
глосаксонског права оценио погре-
шним, како је рекао, не само зато што је
сваком студенту прве године Правног

факултета јасно да Република Србија
припада континенталном правном си-
стему, већ је начело утврђивањаистине
пре свега обавеза, не тужилаштва или
тужиоца, већ судског већа, и судија не
може бити неутралан у једном процесу.
Он је навео мишљење професора Прав-
ног факултета у Београду Милана Шку-
лићада је једноставно немогућеприме-
њивати начела из англосаксонског
права на наше прилике, јер је, на при-
мер, у Енглеској могуће да неко буде
адвокат, а да није завршио правни фа-
култет, тамо фактички не постоји ни
Устав итд.

– Можете рећи да ЕУ то тражи од
нас, можете рећи да су то стандарди ЕУ,
да се не ради само о англосаксонском
праву, међутим, то није тачно. На 262
стране наводите усклађивање са ди-
рективом Европског парламента и Са-

вета из 2010. године, која није усагла-
шена са српским правом, јер сте и ви то
навели у формулару и на више места
пише „неусаглашено“, „немогуће за
примену“ итд. Дакле, сами себе деман-
тујете и наводите да једна директива,
односно упутствоЕУ, није примењива у
српском правном систему – објаснио је
Мировић.

Он је образложење да је Закон о кри-
вичном поступку усаглашен са члано-
вима Споразума о стабилизацији и при-
друживању и прелазним Трговинским
споразумом назвао глупошћу, јер се
Прелазни трговински споразум односи
на економске делове Споразума о ста-
билизацији и придруживању и нема
никакве везе са Законом о кривичном
поступку.

– Што се тиче образложења којетре-
ба да нам докаже да се ради о усаглаше-
ности са правом ЕУ, испод рубрике
„Усаглашеност са примарним извори-

ма ЕУ“, не стоји ништа. То је невероват-
но. Ви сте се усагласили са СПП, са се-
кундарним правом ЕУ, али нема ни го-
вора, на пример, о Споразуму из Лиса-
бона који је важећи, и може се рећи, јед-
на врста „устава“ ЕУ. Ту нема ни речи о
образложењу, што показује да тај који
је писао то образложење закона нема
појма о европском праву – констатује
Дејан Мировић, називајући правне фор-
мулације о усаглашености са правом ЕУ
у закону неозбиљним, неприкладним и
срамотним.

Радета сматра да увођење тужилач-
кеистраге представљадиректан утицај
извршне власти на судску власт и кр-
шење Устава Србије по налогу из
Европске уније, јер су на 202 стране са-
држани чланови предлога законика, а
на 262 стране директиве из ЕУ. 

Крах правосуђа

Гаранција равноправности је судија, 
а не право на прикупљање доказа

Критикујући изјаву министра правде Снежане Маловић да је Пред-
логом закона о кривичном поступку обезбеђена једнакост оружја из-
међу јавног тужиоца и окривљеног, омогућавањем одбрани да у току
истраге прикупља доказе и материјал у своју корист, народни посла-
ник Петар Јојић се упитао о каквој једнакости оружја се ради ако др-
жавна машинерија стоји иза тужиоца, а оптужени је го као миш, ло-
шег материјалног стања и недовољно образован. Посланик Српске
радикалне странке Дејан Мировић је навео податак да тужилаштво,
по буџету Републике Србије за 2011. годину, располаже са неколико
десетина милиона евра у својој каси, а окривљени у Републици Срби-
ји имају просечну плату од 30.000 динара, од које морају плаћати
адвокате.

– Једина гаранција равноправности су судија, председник судског
већа и судско веће. То је нешто што нам елементарна логика, правно
тумачење и језичко тумачење говори – објаснио је Дејан Мировић.
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– То је за СРС апсолутно неприхва-
тљиво. Не знамо одакле тај суицидни
порив у представницима режима Бори-
са Тадића, шта још ЕУ треба да вам ура-
ди, па да кажете – е доста више, нећемо
више да разговарамо са представници-
ма ЕУ. Уништили сте све демократске
принципе, милион људи је без посла, на
месту бивших фабрика велики тржни
центри, сваки дан нови откази, Србе
убијају у Хашком трибуналу, одузимају
и отимају нам Косово и Метохију. Шта
још треба, људи моји, да вам ураде и да
кажете: нећемо више да размишљамо о
уласку Србије у ЕУ – упитала је Вјерица
Радета, која је оценила да Кривични за-
коник није прошао стручну јавну рас-
праву, изузев расправе ре-
жимских истомишљеника.

Красић се осврнуо на не-
зависност судства и упитао
од чега је судство независно
и трансформисано, кад није
решило ниједну криминал-
ну аферу Демократске
странке и њених сателита, а
сада у предлогу закона пише
како изјава дата истражите-
љу може да буде доказно
средство, да се убаци у спис и
да добије доказну вредност
и релевантност, иако сви у
старту знамо да је то лаж. 

– Што се нисте позвали
на међународне стандарде
који су под окриљем УН, на
конвенције, смернице, ми-
нималне стандарде? Ухва-
тили сте се на 260 страна за
умируће право ЕУ, а Слобо-
дан Хомен, пре него што се
напише кривична пријава и
подигне оптужница, преко
телевизије прокоментари-
ше цео предмет. Имали смо фантастич-
не прописе о суђењу у разумном року, а
сада сте прихватили новотарију која се
примењује у Европском суду за људска
права и натерали Уставни суд да то
примењује самокад су у питању парни-
це, али не и кривични поступци – при-
мећује Зоран Красић.

Он је оптужио Владу Србије да јој ни-
је стало до ефикасног правосуђа, јер би
у противном решила проблем наплате
потраживања од 500 милиона динара
за изградњу зграде Касационог суда,
наплате потраживања за Авалски то-
рањ, питање штедионице „Елита“, уби-
ство новинара Пантића у Јагодини, си-
туацију да БИА пружа податке прили-
ком избора за судију и тужиоца, док

бивши радници у правосуђу примају
плату не радећи ништа.

Фалсификовање изјава сведока

Народни посланик Српске радикал-
не странке Петар Јојић је оценионепри-
хватљивом одредбу предлога Закона о
кривичном поступку у којој пише да се
на претходној истрази може заснивати
судска пресуда, јер њу обавља тужила-
штво и полиција, а не судови. Јојић сма-
тра да радње претходне истраге пред-
стављају неформални полицијски уви-
ђај, који је уређен Законом о полицији. 

– Претходна истрага се не отвара
никаквом формалном одлуком, против
које би лице према коме се води имало

могућности да употреби правни лек и
због кога она за то лице не сме имати
никаквих последица, а још мање се са-
слушање сведока и осумњиченог из те
фазе поступка може третирати као
формална процесна радња, уз то још и
са доказном снагом у будућем поступ-
ку. За тим саслушањима нема ни ствар-
не потребе, јер одмах иза тог неформал-
ног поступка следи формална истрага у
којој се све то може регуларно предузе-
ти – објаснио је Јојић.

Он је оценио да би прихватањем од-
редбе предлога Закона о кривичном
поступку, у којој пише да се на претход-
ној истрази може заснивати судска пре-
суда, суд постао трансмисија за доно-
шење пресуда заснованих на доказима

које је припремила полиција. Он је кри-
тиковао и одредбе закона у којем суд
може тражити од судског вештака, под
претњом новчане казне, да промени
свој исказ пре суочавања са одбраном,
јер то отвара могућност за злоупотребу
доказног поступка од стране самог су-
дије.

Красић je оценио да велики број ре-
шења која постоје у предлогу Закона не
извире из међународних стандарда и
нису достигла ниво међународног оби-
чајног права, док се мешањем конти-
ненталног и англосаксонског права
праве квази-поступак и квази-институ-
ција, што постоји у Хашком трибуналу,
где у једном тренутку судије могу да да-

ју већу доказну вредност
изјави коју је сведок дао
пре 15 година неком ис-
тражитељу тужилаштва,
него његовом сведочењу
у судници, где је усмено
сведочио о неким ствари-
ма, што је потпуно непри-
хватљиво. 

–Нема овде ниједног
стандарда, овде је сваки
стандард унакажен, а да
ви то тако насилно ради-
те, доказ вам је „Сабља“.
Колико је наплаћено од
накнаде штете због оних
силних хапшења? Ви сте
осиони, имате иза себе
Америку, Енглеску, имате
НАТО пакт, имате Европ-
ску унију, све ће то тако да
се гура, а друге ствари вас
не интересују – констато-
вао је Красић.

Радета је упитала вла-
дајућу већину зашто је
осумњичени нарко бос

Дарко Шарић успео да побегне из зе-
мље, ако су, према њиховим речима, ве-
лики процеси завршени током неколи-
ко последњих година, и упитала да ли
Дарко Шарић има утицаја и на Владу
Србије. 

– Зашто нисте нашли начина да на-
пишете праву потерницу за Станком
Суботићем Цанетом? Човек је пре два
дана, у обраћању новинарима путем
видео линка, рекао да је финансирао
ДС, да је не знам колико пара дао Ружи-
ци Ђинђић. Зато он може да побегне. Не
помињете Горана Кнежевића. У којој је
фази поступак у коме је Горан Кнеже-
вић објашњавао како је чувао паре ДС,
200 милиона динара у општини у Зре-
њанину – упитала је Радета. Р. В. С.

Крах правосуђа
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К
о ме мо ра тив ним ску пом у Ло -
зни ци и па ра сто сом на ло кал -
ном гр о бљу, 31. ав гу ста је обе ле -

же на 70. го ди шњи ца од осло бо ђе ња
тог ме ста од Не ма ца. Пот пу ков ник Вој -
ске Кра ље ви не Ју го сла ви је Ве се лин
Ми си та пред во дио је уста ни ке у  хра -
бром ју ри шу, ко ји пред ста вља пра ви
по че так устан ка за осло бо ђе ње Ср би је
у Дру гом свет ском ра ту. Ло знич ка сло -
бо да тра ја ла је 40 да на, а Ми си та је сво -
је ме сто у исто ри ји, као и ме сто Ср би је
у сло бо до љу би вој Евро пи, пла тио жи -
во том.

И ове 2011, као и пр о те клих го ди на,
пред став ни ци ло кал них од бо ра и
функ ци о не ри Срп ске ра ди кал не
стран ке са пред став ни ци ма Удру же -
ња рат них до бро во ља ца осло бо ди лач -
ких ра то ва 1912-1918. по ло жи ли су
цве ће крај спо мен-би сте па лом хе ро ју.
Уз при кла дан кул тур но-умет нич ки
пр о грам, зву ке гу са ла и осло бо ди лач -
ке пе сме, ви ше сто ти на оку пље них Ло -
зни ча на и го сти ју ода ло је по шту стра -
да лим бор ци ма. 

Ше ше ље ви ро ђа ци

Пот пред сед ник Срп ске ра ди кал не
стран ке Зо ран Кра сић ис та као је да
осло бо ђе ње Ло зни це, као пр вог осло -
бо ђе ног гра да Евро пе, ле жи у чи ње ни -
ци да смо та да све ту по ка за ли опре де -
ље ност на шег на ро да за сло бо ду и же -
љу да до сто јан стве но жи ви мо на сво јој
те ри то ри ји.

– И, гле чу да, на пад и осло ба ђа ње је
пред во дио чо век ко ји је у сва ком по -

гле ду био нај бо љи – нај мла ђи офи цир
кра љев ске вој ске, из у зе тан спор ти ста,
не ко ли ко је зи ка је го во рио, оми љен,
по пу ла ран. И, што не ре ћи – Во ји слав
Ше шељ је ро ђак фа ми ли је Ми си та и
Ве се ли на Ми си те, ње го ва мај ка је Да -
ни ца Ми си та. И Во ји слав Ше шељ је
нај бо љи. Ве се лин Ми си та је 31. ав гу ста
1941. по ка зао сво ју љу бав пре ма отаџ -
би ни, а Во ји слав Ше шељ ево де ве ту го -
ди ну ро би ја у Ха шком три бу на лу и
сва ко днев но нам по ка зу је ка ко тре ба
да се бо ри мо за ин те ре се свог на ро да и
да пре по зна мо шта то За пад ми сли о
срп ском на ро ду – ка зао је Кра сић, се ћа -
ју ћи се да 1998, ка да је по ста вље на би -

ста, ни је би ло ве ли ког рас по ло же ња
да се по ста ви спо ме ник у цен тру гра да.

Ло зни ца за то, ка ко је ре као, има
оба ве зу да у не ком свом ужем град -
ском цен тру по ста ви ве ли ки спо ме -
ник Ве се ли ну Ми си ти, или му до де ли
ма кар ули цу или не ко дру го обе леж је
„ка ко би Ло зни ца пред во ди ла тај ан -
ти фа ши стич ки блок у име це лог срп -
ског на ро да“. 

У на шем на ро ду се, ка ко је да ље ка -
зао Кра сић, ни шта зна чај ни је ни је пр о -
ме ни ло: оно што је би ло 1941, то је би -
ло и 1991, а ево и да нас 2011, ка да је
очи глед но да не ко ме сме та мо и да не -
ко не же ли да жи ви мо на овом пр о сто ру.

На лицу места

Обе ле же но се дам де це ни ја 
од осло бо ђе ња Ло зни це

Ми�си�та�хе�рој�
пр�вог�сло�бод�ног�
гра�да�Евро�пе

Цео свет да чу је за на шу Ло зни цу 
Дан 31. ав густ 1941. је злат ним сло ви ма за бе ле жен у исто ри ји. Ло зни ца је по ста ла пр во ве ће осло бо -

ђе но ме сто у по ро бље ној Евро пи. Да нас је 31. ав густ, при ли ка за пр о мо ци ју гра да Ло зни це у Ср би ји и чи -
та вом све ту, ко ји га ји и по шту је ан ти фа ши стич ку бор бу. Срп ској ра ди кал ној стран ци је не схва тљи во да
ло кал на са мо у пра ва ни је у ста њу да пре по зна тај по тен ци јал ко ји би наш град мо гао увр сти ти ме ђу свет -
ске но си о це бор бе пр о тив фа ши зма – ре као је Мар ко Јо ва но вић, в.д. пред сед ни ка Град ског од бо ра Срп -
ске ра ди кал не стран ке, и под се тио да су срп ски ра ди ка ли по ста ви ли, а ка сни је и сво јим те ли ма од бра -
ни ли спо мен-би сту и „омо гу ћи ли бу ду ћим ге не ра ци ја ма да са по но сом из го ва ра ју Ми си ти но име и име -
на дру гих срп ских ви те зо ва“. Он је ис та као да су пред став ни ци вла сти (Г17) пр ви пут ове го ди не до шли
на скуп, што је, ка ко је оце нио, од раз из гра ђе ног по што ва ња пре ма нај ја чој опо зи ци о ној стран ци у гра ду.
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– Осло ба ђа ње Ло -
зни це нас опо ми ње
да мо ра мо да гра ди -
мо је дин ство срп ског
на ро да, је дин ство
око на ших ви тал них
на ци о нал них ин те -
ре са – да не сме мо да
се по вла чи мо, да мо -
ра мо на пр во ме сто
да ста ви мо на ше до -
сто јан ство, наш зах -
тев да жи ви мо на
свом као сви нор мал -
ни љу ди – ре као је
Кра сић и до дао да
Ср би на Ко со ву и Ме -
то хи ји да нас пре жи -
вља ва ју оно што су
Ср би пре жи вља ва ли
у Ре пу бли ци Срп ској
Кра ји ни и на бив шој
те ри то ри ји Бо сне и
Хер це го ви не. 

Вла сти у Ср би ји се ме ња ју, до ла зе
пр о е вроп ске, про-НА ТО стран ке, али,
ка ко је ка зао Кра сић, за пад на по ли ти -
ка пре ма срп ском на ро ду се не ме ња.
За то мо ра мо да ус по ста ви мо на ци о -
нал но је дин ство и „да зна мо шта је на -
ше, шта су на ши на ци о нал ни ин те ре -
си, да нас то ру ко во ди ако ми сли мо да
Ср би ја бу де нор мал на др жа ва у ко јој
ће сви Ср би да се при јат но осе ћа ју, као
и сви дру ги гра ђа ни, без об зи ра ко је су
на ци о нал но сти“. 

Кра сић је по звао оку пље ни на род
да из сло бо дар ске Ло зни це упу ти по -
др шку на шој бра ћи и се стра ма ко ји се
на ла зе на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то -
хи је да из др же, „јер они је су при мер
шта сви ми тре ба да ра ди мо и ка ко да

са чу ва мо сво ју те ри то ри ју“. 
– Ове ста ри не, ка да су на па да ле

Нем це у Ло зни ци, ни су раз ми шља ле
да ли тре ба да се тр гу је са те ри то ри -
јом. Ја ко ли ко знам, у Ло зни ци, у овом
кра ју, ни ко не би при хва тио да се не ко -
ме по кло ни ни ква драт ни сан ти ме тар
све те срп ске зе мље. Та ко тре ба и ми да
се по на ша мо. До бро је што има мо љу -
де ко ји мо гу да нам о Ло зни ци и до га -
ђа ји ма из 1941. по све до че о то ме као
оче ви ци – ис та као је Кра сић, обра ћа ју -
ћи се је ди ној дво ји ци пре о ста лих Ми -
си ти них жи вих са бо ра ца. 

Ис пра вља ње исто ри је

Члан Пред сед нич ког ко ле ги ју ма и
на род ни по сла ник Сре то Пе рић по -
здра вио је оку пље не ре чи ма оп ти ми -
зма. 

– Струк ту ра љу ди ко ја се да нас ов де
оку пи ла ми да је на ду да ће у на ред ном
пе ри о ду 31. ав густ би ти дан ка да ће се
сла ви ти Дан осло бо ђе ња Ло зни це, али
и Дан ди за ња устан ка у Ср би ји, на че -

му Срп ска ра ди кал на
стран ка већ ду же ин -
си сти ра. Не мо гу ће је да
Ср би ја као по че так
устан ка у бор би пр о -
тив не при ја те ља сла ви
уби ство дво ји це жан -
дар ма – ка зао је Пе рић,
ис ти чу ћи да смо и да -
нас по ро бље ни, као и
1941. го ди не.

Али, ви ди се да срп -
ском на ро ду по ста је ја -
сно да по ли ти ка ко ју
во ди Та дић ни је ис -
прав на и да тре ба да
сле де по ли ти ку Срп ске
ра ди кал не стран ке,
„јер је то је ди на ис -
прав на по ли ти ка ко ја
обез бе ђу је пр о спе ри -
тет и це ло ви тост Ре пу -
бли ке Ср би је“.

На лицу места
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На лицу места

Ка ко из гле да не цен зу ри са на исто ри ја
– На род је ви део Ми си ту код Тро но ше. Про нео се глас по се ли ма да тре ба до ћи на до го вор. Мо ја бра ћа

су оти шла на тај до го вор. Су тра дан се оку пи ло на ро да, и са оруж јем и без оруж ја. Пред ве че су Нем ци из
Ба ње Ко ви ља че кре ну ли на нас, да ви де шта је. На о бла чи ло се, по че ла ки ша, а Нем ци на мо то ри ма са три
точ ка, са ми тра ље зи ма на обе стра не, ту кли су по на ма. Мисита је ко ман до вао да се гру пе раз дво је, ма -
не ври са ли смо и до че ка ли ју тро. 

Су тра дан смо за ро би ли Нем це, ја 36, јер сам кре нуо на За ја чу, ку да су се они по вла чи ли. Ми си та је имао
са мо бом бе у џе пу. Ни је имао ни пи што ља, ни пу шке, хра бро се бо рио. Био је ра њен, од не ли су га у бол -
ни цу, где је и умро. Са хра њен је су тра дан, на ста ром гро бљу, од мах иза ка пе ле. Био је и спо ме ник уда рен.
По сле је пре нет. 

Пр ви дан сло бо де је про шао у ве се љу, знаш ка ко је... А, су тра дан смо уда ри ли на Ба њу Ко ви ља чу... – ис -
при чао нам је Сте па нић Бра ни слав, из се ла Ру ја на, ро ђен да ле ке 1915, ко ји је је ди ни жи ви Ми си тин са -
бо рац. 

На ску пу је го во рио и Божа Панић, ро ђен 1926, не по сред ни уче сник у осло бо ђе њу и Ло зни це и Ба ње
Ко ви ља че.

– Пр во смо по ло жи ли за кле тву, а он да опе ло, да ко по ги не, не оде без опе ла на онај свет. Ми си ту сам
ви део тад јед ном, кад нас је оку пио. Он је ју нак мог де тињ ства, имао сам 15 го ди на. Био је сна ла жљив.
Има ли смо не ке им про ви зо ва не бом бе, на ва ли ли смо на се ди ште Не ма ца и по сле два де сет ми ну та су ис -
та кли бе лу за ста ву! Ми си та је био нај мла ђи пот пу ков ник вој ске Ју го сла ви је. Он 1941. ни је хтео да при -
хва ти пакт са Нем ци ма и сво јој се стри чи ни је ре као да пла ни ра да оде у ма на стир Тро но шу и да по ста не
ко ор ди на тор уста н ка. Да ни је би ло ма на стир ског све штен ства и Ми си те, устан ка не би би ло, ка зао је Па -
нић.

Он је до дао да исто ри ја тре ба да бу де учи те љи ца жи во та за мла ђе ге не ра ци је. „Ка да се за вр шио рат,
му чи ло ме је што се ди же спо ме ник све му и сва че му, а Ми си ти не. И пре ко ње го вог гро ба је тре ба ло да
иде ста за, па је гроб из ме штен ме тар-два. То ме сам при су ство вао. Исто ри ја се ни је огре ши ла са мо о чет -
нич ки по крет, већ о цео срп ски на род. Исто ри ја ко ју пи шу по бед ни ци, ни ка да ни је пра ва. Нај ве ћа је не -
сре ћа за на род ка да бу да ли даш власт. Мо жда све ту тре ба по ми ре ње ме ђу на ро ди ма, али на ма тре ба по -
ми ре ње Ср ба са Ср би ма“.
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П
осле преваре око
„договора“ мини-
стра пољопри-

вреде Душана Петрови-
ћа и хладњачара са јед-
не, и произвођача мали-
на са друге стране, када
је министар дого-

ворио откупну цену само за мали-
наре из ариљског краја, о чему је
„Велика Србија“ писала у про-
шлом броју, малинари из злати-
борског и моравичког краја, удру-
жени у нову Унију произвођача ја-
годичастог воћа,кровну организа-
цију малинара из целе Србије, по-
ново су кренули у протестну во-
жњу својим тракторима до зграде
Владе Србије у Београду, али су их
на путу опет зауставиле јаке снаге
полиције и жандармерије. У стра-
ху од гнева српског сељака, режим
је опет посегнуо за репресијом и у
петак, 9. септембра увече, преко
полиције, малинарима уручио ре-
шења о забрани уредно пријављених
протеста у Прибоју, Пријепољу, Новој
Вароши, Косјерићу, Ужицу, Ивањици,
БајинојБаштии Пожеги, заказаних у су-
боту 10. септембра, што произвођаче
није спречило да крену у протестну во-
жњу. Протесту су се придружили и ма-
линари из општина Александровац,
Брус и Блаце.

Малинари протестују због дискри-
минације у одређивању откупне цене,
са главним захтевом да она буде једин-
ствена за целу Србијуи да износи мини-
мум 126 динара за килограм. Малина-

ри су прихватили да аконтна откупна
цена у целој Србији буде 100 динара за
килограм, што су прихватили и произ-
вођачи из ариљског краја, али траже да
држава обезбеди субвенцију од још 26
динара по килограму,како би се стигло
до откупне цене којом се покривају нај-
основнији трошкови производње ма-
лине. Према речима Драгише Терзића,

председника скупштине Уније произ-
вођача малине и другог ситног воћа,
полиција је блокиралаколоне трактора
и других возила код Бајине Баште у ме-
сту Костојевићима; код Косјерића у ме-
сту Пантића стена, а код Прибоја у Јар-
меновцима. Произвођачи из тих места
су се упутили за Пожегу, одакле је тре-

бало заједно да крену ка Београду. По-
лиција је зауставила готово све на путу,
али саобраћај нигде није блокиран. На
неким местима пољопривредници су
били принуђени да подижу шаторе и
постављају лонце за припремање хра-
не, а према последњим информацијама,
до закључења овог броја „Велике Срби-
је“ спремали су се да индивидуално, ал-

тернативним правцима, крену
пут Пожеге, одакле ће, ако се у ме-
ђувремену са њима не састану
министар пољопривреде Душан
Петровић или председник Владе
Мирко Цветковић, кренути пре-
ма Београду.

Министар пољопривреде, тр-
говине, шумарства и водопри-
вредеДушан Петровић изјавио је,
после позива малинара на разго-
вор, како „не уме да објасни шта
тачно представља разлог за наја-
вљене протесте малинара“, јер
споразум постигнут са произво-
ђачима тог воћа из Ариља (који
више од месец дана после догово-

ра још увек не функционише), наводно
може да се примени на све откупљива-
че и малинаре у Србији.Огласио се и по-
моћник министра пољопривреде, трго-
вине, шумарства и водопривреде Ми-
лош Миловановић, кога су малинари
више пута послали кући са захтевом да
за сто доведе министра Петровића, ре-
чима како је „откупљивачима малина
омогућено да узимају субвенционисане
кредите Фонда за развој” иако, месец и
по дана после договора, Фонд за развој
откупљивачима малине и хладњачари-
ма није одобрио нити један једини кре-
дит.

Обмана

Нови протести пољопривредника због преваре око откупне цене малине

Режим�(опет)�
насамарио�малинаре!

Пише: Владимир Мишковић

• Прошле године откупна цена килограма малине прве класе била је између 146 и 153 динара за
килограм, а ове године хладњачари нуде свега између 65 и 90 динара за килограм малине прве
класе, што је упола мање него прошле године. Иако је, према процени стручњака, минимална
откупна цена, која подмирује трошкове, 126 динара за килограм малине, министар пољопри-
вреде Душан Петровић је договорио откупну цену килограма малине од свега 100 динара, и то
само за малинаре из Ариља (којима се и даље нуди 90 динара за килограм малине, па ни од тог
договора још увек нема ништа). Тим договором нису обухваћени малинари из других места, ко-
јима хладњачари и даље нуде у просеку 75 динара за килограм малине. Због великих финансиј-
ских губитака, упропаштени малинари супоноворешили да се протестима изборе за своја права

Цена малине на светском тр-
жишту осцилира највише 5 од-
сто, а српским малинарима је за
годину дана откупна цена мали-
не смањена за 100 одсто.
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Око 200, од укупно 700 произвођача
малина из Пријепоља, који су ове годи-
не произвели око 1.000 тона малине,
неколико ноћи за редом су дочекали
под шатором на тргу код Дома културе
у Пријепољу. Њима је Полицијска упра-
ва из Пријепоља, као и другим малина-
рима, забранила протест. Главна паро-
ла протеста малинара из Пријепоља је
„Е, сад је доста“. Њима се придружио и
Милутин Миша Живковић, председ-
ник Удружења „Златни брег“ из Нове
Вароши и потпредседник новоформи-
ране Уније произвођача малине и дру-
гог ситног воћа. Онјеза „Велику Србију“
потврдио да су представници Уније
упутили званичан позив председнику
Владе Србије Мирку Цветковићу и ми-
нистру пољопривреде Душану Петро-
вићу, да дођу у седиште Уније у Ужице,
како би се договорили око откупне це-
не малине у 2011. години.

– Иако ми је првобитно одобрен зах-
тев за миран протест у Новој Вароши,
полиција ми је тражила имена и прези-
мена свих учесника протеста који ће во-
зити тракторе. Пошто те информације
нисам могао прикупити у одређеном
времену, уручено ми је решење о забра-
ни протеста. После тога смо се ми из Но-
ве Вароши прегруписали и прикључи-
лималинарима из Пријепоља, јерјењи-
ма одобрен протестни скуп – објашња-
ва Миша Живковић.

Он напомиње да се већ неколико да-
на налази под сталном присмотром по-
лиције, која прати његово кретање, али
да за сада није имао већих проблема.
Милутин је поновио захтеве малинара
за субвенцијом од 26 динара по кило-
граму, чија је укупна вредност 15 мили-
она евра, што је десет пута мање од за-
раде, коју ће држава идуће године инка-
сирати од производње малине.

Видосав Ракић, произвођач малина
из Ужица, у тренутку разговора са но-
винаром „Велике Србије“ налазио се
код Бајине Баште, у месту Костојевићи-
ма, на путу којег су блокирале јаке сна-
ге полиције и жандармерије. Он је рекао
да код малинара види велику енергију,
због тога што схватајуда је по среди ло-
повлук, јер је прошле године откупна
цена килограма малине била 153 дина-
ра, а сада је од 75 до 80 динара. 

– Половину новца желе да нам отму
и украду. То је створило енергију у на-
роду и народ се окупио. Међутим, ми
смо обични сељаци, а хладњачари има-
ју на својој страни и технику и власт.
Због тога се осећамокао заморчићи. До-
вели су на нас толико жандармерије и
полиције, да се осећамо као криминал-
ци. У Бајиној Башти, Косјерићу, Ужицу,
Пожеги смо блокирани, у Пријепољу
смо опкољени, у Ивањици нам не дају
да изађемо. Ми само желимо да овај ло-
повлук изађе на видело – истиче Видосав.

Он сматра да власт жели да уништи
оно задње што, захваљујући зноју сеља-
ка, функционише у Србији, јер сељаци,
уместо да на својим имањима ору и се-
ју, приморани су да протестују. Видосав
подсећа да цена малине на светском тр-
жишту осцилира највише 5 одсто, а
српским малинарима је за годину дана
откупна цена малине смањена за 100
одсто.

– Овом полицијом командује Душан
Петровић, а не Ивица Дачић. На састан-
ку са командантом полиције Слађаном
Младеновићем сам рекао: господине,
боље да ме убијете ноћас, него да ме
убијате идућих десет година– пренео је
своја осећања новинару „Велике Срби-
је“ малинар из Ужица Видосав Ракић.

Посланик Српске радикалне стран-
ке Милан Николић је из Ариља, у ком су

избили први протести малинара. Он
сматра да је захтев малинара за откуп-
номценомод 126 динара по килограму
малине оправдан, али да држава ништа
није предузела да обезбеди амбијент за
нормалне услове за рад, пре свега суб-
венције, како би произвођачи малине
од свог рада могли нешто и да зараде. 

– Прошле године откупна цена у
Ариљу је била 146 динара за килограм
малине, а ове године је откупна цена
прво била 80 динара за малину прве
класе, па су негде подигли на 90 динара
за килограм. После првог таласа проте-
ста, министар пољопривреде Душан
Петровић је обећао откупљивачима
кредите из Фонда за развој, да подигну
откупне цене малине за 10 динара, на
100 динара за килограм. Међутим, још
увек, месец дана касније, хладњачари у
Ариљу нису почели исплаћивати 100
динара за килограм малине, а није ми
познато ни да је било ко од њих до сада
добио кредит од Фонда за развој – ре-
као јенароднипосланик Милан Николић.

Он подсећа да је Министарство по-
љопривреде малинарима у Ариљу по-
нудило једну хладњачу као јавно скла-
диште, док се не оконча криза око от-
купне цене,алида суто искористила са-
мо два или три малинара, јер је малину,
због малих разлика у квалитету, веома
тешко ускладиштити.

– Када су почели први протести у
Ариљу, кроз посланичко питање у
Скупштини Србије сам тражио да се
власт определи према том производу,
односно да обезбеди конзистентан
став, одсуство диспаритета и сигур-
ност. Тога нема и због тога је откупна
цена малине лоша, што је случај и са от-
купним ценама паприке, парадајза, ја-
буке, кромпира и других производа –
закључује посланик СРС Милан Нико-
лић.

Обмана

Упропаштено 300.000 људи
У Србији се око 80.000 домаћинстава бави производњом малине, а од тог посла живи око 300.000 људи.

Све земље у окружењу, осим Србије, имају субвенције за производњу малине, као и велики светски произ-
вођачи Пољска и Чиле. Због недостатка субвенција, производња малина је у константном паду. У Србији је
2009. године произведено 95.000 тона, док је ове године произведено свега око 65.000 тона малина. Цена
тог воћа на тржишту ЕУ кошта од 16 до 20 евра за килограм, а тренутно се у Србији у откупу плаћа око 80
евроцентиза килограм малине. Од укупне вредности извозавоћауСрбији у2010. години, 62 одсто је чинило
63.000 тоне малина, са укупном зарадом од 168 милиона долара. Од укупне производње малине у Србији,
85 одсто се извози у замрзнутом стању, 10 одсто јесвежамалина, апет одсто конзервисанамалина. ПосланикСрп-
ске радикалне странке из Ариља Милан Николић сматра дасубвенција има довољно, јер су ове године кроз
субвенције потрошене милијарде динара, али се оне углавном троше тако да кајмак скидају тајкуни.

– Велики проблем представља начин трошења субвенција. На прошлој седници Скупштине Србије по-
ставио сам посланичко питање министру Петровићу: да ли је неко из Ужичког, односно Златиборскогокру-
га, користио субвенцију вештачког ђубрива „Викторија групе“ од 210.000 тона. Од њега сам добио преци-
зан одговор: ниједно правно, физичко лице или задруга са територије Ужичког округа није купило нити
грам субвенционисаног вештачког ђубрива – констатује посланик СРС Милан Николић.
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С
рбија је аграрна
земља и српски се-
љак је један од те-

меља српске привреде.
Зато је удар на српског
сељака напад на носио-
це економије у Србији и
привреду у целини. То

не спречава групицу повлаштених „би-
знисмена”, да за свој рачун из године у
годину варају сељака, и тиме урушавају
националну економију.

Тако је један од највећих откупљи-
вача сунцокрета, компанија „Викторија
група“, у власништву Станка Поповића
и Милије Бабовића, преко своје филија-
ле „Викторија оил“, 27. августа ове годи-
не утврдила коначну цену сунцокрета,
а то је 30 динара, односно 300 евра за

тону, без ПДВ-а. У образложењустоји да
је цена донета на основу цена уокруже-
њу и на светским берзама, мада је от-
купна цена сунцокрета за месец сеп-
тембар на париској берзи 395 евра по
тони, а на берзи у Будимпешти 423,76
евра по тони. Наравно, у саопштењу
„Викторија групе“ нигде не пише и да
пољопривредници у окружењу уз от-
купну цену добијају субвенције у виси-
ни од 300 до 500 евра по хектару, па су
им трошкови производње много мањи
него трошкови њихових колега у Срби-
ји.

Према калкулацији производне це-
не сунцокрета у 2011. години, коју је об-
јавио Задружни савез Војводине, та от-
купна цена није довољна да покрије ни
најосновније трошкове, пасељаку за се-
тву идуће године неће остати ни дина-

ра. Према процењеном просечном при-
носу од 2,4 тонепо хектару, минимална
продајна цена са 10 одсто акумулације
износи 31,81 динар без ПДВ-а за кило-
грам сунцокрета, што је за скоро два ди-
нара по килограму више од понуђене
откупне цене. То значи да сељак не са-
мо да неће моћи платити све трошкове,
већ ће бити и на губитку. Калкулација је
укључила трошкове као што су превоз
и растурање НПК ђубрива, орање, та-
њирање, превоз и растурање азотног
ђубрива, сетвоспремирање, прскање
ацет-хлором, комбајнирање и превоз
сунцокрета, порези, доприносии осигу-
рање усева. 

Произвођачи уља правдају нижу от-
купну цену и опасношћу да ће у случају
више откупне цене доћи до повећања
цене литра јестивог уља у продавница-

Махинације

Договорили откупну цену сунцокрета 
тако да пољопривредници не зараде ни динар

Тајкунски дилови�
опет�по�леђима�сељака

Пише: Владимир Мишковић

• Прошле године откупна цена сунцокрета је износила 400 евра по тони, а цена једног литра уља
„Дијамант“ – Зрењанин свега 117 динара. Ове године откупна цена сунцокрета је спуштена на
300 евра за тону, што је за 25 одсто мање од откупне цене у прошлој, 2010. години. Истовреме-
но, цена уља уљаре „Дијамант” Зрењанинје повећана на више од150 динара по литру, што је ско-
ро 25 одсто више од цене литра уља у прошлој години
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ма. Међутим, прошле године откупна
цена сунцокрета је износила 400 евра
по тони, а цена једног литра уља „Дија-
мант“ – Зрењанин,у власништву „Агро-
кора“, фирме хрватског тајкуна Ивице
Тодорића, свега 117 динара. Ове године
откупна цена сунцокрета је спуштена

на 300 евра за тону, што је за 25 одсто
мање од откупне цене у прошлој, 2010.
години, а истовремено, цена уља уљаре
„Дијамант“ Зрењанин повећана је на
више од 150 динара по литри, што је
скоро 25 одсто више од цене литра уља
у прошлој години. Чак се и цена јефти-
нијег уља „Искон”, у власништву „Вик-
торија групе“, креће око 140 динара.Чак
и ако се остваре најаве „Викторија
оила“ и „Витала“ из Врбаса о снижењу
цене литре сунцокретовог уља за 10 од-
сто– на 129 динара по литру, та цена ће
и даље бити виша од прошлогодишње.
Како то да се цена сунцокрета, од ког се
прави уље, из године у годину смањује,
док се цена уља повећава? 

Ко профитира
- пољопривредник или тајкун?

Бранислав Ановић је земљорадник
из места Томашевац у околини Зрења-
нина. Ове године је сунцокретом засе-
јао 13 хектара земљишта. Иако је опти-
миста, јер очекује род од3,5 тоне сунцо-
крета по хектару, процењује да ће на 10
хектара засејаних сунцокретом, губи-
так због ниже откупне цене износити
између 3.000 и 4.000 евра.

– Огромно је улагање труда и рада.
Да би се сунцокрет успешно засејао, зе-
мљиште је прво потребно преорати, по-
том урадити припрему земљишта, па
прихрану, а после тога следи прскање
хербицидима и пестицидима. После се-
тве следи ново прскање средствима за

заштиту од корова и штеточина, потом
следи шпартање између редова, ново
прскање и на крају жетва – набраја Бра-
нислав.

Он подсећа да су ове године трошко-
ви куповине дизел горива и вештачког
ђубрива за око 25 одсто већи него про-

шле године. Народни посланик Српске
радикалне странке Милорад Крстин се
слаже са Браниславом и наводи пода-
так да јепрошле године у септембру це-
на дизел горива била 106 динара за ли-
тар, а ове године је 124 динара по литри
дизела. Крстин напомиње да је режими
ове, као и прошле године, уместо да по-
могне сељаку, регресирао 250.000 тона
вештачког ђубрива са 10.000 динара по
хектару засејане површине, на чему су
профитирали тајкуни из „Викторија
групе“, а не сељаци.

– Представници „Викторија групе“ и
уљаре„Дијамант“ су се недавно састали
на Палићу и договорили откупну цену

сунцокрета од 360 евра за тону без
ПДВ-а. Цена уља „Дијамант“ од 153 ди-
нара по литри је заправо формирана на
тојкалкулацији од 360 евра за тону сун-
цокрета. А наводно би откупна цена ве-
ћа од 300 евра по тони повећала цену
од 153 динара по литри уља. Нису у ста-
њу да поштују ни сопствени договор, а
кроз те лажи покушавају сачувати со-
цијални мир – констатује Крстин.

Он подсећа да је председник Задру-
жног савеза Војводине Радислав Јова-
нов тражио од откупљивача да изађу
пољопривредницима у сусрети пошту-
ју цифру од раније договорених 360
евра за тону сунцокрета, јер се са 300
евра за тону сунцокрета подмирују са-
мо основни трошкови, што значи да је
сељак ове годинеилирадио за џабеили
јечакна губитку. Бранислав Ановић на-
помиње да је ове године пшеница пла-
ћана 18 динарапо килограму, а паритет
цена између пшенице и сунцокрета је у
односу: два килограма пшенице за је-
дан килограм сунцокрета.

– То значи да би се килограм сунцо-
крета морао плаћати 36 динара за ки-
лограм, односно 360 динара за тону.
Због великог губитка ове године, ауто-
матски ће ми трошкови сетве у идућој
години бити већи – закључује Брани-
слав.

Милорад Крстин наводи још један
пример: прошле годинеје откупна цена
соје била 280 евра за тону, а ове године
је 320 евра за тону, што значи да откуп-
не цене хране на тржишту генерално
расту, али их неко смишљено умањује.

– Два тајкуна одређују цену сунцо-
крета, а министар трговине ћути – кон-
статује народни посланик Милорад Кр-
стин.

Махинације
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С
удећи према садр-
жају депеше коју је
објавио „Викиликс“,

а која је из Амбасаде
САД из Београда у Ва-
шингтон послата 6. јула
2009. године, америчку
администрацију попри-
лично је разбеснео нови

Закон о генетски модификованим ор-
ганизмима (ГМО) који је 29. маја 2009.
године усвојила Скупштина Србије.
Овим законом, по први пут у Србији, на
експлицитан начин забрањено је
узгајање генетски модификова-
не хране и трговина производи-
ма који садрже генетски моди-
фиковану храну у Србији. 

Да проблем буде већи, конач-
на верзија текста закона који је
усвојен у Скупштини претрпела
је драстичне измене у односу на
првобитни предлог Владе Србије
и то захваљујући притисцима
Српске радикалне странке, која је
на овај предлог поднела више од
200 амандмана. Иначе, подноше-
ње великог броја амандмана на
владине предлоге закона поједи-
ни медији, али и режимске стран-
ке, тадасу окарактерисали као намерну
блокаду рада парламента и стварање
беспотребних трошкова израде копија
материјала који се доставља послани-
цима. 

Да трудрадикала није био узалудан,
сведочи текст депеше коју је потписала
отправница послова Амбасаде САД Џе-
нифер Браш.

„Неоправдан“ закон

У депеши 09 Belgrade 637 се исти-
че да је српски парламент усвојио ре-
стриктиван закон који није у складу са
правилима Светске трговинске органи-
зације (СТО) и који забрањује транзит
генетски модификоване хране кроз Ср-
бију у друге земље. „Нова ограничења у
вези са генетски модификованом хра-
ном нису у складу са прописима СТО и
негативно ће се одразити на преговоре

Србије са СТО, уколико не буду укину-
та“, констатује се у поверљивој депеши,
коју је потписала отправница послова
Амбасаде САД Џенифер Браш.

Због тога је аташе Амбасаде САД-а
„изрибао“ тадашњег министра пољо-
привреде Сашу Драгина, а „Америма“ је
у помоћ притекао и лидер Г17 Млађан
Динкић, који се понудио да „испегла“
ствар. Динкић је Американцима обећао
да ће извршити притисак на Мини-
старство пољопривреде да брзо начи-
ни предлоге амандмана, којима ће се
недавно усвојени закон изменити.

Џенифер Браш у поверљивој депе-

ши наводи да ограничења из закона
„превазилазе она која тренутно намеће
ЕУ“: „Научно неоправдан закон такође
забрањује увоз генетски произведеног
сојиног млека, које је било једини био-
технички производ који је Србија уво-
зила пре ове забране. Србија је увозила
до 120.000 мт сојиног млека годишње
до 2006. године. После 2006. године
увоз је пао на око 50 до 70.000 мт, захва-
љујући смањеној производњи стоке и
повећаној производњи домаћег соји-
ног млека“, констатује Браш.

Притисак СРС

Брашова истиче да су јој званични-
ци у Министарству пољопривреде, као
и помоћник министра економије Боја-
на Тодоровић, рекли како нова ограни-
чења у закону о ГМО нису записана у
верзији законодавства коју је одобрила

влада, него су додата касније у току
парламентарне дебате.

„Наши извори су нам пренели да
је у току расправе у парламенту Дра-
гин попустио под притисцима Срп-
ске радикалне странке и забранио је
генетски модификовану храну“, на-
води се у депеши и даље додаје: „Глас о
забранама донетим у последњем тре-
нутку изненадио је чланове владе,
укључујући и Динкића. Министарка из
Г17 Јасна Матић и Тодоровићева рекли
су нам да је Динкић потегао питање за-
кона о ГМО на недељној седници владе
23. јуна“.

У депеши такође пише да је са-
ветник службе за пољопривреду
СТО-а при Влади Србије пренео
америчким званичницима, 24. ју-
на 2009. године, да су стручњаци
који су радили са министром Са-
шом Драгином, саветовали да од-
устане од забране ГМО, али да
„Драгин није разумео последице“. 

Демарш Драгину

Након што је усвојен Закон о
ГМО који није по њиховој мери,
званичници Амбасаде САД-а нису
седели скрштених руку, па је тако
аташе, 26. јуна 2009. године, по-
слао телеграмски демарш тада-
шњем српском министру пољо-

привреде Саши Драгину (ДС). 
Према наводима из депеше, Драгин

је рекао да је парламент донео Закон о
ГМО због притиска унутар парламента
и притиска домаћих произвођача соји-
ног млека. „Драгин је рекао да се плаши
да биизгубиопосао и изазвао„вриску у
парламенту“ да је изашао у сусрет мул-
тинационалним корпорацијама и да
није забранио ГМХ“, наводи се у депеши.

Браш пише како је министар Драгин
„негирао да је био под притиском чла-
нова Српске радикалне странке, који се
традиционално супротстављају генет-
ски модификованој соји“. Она наводи да
је, с обзиром на огроман притисак САД,
ЕУ и других чланица СТО, Драгин рекао
ће план за измену закона бити предо-
чен 10. јула 2009. године на радном са-
станку са СТО. 

Исправно

„Викиликс“: Закон о ГМО угрозио интересе САД и ЕУ

Радикали спречили
увоз�ГМО�ђубрета

Пише: Иван Нинић
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„Извори у Министарству пољопри-
вреде обавестили су нас 29. јула да Дра-
гин не планира да промени закон у
блиској будућности и да ће покушати
да закон остави што је могуће дуже, да
би помогао српским компанијама огра-
ничавањем увоза генетски модифико-
ване хране“, констатује се у депеши.

Динкић лобиста

У целу причу око ГМО умешао се за-
штитник америчких интереса у Србији
и лидер странке Г17 Млађан Динкић,
који је, према наводима из депеше, 30.
јуна 2009. године рекао атешеу Амбаса-
де САД-а да ће извршити притисак на
министра Драгина да се брзо сачини
предлог измена закона.

„Како би илустровао своју одлуч-
ност да ће решити ово питање, Динкић
је на састанак с аташеом позвао шефа
кабинета премијера Цветковића, Мир-
јану Јовашевић, да би олакшао сарадњу
са Министарством пољопривреде“, бе-
лежи Џенифер Браш у својој депеши и
додаје: „Динкић је рекао да све аманд-
мане на закон парламент може усвоји-
ти за време следећег заседања у сеп-
тембру“.

На крају депеше истиче се „комен-
тар“ да су званичници Амбасаде САД-а
забринути да министар Драгин може
покушати да избегне доношење изме-
на закона о ГМО у блиској будућности,
како би придобио наклоност домаћих
произвођача. „Међутим, ми верујемо да
ће сада укључење Динкића у ово пита-
ње, као и укључење особља премијера,
спречити свако Драгиново одуговлаче-
ње“, пише у депеши, у чијој се последњој
реченици закључује: „Наставићемо да

вршимо притисак на све стране у циљу
брзог разрешења тог питања“. 

„Викиликс“ је само потврдио поли-
тику лидера Г17 плус Млађана Динки-
ћа, који, зарад опстанка на власти и по-
дршке са Запада, тајно лобира и подр-
жава тровање грађана, животиња, еко-
система и пољопривредног земљишта
у Србији. У истој улози претходно се
опробала и његова страначка колеги-
ница и некадашњиминистар пољопри-
вреде Ивана Дулић-Марковић, која је
својевремено дозволила да се у Србију
увезе преко 200.000 тона генетски мо-
дификоване сачме. 

Амандмани СРС

Из поверљиве депеше види се да је
неко америчким дипломатама „дошап-
нуо“ шта је утицало да министар Саша

Драгин у Скупштини Србије, у току рас-
праве о Предлогу законао генетски мо-
дификованим организмима, драстич-
но измени текст који је предложила
влада. У питању је притисак посланика
Српске радикалне странке, који су у
жучној расправи на Одбору за пољо-
привреду, али и на седници парламен-
та, пружили жесток отпор првобитном
тексту предлога закона. 

Српска радикална странка је са пре-
ко 200 предложених амандмана пока-
зала шта мисли о Предлогу закона о
ГМО, да би Влада Србије, у први мах, од-
била готово све амандмане. Међутим,
радикали су своју доследност показали
на седници Одбора за пољопривреду,
након чега је министар Драгин био
принуђен да амандмане прихвати. По-
што су радикалски амандмани већ од-
бијени од стране владе, онда је формал-
ни предлагач већинеамандмана посла-
ника СРСморао да буде парламентарни
Одбор за пољопривреду.

Дакле, принципијелност и дослед-
ност политике Српске радикалне
странкепроизвела је такав ефекат да се
измени суштина предложеног текста
закона, али и да се поједине предложе-
не одредбе потпуно обришу. Тиме је
практично забрањена комерцијална
употреба генетски модификованих
производа у Србији. То у преводу значи
да су радикали директно угрозили ин-
тересе САД, ЕУ и мултинационалних
компанија, у њиховим напорима да ле-
гализују своје досадашње активности и
да, у блиској будућности, од Србије на-
праве депонију и полигон за дистрибу-
цију и продају генетски модификова-
них производа.

Исправно
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Д
а америчка адми-
нистрација у Бео-
граду помно пра-

ти шта се дешава у срп-
ском сектору енергети-
ке и ко за чије интересе
по том питању лобира,
показује депеша Амба-

саде САД-а, од 2. фебруара 2009. године,
коју је објавио „Викиликс“.Није ни мало
случајно то што је ова депеша настала
12 дана након што је режим најавио ме-
ђународни јавни позив за потенцијал-
не инвеститоре, који су заинтересова-
ни за стратешко улагање у постројења
термоелектрана „Колубара Б“ и „Нико-
ла Тесла Б“, вредности око 2,7 милијар-
де долара. 

У депеши 09 Belgrade 92 коју је пот-
писао тадашњи амбасадор САД-а Каме-
рон Мантер наводи се да је Александар
Ћириловић, председник ресорног од-
бора за енергетику ДС-а, рекао како ДС
„нема јасну стратегију“ по питању тен-
дера у сектору енергетике. „Министар
Шкундрић из СПС-а гура ове тендере,
иначе он је почасни професор на Уни-
верзитету у Санкт Петербургу. Његовог
заменика Душана Мракића подржавају
челници ЕПС, као и Драган Томић, заме-
ник директора ЕПС, а сви они подржа-
вају партнерство с руском фирмом за
трговину струјом Интер РАО“, наводи
Ћириловић у разговору с Мантером.

Влаховић и Динкић 
лобирају за Немце

Мантер каже да је према коалицио-
ном споразуму место генералног ди-
ректора ЕПС-а припало ДС-у, али да се-
дам месеци од формирања владе уну-
тар те странке није постојала сагла-
сност око кандидата. Он преноси речи
Ћириловића, који му је рекао да је у
оквиру ДС-а већ почео процес лобира-
ња потенцијалних партнера за ЕПС, али
да верује да ће коначна одлука о тенде-
рима на крају бити донета „уз одобре-
ње председника Тадића“.  

„Министар економије Млађан Дин-
кић и званичник ДС-а и бивши мини-

стар за приватизацију Александар Вла-
ховић подржаће немачку компанију
RWЕ. Чешка фирма ČEZ нада се подр-
шци градоначелника Београда Драгана
Ђиласа, док локални тајкун Вук Хамо-
вић тражи стратешког партнера за свој
EFT. Конзорцијум EFT може да буде вр-
ло конкурентан, а лично ћу лобирати за
немачку фирму EnBW, која планира да
на тендеру наступи са инвестиционим
фондом „Was hing ton Ca pi tal Gr o up“, ре-
као је Ћириловић амбасадору САД.

Иначе, теза да је режим Бориса Та-
дића спреман да ЕПС, у одређеној фор-
ми „стратешког“ партнерства, препу-
сти Немциманије изненађујућа. Неиме-
новани извори појединих српских ме-
дија, уочи посете немачке канцеларке
Ангеле Меркел, у јавност су износили
информације да је једна од тема разго-
вора Меркелове и Тадића управо про-
даја ЕПС-а Немцима. Наводно, тиме би
се Немачка боље позиционирала и ста-
вила „шапу“ на целокупан енергетски
сектор Србије, а за узврат би нашој зе-
мљи омогућила „бржи“ пријем у члан-
ство у ЕУ. 

Страх од Руса

У Мантеровој депеши констатује се
да је у априлу2008. године, у јеку избор-
не кампање, потписан протокол о са-
радњи и развоју у области енергетике
између ЕПС-а и руске компаније „Интер

РАО“. Споразум који подразумева раз-
мену информација о текућим и буду-
ћим пројектима и заједничким актив-
ностима на тржиштима трећих земаља
истиче 1. јула 2009. године и, према
Мантеровим речима, „није обавезују-
ћи“.

Интересантно је, Мантер у депеши
преноси одређена сазнања која је добио
од тзв. стручњака за енергетику Зоране
Михајловић-Милановић, како наводи,
саветника за енергетику председника
Владе Републике Српске Милорада До-
дика. Ова госпођа (некада кадар Г17
плус, а данас функционер СНС-а), пре-
нела је Мантеру да су радне групе пре-
ма потписаном протоколу припремиле
опције према којима би се ЕПС укључио
у будућу заједничку српско-руску ком-
панију. „Зорана очекује да ће, као и у
случају нафтне компаније НИС, проћи
без тендера и да ће „Интер РАО“ ступи-
ти у директне преговоре са ЕПС-ом“, ка-
же амбасадор Мантер.

Функционер ДС-а Александар Ћи-
риловић потврдио је Мантеру да је на
бази протокола постојала радна група,
али је негирао да ће „Интер РАО“ бити
позван да са ЕПС-ом преговара ван тен-
дера. Ћириловић је рекао, а Мантер
преноси, да ће бити расписан тендер,
али да ће се само јаки и угледни играчи
узети у обзир. 

Подела плена

Ко је безецовао ЕПС 

Тадићев�режим�лобира
да�ЕПС�оде�у�руке�Немаца

Пише: Иван Нинић
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ЕПС никако Русима

С обзиром да је Министарство енер-
гетике најавило тендере за стратешке
партнере ЕПС-а, Камерон Мантер за-
кључује да актуелни проблеми са ру-
ским гасом можда коначно утичу на то
да се на тржишту објаве тендери. Он
констатује да су српски медији фоку-
сирани на гасну кризу у Украјини, али
да је „репутација Русије значајан хит у
јавности“ и да ће Русија своје интересе
да заштити на свим фронтовима. 

„Међутим, политичке поделе у вла-
ди и јавна сумња о поузданости Русије
као енергетског партнера могу да
ометају руске напоре“, пише Мантер и
додаје: „Ови тендери ће бити показа-
тељ посвећености Србије плану да
слободно и транспарентно прихвата
понуде за велике пројекте“. На крају
Мантер закључује да, уколико се тен-
дерима добро управља, Србија неће
имати само сигурно снабдевање елек-
тричном енергијом, која јој је „очајнич-
ки потребна“, већ ће такође „унапре-
дити свој кредибилитет“ у сарадњи са
Европом.

Разумљиво је што Амбасада САД у
Београду одржава контакте, помно
прати и бележи „хронику“ енергетског
сектора Србије. Потенцијални инвести-
тори из Руске Федерације су „трн у оку“
и свакако да представљају претњу, како
Немачкој, тако и администрацији САД-
а. То је додатно подгрејала продаја
НИС-а Русима, коју очигледно нису ус-
пели да спрече, и због тога ће по сваку
цену приграбити ЕПС. Након „научене
лекције“, Немачка је појачала интересо-
вање, те је тако, преко фирме RWЕ, са
ЕПС-ом уговорила заједничку градњу 5
хидроцентрала у Србији. 

„Колубара“ у фокусу

Америчку администрацију посебно
интересује Рударски басен „Колубара“
на територијиопштине Лазаревац, који
послује у саставу ЕПС-а и то се види из
депеше 10 Belgrade 24, од 6. јануара 2010.
године, коју је отправник послова Ам-
басаде САД-а Џенифер Браш послала
својим шефовима у Вашингтон. Браш у
Вашингтон шаље детаљно генералије о
површинском копу „Колубара“, па тако
пише да се он налази „40 миља југоза-
падно од Београда у општини Лазаре-
вац“, да је „највећи произвођач угља“ и
да производи „70 одсто лигнита у Србији“. 

Он каже да „Колубара“ произведе30
милиона тона годишње и да има 2,2 ми-
лијарде тона резерви и то пореди са
рудником Косово Поље, који произво-

ди 7,1 милиона тона годишње и има 12
милијарди тона резерви. Даље додаје
да је „Колубара“ у власништву државе
Србије, односно у власништву ЕПС-а, да
се скоро 90 одсто угља из „Колубаре“
користи за производњу електричне

енергије у четири термоелектране
ЕПС-а, а да остатак иде домаћинствима
и за извоз, пре свега у Румунију.

Браш у депеши износи податке о до-
приносу „Колубаре“ 5. октобра 2000. го-
дине,броју запослених радника, али и о
томе да у „Колубари“ има корупције и
да рудник служи за финансирање поје-
диних политичких странака. „ДСС је из-
губио контролу и над ЕПС-ом и над Ко-
лубаром када су ДС Бориса Тадића и
СПС формирали националну владу у ју-
лу 2008. године. Влада је, у јулу 2009. го-
дине, именовала Небојшу Ћерана, по-
сланика ДС-а, за директора Колубаре

који је заменио Драгана Томића (ДСС)“,
прецизно се наводи у депеши.

У депеши се констатује да су неке
Колубарине ћерке-фирме тренутно
под контролом СПС-а, јер локалну
власт у Лазаревцу чине ДСС-НС-Српска
радикална странка и СПС“. 

Немци у „Колубари“

Према наводима депеше, види се да
су представници Амбасаде САД-а у Бе-
ограду били у посети руднику „Колу-
бара“ 21. децембра 2009. године. О
функционисању рударског басена,
предстојећим плановима и залихама
лигнита, Браш у депеши пише да их је
информисао Владан Радовановић,
иначе заменик директора РБ „Колуба-
ра“. Радовановић је Американцима
пренео да, поред четири поља експло-
атације, „Колубара“ намерава да отво-
ри још два, која ће задовољити потре-
бе Србије за угљем до 2060. године. 

„Радовановић је рекао да је, од окто-
бра 2000. године, немачка влада пока-
зала велико интересовање за пружање

донација и погодних кредита за Колу-
бару“, констатује Џенифер Браш.

Дакле, погодности које немачка вла-
да пружа у кредитирању „Колубаре“
уклапају се у причу да режим Бориса
Тадића ради на томе да ЕПС прода Нем-
цима. Зато ове две депеше „Викиликса“
сведоче да нема никакве дилеме да ће
се, у годинама које долазе, о судбини
„Колубаре“и целокупног ЕПС-а одлучи-
вати у Берлину и Вашингтону. За сада је
Тадић „отшкринуо“ врата Немцима, а
врло је могуће ће ЕПС бити још једна
обавезна „карта“ на путу за чланство у
ЕУ. 

Подела плена
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П
рема документа-
цији до које је до-
шао Савет за бор-

бу против корупције
Српске радикалне стран-
ке, на само једно беспо-
требно и бесмислено
спонзорство, државни

губиташ ЈП „Електропривреда Србије“
проћердало је 57.425.-
578 динара или око
700.000 евра према та-
дашњем курсу. Реч је
трогодишњoј акцији
„ЕПС и деца“ коју је фи-
нансирало ово јавно
предузеће у периоду
2006, 2007. и 2008. го-
дине. Наиме, акција је
реализована под ге-
слом „друштвено одго-
ворно пословање“
ЕПС-а и то с циљем да

се деца у Србији (основци) „информи-
шу и образују како да рационалном по-
трошњом електричне енергије чувају
здраву животну средину“. Међутим,
уколико се погледа укупан цех ове ак-
ције, онда се слободно може рећи да су
од исте ЕПС држава и грађани имали
више штете него користи. 

Трогодишњу акцију „ЕПС и деца“
надлежни у ЈП ЕПС очигледно су схва-

тили као могућност да
се из овог предузећа
„испумпају“ енормне
количине новца. Тако
је ЕПС спонзорисао
продукцију баналних
компјутерских игрица,
компоновање и снима-
ње песмица, ликовне,
литерарне и фото кон-
курсе, спортске и позо-
ришне активности и
слично. Свакако најма-
ње користи од свега

овога су имала сама децау Србији, а нај-
више појединци и приватна предузећа.
Супротно „штедњи“ као кључној пору-
ци, тежиште акције „ЕПС и деца“ ста-
вљено је на израду и штампање едука-
тивних брошура, промотивних матери-

Недомаћински

„Велика Србија“ истражује пословање ЕПС-а

Губиташ�спонзорисао
„маглу“�од�700.000�евра

Пише: Иван Нинић

• Како „на делу“ изгледа нестручно и недомаћинско управљање јавним предузећима, илуструје
пример Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, које је у периоду од 2006. до 2008. године про-
ћердало чак 57.425.578 динара, на акцију „ЕПС и деца“, од које нико није имао користи осим поје-
динаца и фирми које су профитирале. Под изговором „друштвено одговорног пословања“, ЕПС је
платио компјутерске игрице 13.000 евра, музичке ЦД-ове 15.000 евра, услуге ТВ продукције пре-
ко 100.000 евра итд. Нажалост, овакве баханалије платиће искључиво грађани Србије, кроз уве-
ћане рачуне за електричну енергију

Песмице од 9.375 евра!
У августовском броју „Вели-

ке Србије“ обелодањени су по-
даци да је ЈП ЕПС, за услуге пи-
сања и компоновања 12 дечи-
јих песмица платило укупно
9.375 евра. Такође, обелодањен
је и податак да је аутору илу-
страција, односно цртежа дим-
њака и дрвета на рекламним
постерима и конкурсима ЕПС-а
плаћено 632.000 динара! Ова
два уговора такође су настала у
склопу фамозне акције „ЕПС и
деца“ и због тога не чуди што је
акција грађане Србије на крају
коштала 57,4 динара!
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јала, папрено скупу израду видео еми-
сија и закуп медијског простора на те-
левизијама. 

За игрице 13.000 евра!

Један од сегмената акције „ЕПС и де-
ца“ јесу и две дечије компјутерскеигри-
це које су у ту сврху постављенена сајту
ЕПС-а 2007. и 2008. године. На питања
око цене и продукције спорних игрица,
из ЕПС-а одговарају да je први уговор о
спонзорству (бр. III-20/3), вредности
5.000 евра (без ПДВ), потписан 20. мар-
та 2008. године са предузећем „Ниве-
биа“ из Ниша, које је аутор игрица.
Истовремено је, због игрице, са преду-
зећем „POP Pu blic“ дана 13.6. 2007. годи-
не потписан уговор (бр. III-142/13) о

прилагођавању визуелног идентитета
дела сајта ЕПС-а и то је коштало 560
евра. Затим је између ЕПС-а и предузе-
ћа „Нивебиа“, 28. 3. 2008. године потпи-
сан нови уговор (бр. III-142/4-8) о спон-
зорству, односно изради 21 едукативне
игрице и умножавању 3.000 ЦД диско-
ва за потребе ЕПС-а по цени од 7.000
евра (без ПДВ-а). Ако оријентационо
узмемо да цена једног ЦД дискаса кути-
јом кошта 25 динара, то значи да је тро-
шак умножавања могао да износи при-
ближно 75.000 динара, или око 1.000
евра према тадашњем курсу.

У кампањи „ЕПС и деца“ највише
новца утрошено је за ТВ, видеои музич-
ку продукцију, па је тако агенција „Блу-
мен“ по основу спонзорства ЈП ЕПС за-
радила 15.000 евра. У питању су актив-
ности око израдемултимедијалног ЦД-
а „Тесла и дечији свет енергије“, позори-

шна представа „Тесла, бајка о електри-
цитету“ и посета објекту ЕПС-а са оби-
ласком Музеја „Никола Тесла“. Иста
агенција урадила је продукцију и обез-
бедила емитовање телевизијског сери-
јала „Зелена патрола“ (6 епизода у тра-
јању од 25 до 30 минута), што је ЕПС ко-
штало чак 37.000 евра. По уговору из-
међу ЕПС-а и продуцентске куће „One
re cords“, урађен је музички ЦД са дечи-
јим хором „Хориславци“ (5.000 приме-
рака), по цени од 7.500 евра. 

Секунде од 50.000 евра

Од акције „ЕПС и деца“, а преко грба-
че грађана Србије, руке је „трљала“ и Хе-
пи ТВ, преко које је реализован део ме-
дијских активности. Тако је спонзор-

ство ЈП ЕПС према овој телевизији, за
потребе продукције и емитовања 12
емисија „Деца у природи“ у трајању од
30 минута, коштало астрономских
20.000 евра. Надлежнима у ЈП ЕПС уго-
ворилису са Хепи ТВпродукцију и еми-
товање серијалa, од 30 емисија под на-

зивом „ЕПС музика без струје“ и то по
цени од 24.000 евра. Такође, истој теле-
визији, по цени од 250.000 динара (без
ПДВ-а), плаћена је видео продукција 3
спота (литерарни, ликовни и фото кон-
курс) за акцију „ЕПС и деца“. Надлежни
у ЈП ЕПС поверили су посао снимања
ЕКО кампа на Тари и израде промотив-
ног ТВ филма у трајању од 10 минута
дечијој телевизији „Канал Д“ и за ту свр-
ху плаћено је 170.000 динара (без ПДВ-
а). Затим је са овом телевизијом, по це-
ни од 120.00 динара, уговорено монти-
рање филма у трајању од 30 до 40 ми-
нута на основу архивске грађе која је
настала у акцији „ЕПС и деца“.Рекламни
спот акције у трајању од 30 секунди ЈП
ЕПС платило је „Каналу Д“ 205.000 ди-
нара (без ПДВ-а).      

Губиташ, а расипа!

Намеће се питање да ли је овде реч о
„друштвено одговорном пословању“,
ако ЈП ЕПС у годинама када бележи гу-
битке издваја 57,4 милиона динара за
некакво спонзорство чије ефекте нису
видели, а ни осетили грађани Србије. У
2006. години за акцију „ЕПС и деца“ из-
двојено је 12.742.536 динара (без ПДВ-
а), у 2007. години 37.911.096 (без ПДВ-
а), а у 2008. години 6.771.948 динара
(без ПДВ-а). Притом је ЈП ЕПС забеле-
жило губитак од 99,5 милијарди у 2007.
години, 8 милијарди у 2009. години, а
3,2 милијарде у 2010. години. Дакле,
очигледно је да беспотребно „бацање“
око 700.000 евра, под изговором фамо-
зне акције „ЕПС и деца“, представља
лош пример партијског и недомаћин-
ског управљања јавним предузећима у
Србији. То је доказ да су „демократске“
махинације и черупање јавних ресурса
далеко већи проблем од тзв. „светске
економске кризе“, која је режиму поста-
ла изговор за све проблеме у Србији.На-
жалост, овакве баханалије ЕПС-а плати-
ће искључиво грађани Србије, кроз уве-
ћане рачуне за електричну енергију.

Недомаћински

ЕПС потражује 100 милијарди!
За интерни лист ЕПС-а ,,КWh“, у августу ове године генерални

директор ЕПС-а Драгомир Марковић (ДС) изјавио је да је то преду-
зеће на крају месеца јула 2011. године имало готово 100 милијар-
ди динара ненаплаћених потраживања за струју! Према његовим
речима, домаћинства дугују 43 милијарде, а предузећа 51 мили-
јарду, док државне установе дугују око 5 милијарди динара. Мар-
ковић је рекао да ЕПС својим добављачима дугује око 5 милијар-
ди, од чега дуг према приватним предузећима износи 3 милијарде
динара. Дакле, „зачарани круг“ дуговања у систему ЕПС-а се наста-
вља у недоглед, решење се не назире, али све то не смета руковод-
ству предузећа да буквално „баци“ 57,4 милиона динара на беспо-
требно спонзорство. 
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Н
а кон лет њих од -
мо ра у оси ро ма -
ше ном нов ча ни -

ку гра ђа на мо ра се на ћи
нов ца, ка ко за пре о ста -
лу ра ту за ле то ва ње, та -
ко и за зим ни цу али и за
опре ма ње ђа ка. Пра ва

ноћ на мо ра за бу џет је ако у по ро ди ци
по сто ји ви ше шко ла ра ца или ако је јед -
но од де це сред њо шко лац. Ро ди те љи -
ма, ако из у зме мо нео п ход ну ку по ви ну
па ти ка, но ве гар де ро бе, лек ти ре, у про -
се ку за нај о снов ни је, тре ба од 8.000 до
50.000 ди на ра. На рав но, тре ба узе ти у
об зир и мо гућ ност ку по ви не по лов них
књи га, али и ко ри шће ње тор би и при -
бо ра ко ји су пре те кли од ла ни, та ко да
се до не кле из нос ума њу је. За шко лар ца
мо ра да се обез бе ди и сва ко днев на
ужи на, али и мар ки ца или кар те за јав -
ни пре воз, што ће ме сеч но ро ди те ље
ко шта ти још око 10.000 ди на ра.

У Ср би ји је 1. ок то бра у клу пе се ло
606.991 осно ва ца и 283.309 сред њо -
шко ла ца. Ове го ди не је у пр ви раз ред
кре ну ло око 76.000 ма ли ша на. 

– То ли ко смо се ра до ва ли што ће мо -
ја је ди ни ца по ћи у пр ви раз ред и се сти
у школ ску клу пу. Чу ли смо да ће мо сав
при бор до би ти и то нас је об ра до ва ло
јер ми је су пру га не за по сле на, а ја ра дим
код при ват ни ка за око 30.000 ди на ра.
Али кад сам ви део ка кав је ра нац до би -
ла, ми слио сам да се не ко ша ли. Па то је
ви ше ли чи ло на про вид ну ке су од ма те -
ри ја ла ко ји се ко ри сти за ки шо бра не.
Све ске су би ле та на не и са не при стој -
ним сли ка ма на ко ри ца ма, сек та шке, са
мр твач ким гла ва ма и дво је ка ко се љу -
бе. Зар је то еду ка тив но за ма ли ша не
ко ји тек упо зна ју свет и спре ма ју се да
уче, пи та се отац де те та ко је иде у јед ну
бе о град скушко луи до да је: – Ма ла је по -
че ла да пла че кад се вра ти ла из шко ле.
Брат ко ји је био код нас у по се ти, обе ћао
јој је ра нац. Су тра дан су су пру га, он и пр -
ва чић оти шли и ку пи ли ана том ски ра -
нац ко ји је ко штао око 4.500 ди на ра,као
и но ве уко ри че не све ске и сав при бор.
Де да је по том ку пио нов ком плет књи -
га да би ње го ва ми ље ни ца мо гла да
под вла чи шта су учи ли на ча су, ка ко би
лак ше пам ти ла. Ни је ми ја сно ка ко не ко
мо же за бра ни ти де те ту да под вла чи у
књи зи и уце ни ти ро ди те ље да пла те

не што што јена вод но по кло ње но, ка же
та та и за кљу чу је да је „до бро про шао“;
ина че не зна ка ко би ство рио 400 евра,
ко ли ко је ко шта ло са мо нај о снов ни је.

Де да Па вле се по хва лио да је свом
ме зим цу,ко ји је по шао у тре ћи раз ред у
ОШ „Вла ди мир Ро ло вић“, ку пио ра нац
ко ји га је ко штаопо ла пен зи је, око шест
хи ља да.

– Ку пио сам му и пр ви ра нац кад је
по шао у пр ви раз ред и но сио га је све до
кра ја дру гог. По што сам ви део да му
тре ба нов, ку пио сам му и не ка јем се.
Не при јат но сам се из не на дио кад ми је
снај ка по сле тре ћег да на до шла и тра -
жи ла јак цр ни ко нац да га оп ши је, јер је
ра нац по чео да се па ра. За то ли ке па ре
то је ни ка кав ква ли тет али по сто ји и
мо гућ ност да је ду го био у не ком ма га -
ци ну или по дру му, те су га по но во ста -
ви ли у про да ју, об ја шња ва де да и ка же
да су ро ди те љи тре ћа ка за до вољ ни ка -
ко су про шли са ку по ви ном при бо ра. 

– До би ли су књи ге на ко ји ма има
број и пе чат, пот пи са ли су ре верс али
не знам ка ко ће им за бра ни ти да ша ра -
ју по њи ма. Де ца су то. На дам се да не ће
би ти про бле ма,као што ни је би ло ни са
лап то пом ко ји је до био кад је по шао у
пр ви раз ред. У Пан че ву смо ку пи ли сав
при бор за шко лу,ко ји нас је ко штао око
2.500 ди на ра. Ве ли ка је раз ли ка у це на -
ма јер смо прет ход но об и шли све рас -
про да је школ ског при бо ра у Бе о гра ду, а
мо ра се во ди ти ра чу на о сва ком ди на ру,
за кљу чу је Па вле.

Мај ка два пе та ка у Основ ној шко ли
„Ко ста Абра ше вић“  на во ди да је мо ра ла
да ку пи оба ком пле та књи га за сво је ма -
ли ша не, јер је све сна да има ју оби чај да
до пи су ју са стра не шта им је нај бит ни је,
ка ко би лак ше за пам ти ли шта су ра ди -
ли на ча су. – Ни је ми ја сно што мо ра ју да
има ју два ком пле та,и то је дан за шко лу,
а је дан за ку ћу, кад књи ге у сва ком слу -
ча ју мо ра ју да но се. Ку пи ли смо и при -
бор за шко лу ко ји нас је ко штао по ђа ку
око 4.000 ди на ра, али без ран че ва и ци -
пе ла. Де вој чи ца у од но су на бра та има
ве ће прох те ве и тач но зна шта же ли,
али ви де ћу са су пру гом ка ко да за до во -
љи мо све њи хо ве по тре бе ка ко се не би
раз ли ко ва ли од оста ле де це, јер са мо он
до при но си у ку ћи, ка же искре но ма ма
На да и до да је да су ње ни, као и му же -
вље ви ро ди те љи спрем ни да по мог ну
око ку по ви не ци пе ла, па ти ка и гар де -
ро бе.

Ро ди те љи не од лу чу ју ко је ће књи ге
ку пи ти, већ од лу ку до но се учи те љи и
на став ни ци. Са вет про фе со ра сва ке
шко ле до но си од лу ку ко је ће уџ бе ни ке
ђа ци ко ри сти ти, а ро ди те љи ма је при -
ли ком упи са ре че но шта тре ба да ку пе.
Ове го ди не, по ред бе о град ског За во да
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, књи ге
за основ це спре ми ло је и де се так при -
ват них из да ва ча.

– На Са ве ту ро ди те ља у ОШ „Вељ ко
Ду го ше вић“, јед на од мај ки је про ко -
мен та ри са ла да „књи ге ни су ску пе кад
мо гу да се ку пе па ти ке од100 евра“! Ни -
сам би ла си гур на да ли је то сар ка зам
или скре ће па жњу на ло шу си ту а ци ју у
дру штву, јер мо ја пла та је 12.000 ди на -
ра, при ча са мо хра на мај ка Сне жа и на -
ста вља: – Ку пи ла сам 12 књи га и рад не
све ске, а де те је до би ло смо не ко ли ко
бес плат них уџ бе ни ка, за ко је сам пот -
пи са ла ре верс. Уџ бе ник из фран цу ског
је зи ка са ЦД-ом ко штао је 1.100 ди на ра,
а ком плет за ен гле ски 1.380. Чи тан ку је
де те до би ло али сам за то ку пи ла две
рад не све ске и гра ма ти ку, што је из но -
си ло 920 ди на ра. За збир ку из ма те ма -
ти ке да ла сам 675, а за рад ну све ску из
би о ло ги је 250 ди на ра, док је збир ка за -
да та ка из фи зи ке ко шта ла 470 ди на ра.
А око то га што има пет-шест из да ва ча
код ко јих тре ба да се ку пе књи ге ни ко
ни је пра вио пи та ње, ка же мај ка ше ста -
ки ње и до да је да се де те по жа ли ло да је
ве ћи на ђа ка до би ла уџ бе ни ке за ге о -
гра фи ју ко ји су би ли по ха ба ни или по -
це па ни; на кон че га је на став ник овог
пред ме та пред ло жио да вра те уџ бе ни -
ке, ка ко ђа ци не би би ли оп ту же ни да су
их на мер но уни шти ли. – Још око се дам
хи ља да ми је тре ба ло за оста ли при бор,
јер са мо тем пе ре ко шта ју 450 ди на ра,
све ске и олов ке ко шта ју око 20, блок 55
ди на ра. Ра нац и сан да ле је до би ла на
по клон, а сад мо рам да раз ми слим у ко -
јој бан ци ми је нај по вољ ни је да узмем
кре дит или где да узај мим па ре ка ко
бих јој ку пи ла но ву гар де ро бу, јер је
пре ра сла про шло го ди шњу, при ча за -
бри ну та мај ка док ње на ком ши ни ца
об ја шња ва да му ку ро ди те ља је ди но
мо же да раз у ме онај ко има ђа ка. 

Та на нинов ча ник мо гуда пот по мог -
ну и раз ли чи ти кре ди ти и олак ши це
ко је ну де бан ке, јер на не ким ства ри ма
не тре ба и не сме да се ште ди а јед на од
њих је, упра во, вас пи та ње де те та.

Преживљавање

Пуна�школа�ђака�ниоткуда�пара
Пише: Милица Оташевић
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П
рошла су два месеца од када је
јавност сазнала да Србији недо-
стају инкубатори за превремено

рођене бебе и да су неки од инкубатора
стари по 30, па и 40 година, старији од
родитељапревременорођенедеце. Јав-
ност је била више него запањена та-
квим немаром, јер је добро позната чи-
њеница да за све и свашта, бар у здрав-
ству, увек има пара, за разне пројекте
који никоме не служе и немају никакве
циљеве, осим да се потроше паре и за-
врше у џеповима уважених „стручња-
ка“. Занимљиво је да лекари у претход-
ном периоду о овоме не рекоше ни реч.
Нисмо чули довољно гласни вапај да се
превремено рођеним бебама помогне.
Након написа у медијима, ситуација се
нешто мало поправила, али недовољ-
но. УСрбијијошувекнедостаје95 инку-
батора. Институту за неонатологију у
Београду неопходна је хитна замена 35,
али и набавка неколико нових. Један
инкубатор кошта 12.000 евра. Према
стандардима, за једну бебу на одељењу
интензивне неге потребно је обезбеди-
ти16 квадратних метара простора, а на
Институту за неонатологију тај про-
стортренутноизносиједвачетириква-
драта! То је, нема дилеме, далеко испод
свих стандарда, европских или неких
других... Превремено рођене бебе имају
неразвијена плућа, незреле органе и
могу да преживе једино уз помоћ инку-
батора, авишеодполовинетихапарата
у овој установи одавно је за отпис. 

„Инкубатора у целом Институту
има97, одтогаје 30 старододесетгоди-
на, 32 је старо преко 20 година, што је
катастрофазаовуземљу, ачак35 јеста-
рости од 35 до 40 година. Ти инкубато-
ри се нигде не производе већ дуже од
четврт века. Њихово сервисирање не
ради се са оригиналним резервним де-
ловима, не постоји овлашћени сервис
за њих, не постоји атест, не постоји га-
ранција...“. Овако је председник Управ-
ног одбора Института за неонатологи-

ју, проф. др Душан Шћепановић, у свом
обраћању медијима упозорио на ката-
строфално стање опреме у овој устано-
ви, која би требало да помогне превре-
мено рођеним бебама које овде стижу
изцелеСрбије, дапребродепрведанеи
оспособесезанормаланживот. Његово
драматично упозорење прво је скрену-
лопажњуналошуинедопустивониску
техничку опремљеност Института за
неонатологију у Београду, али и указа-
ло да ништа боља није ситуација ни на
одељењима неонатологије у породи-
лиштима широм земље. 

За Риплија

Министарство здравља је прошле
године одобрило новац за само два но-
ва инкубатора који би хитно морали да
се замене у Институту за неонатологи-
јуод укупно 35. Јошдваинкубатораовој
установипоклонилајеЕлектропривре-
даСрбије. Тонијејединипроблемсако-
јим се суочава ова установа. Њој је нео-
пходна бар још једна стручна екипа ка-
ко би бебе квалитетно биле збринуте и
могле свих 24 сата да се транспортују у
Институт из било ког дела земље. Да-
кле, недостају неонатолози и сестре.
Колико је забрињавајуће ниска технич-
ка опремљеност других породилишта,

подаци уверљиво говоре: породили-
ште у Руми, где се сваке године роди
120 беба, нема инкубатор! Кад се тамо
превременородинекабеба, ондајеосо-
бље хитно транспортује до Новог Сада,
тако што је утопљавају у ћебад и тако
возе на Одељење неонатологије ново-
садског породилишта! У 21. веку, уме-
стоинкубатора, уСрбијисејошувекко-
ристи ћебад! 

Зрењанинско породилиште има 10
инкубатора, од тога су три нова, два су
транспортна, а пет су поприлично до-
трајали. Болница у Кикинди има пет
инкубатора, од којих један већ дуже
време не ради. Породилиште у Врбасу
имапетинкубатора, двасузаотпис. Оп-
шта болница у Сремској Митровици
иматриинкубаторастаријегенерације.
ПоједанинкубаторимајуболницеуНо-
вом Кнежевцу и Бачкој Тополи. Вршац
има три инкубатора, Сента и Врбас по
пет, СомборимаседамиСуботицаосам.
Новосадско породилиште на Одељењу
за неонатологију има 29 инкубатора,
просечне старости од три до 12 година.
У другим градовима широм Србије, си-
туација је више него лоша. Тек ту би
имали шта да видимо. Нажалост, пре-
цизних података на једном месту, о

Болесно здравство

Имају ли превремено рођене бебе у Србији право на живот? 

Ћебад уместо инкубатора
• Инкубатори за превремено рођену децу у породилиштима и неонатологији широм Србије, ста-

ри су по 30 и 40 година, већина није сертификована и чак представљају опасност за бебе. У овом
тренутку Србији недостаје 100 инкубатора. Алармантна ситуација на неонатологији није би-
ла међу приоритетима у претходних десет година, нити су надлежни реаговали, све док се ни-
су огласили медији
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опремљености одељења за неонатоло-
гију, засад нема. 

Инкубаторинеопходни
несамопревремено

рођенојдеци

Проф. др Нивеска Божиновић-Пре-
кајски, директоркаИнститутазанеона-
тологију, која се из неких разлога рани-
је никада овим поводом није огласила,
сада оцењује да су ове прве набавке
„огромни кораци за неонатологију Ср-
бије“, додајући да услови у којима ради
медицинско особље ове значајне ин-
ституције, како је оценила „заостају и
вишеод20 година“! Заштоједиректор-
ка о томе ћутала? Морали смо то знати
много раније. Овако – никада нећемо
сазнати колико је дечијих живота изгу-
бљено због дотрајале и старе опреме,
али и неспособности руководства да се
боризабољеусловеилечењенајслаби-
јих и најугроженијих међу нама.

Инкубатор је део медицинске опре-
ме неопходан да бебама, поред шансе
за живот, омогући најквалитетнији
третман и исход лечења. У протеклој
деценији у Институту за неонатологију
збринуто је и лечено 12.000 превреме-
но рођене деце, али и деце која су била
животно угрожена, а рођена су на вре-
ме. Притом, реч је о деци са територије

целе Србије, деци која су имала разли-
чите поремећаје дисања, малу телесну
масу на рођењу или застој у развоју још
у стомаку. Наравно, реч је о веома ску-
пој медицинској грани – на Западу је-
дандануустановитогтипа, безупотре-
бе апарата, кошта 1.500 долара. Инсти-
тут је, ваља и то поменути, давне 1925.
године основало Материнско удруже-
њекаоДомзабригуоноворођенојдеци
и њиховим мајкама, под покровитељ-
ством краљице Марије Карађорђевић.

Новац може да се пронађе 
уколико се то жели

Медијисунаспротеклихданаобаве-
штавали о томе да је „Галеника“ крајем
2009. и почетком 2010. године потро-
шила 1,1 милион евра на куповину 11
уметничких скулптура које красе круг
ове фабрике. Намера руководства била
је да запослени у време полусатне пау-
зе уживају у тим уметничким делима.
Држава је сменила генералног дирек-
тора и руководство највеће српске фа-
брике лекова, а видимо ових дана да се
ништабитнои нијепроменило– госпо-
дин Ненад Огњеновић, екс директор
„Галенике“ идаљејетамоидаљеприма
великуплату, даклепричајелансирана
за широке масе, без намерe да се про-
блем заиста реши. Већ виђено. Држава,

која је и власник „Га-
ленике“, „пробудила“
се из дубоког сна и
„открила“ како се но-
вац неразумно раси-
па. Ево и предлога ка-
ко да се набаве инку-
батори, а да пара не
фали: да се приреди
јавна аукција тих
уметничких дела и за
прикупљени новац,
надамосе, моглабисе
набавитибарполови-
напотребнихинкуба-
тора – најмање 50! 

Државни буџет
Србије оштећен је за

више од 1,6 милиона евра приликом
набавке вакцина против свињског гри-
па крајем 2009. године, открила је Слу-
жба за борбу против организованог
криминала (СБПОК) у првом делу ис-
траге против лекарско-фармацеутске
мафије. У извештају који је достављен
Специјалном тужилаштву за организо-
вани криминал, до детаља се наводе
малверзације које су довеле до тога да
Србију борба против надуване претње
свињским грипом кошта више од шест
милиона евра. Ево предлога за који ве-
рујемодабиглаткопрошаоубилокојој
другој земљи: нека се испита шта је ко
одонихкојисуотомеодлучивалиимао
пре и после тог посла око набавке вак-
цина. За новац, намењен очувању здра-
вља и лечењу становника ове земље,
који су неодговорни државни функци-
онери расипали за непотребне набавке
енормних количина вакцина и скулп-
тура које ће красити, не галерије, већ
фабрички простор, могу се набавити
инкубатори за цео регион! 

Брига за птичја јаја

НаТВБ92, подназивом„Беозооврт“
емитује се суботом емисија намењена
деци. Емисија је одлична, племенита,
буди љубав према животињама, опу-
шта... Све би било добро да се у њој не-
давно није појавио директор Болнице
за гинекологију „Народни фронт“,
проф. др Душан Станојевић и пред ка-
мерама, у велики инкубатор намењен
превремено рођеним бебама, ставио ја-
јенеке, наводно, угроженептице. Дани-
је у питању нека нова акција – инкуба-
тори за птице? Јер, гледаоци су могли
јако добро да виде, а уосталом, већина
добро зна како изгледају инкубатори
запилиће– јајејестављеноуинкубатор
за бебе! Родитељи који су ову емисију
гледали, били су згранути: зар је посао
гинеколога да брине о птицама? Где су
ветеринари? Парадокс је утолико већи
што баш ТВ Б92 води акцију „Битка за
бебе“. Мало се ко сећа да је овај „љуби-
тељ“ птица било када у својим јавним
наступима, а није да их није било, зава-
пио да се реши проблем застарелих и
недостајућих инкубатора. Можда није
обавештен. Ево да га „Велика Србија“
обавести – установи којој је он на челу
недостаје бар 10 инкубатора. Његов
маркетинг, у којем се појављује у улози
биолога, ветеринара или природњака,
никад не би прошао у некој другој зе-
мљи. Тамо свако ради свој посао. Гине-
колози се не баве птицама, већ здра-
вљемжена, доводедецунасвет.         А. В.

Болесно здравство

Угрожено право на живот!
УСрбијиготовосвакадесетабебагодишњедођенасветпревреме-

на. Боравак уинкубаторуодмах по рођењунеопходан јеи за још осам
одстоноворођенедеце. Смртностноворођенчади, којанасветдођуса
тежином до 999 грама у Србији износи 60 одсто, док је у земљама
Европске уније и САД тај проценат четири пута мањи, само 15 одсто.

У околностима када нема довољно инкубатора, а и они које имамо
стари су и неупотребљиви, технички раубовани, па су и опасност за
бебе, на делу имамо угрожавање основног људског права – права на
живот!
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С
редином августа,
седам дана пред
почетак прегово-

ра између Владе Србије
и Мисије међународног
монетарног фонда
(ММФ), надлежни у Ми-
нистарству финансија

обелоданили су податке о извршењу
буџета државе у првих седам месеци
2011. године. Подаци нису били нима-
ло оптимистични, с обзиром да су, у на-
веденом периоду, расходи буџета
(474,8 милијарди), надмашили буџет-
ске приходе (386,9 милијарди), и то за
87,8 милијарди динара. Таквом дина-
миком извршења буџета могло се прет-
поставити да ће „буџетски јаз“ на крају
2011. године премашити 120,5 мили-
јарди динара, колико је законом прво-
битно било предвиђено. И шта је онда
преостало режиму? Ништа друго осим
да „буџетски јаз“ званично продуби, те
да се преговори и споразум са мисијом
ММФ-а представе као „велики успех“,
који Србији доноси вишеструку „ко-
рист“. У том контексту, већ 22. августа
текуће године Влада Србије и ММФ от-
почели су преговоре о новом кредит-
ном аранжману, који је промовисан као
„аранжман из предострожности“.

Лажни оптимизам 

Премијер Мирко Цветковић у јавно-
сти је ширио оптимистичне поруке, од
тога да Србија неће повлачити одобре-
на средства ММФ-а, до тога да аран-
жман представља јасан сигнал да Влада
води кредибилну економску политику.
Теза Цветковића, његових најближих
сарадника, али и режимских аналити-

чара је да се од ММФ-а очекује „надзор-
на и контролна“ улога, као и да сарадња
са том институцијом шаље некакав „по-
зитиван сигнал“ страним повериоцима
и инвеститорима да су њихова улагања
у Србији сигурна. Најближи сарадник
премијера и државни секретар у Мини-
старству финансија Душан Никезић,
изјавио је на почетку преговора са
ММФ-ом да је буџетска политика
усклађена са фискалним правилима и
да држава има план да дефицит задржи
у прописаним оквирима. Међутим, на-
кон што су преговори окончани, испо-
ставило се да ће дефицит ипак „искочи-
ти“ из првобитно прописанихоквира, и
да суштински план државе значи већу
„рупу“ у буџету за чак 30 милијарди ди-
нара у 2011. години. 

Преговори Владе Србије и ММФ-а
резултирали су тиме да ће Србија у на-
редних 18 месеци имати на располага-
њу милијарду евра, које неће повлачи-
ти, осим уколико не дође до потреса на
финансијском тржишту. „Светски по-
лицајац“ одлучио је да умањи преамби-
циозно пројектовану стопу раста БДП-а

са 3 на 2 одсто у 2011. години, и са 4,5 на
3 одсто у 2012. години. Најзначајнији
договор јесте свакако то да се дефицит
буџета у 2011. години, са 4,1 повећа на
4,5 процената БДП-а, што у преводу
значи повећање са 120 на 150 милијар-
ди динара. Исто тако, редефинисана је
пројекција дефицита у 2012. години, па
је он са планираних 3,5 повећан на 4
процента БДП-а, односно, на нивоу про-
јекције, „продубљен“ је за додатних 90
милијарди динара. Тешко је разуметии
објаснити шта је у свему овоме толико
оптимистично и зашто се туторство
ММФ-а приказује као успех. Реалне
пројекције раста БДП-а могао је да
предвиди и режим у Србији да у проте-
клом периоду лоша фискална полити-
ка није „фризирана“ илузијама о бољим
данима, који никако да дођу.

Из шупљег у празно
Суштина проблема државне касе у

2011. години на први поглед изгледа
врло једноставно. Ради се о томе да ће
приходи државе битимањи за 22 мили-
јарде динара и да ће издаци за пензије
бити увећани за 13,4 милијарде, а изда-

Пут у пропаст

ММФ-ова омча
стеже�Србију

Пише: Иван Нинић

• Под патронатом ММФ-а, једини раст који је забележен у Србији, од 2008. године, од када је фор-
мирана актуелна влада, јесте раст јавног дуга државе, незапослености и стопе сиромаштва
грађана 

СРС за прекид сарадње са ММФ-ом! 

Од свих политичких странака, само је Српска радикална странка позвала Владу Србије да хитно обуста-
ви преговоре са ММФ-ом, уз аргумент да су ти преговори штетни за монетарну и фискалну политику, да се
њима угрожавафинансијска сувереност и аутономија Србије, и да воде ка томе да Србија дефинитивно по-
стане протекторат Вашингтона. Радикали су истовремено поставили питање премијеру Цветковићу због
чега његова влада није у стању да самостално води кредибилну економску политику и какву корист, кон-
кретно од ММФ-а, су до сада имали привреда, јавни сектор и грађани Србије.
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ци за социјална давања за 3,8 милијар-
ди динара. Неспорно је да пензионери-
ма треба увећати пензије, међутим тре-
ба сагледати реалност и рећи истину, а
истина је да је двоцифрена инфлација
„прогутала“ сва три усклађивања пен-
зија у 2011. години. Влада је са ММФ-ом
договорила модалитете буџетских
уштеда, па ће тако за 5,9 милијарди би-
ти умањене капиталне инвестиције, 3
милијарде уштедеће се на планираној
набавци робе и услуга, 2,7 милијарди на
отплати камата, и једна милијарда на
набавци финансијске имовине. У погле-
ду оваквог договора већ постоје спеку-
лације да би влада могла да обмане
ММФ и јавност, тако што би за уговоре-
не инвестиционе радове из 2011. годи-
не, само формално извршила плаћање
у 2012. години, што практично указује
да је привремена уштеда од 5,9 мили-
јарди динара најобичнија илузија и об-
мана. 

Да ће Србија имати проблема са
мањком у државној каси током 2011.
године, знало се још 2010. године, када
је влада, уз „благослов“ ММФ-а, отпоче-
ла припреме за продају предузећа „Те-
леком Србија“. Како је покушај продаје
овог гиганта пропао, а апетити коали-
ционе владе се повећали, тако је посто-
јећи мањак у буџету још више проду-
бљен. Режим је прибегао новим заду-
живањима код домаћих и страних по-
верилаца, а недавно је најављено еми-
товање емисије државних обвезница
укупне вредности 750 милиона евра и
то по први пут на европском тржишту.
То је свакако учињено уз „благослов“
ММФ-а, али није саопштено ко све и по
којој каматној стопи ће се,  захваљујући
евро-обвезницама, обогатити преко гр-

баче грађана Србије. Док се све ово де-
шава, у „загревању“ за предстојеће из-
боре, лидер Г17 или тзв. Уједињених
региона Србије Млађан Динкић издеј-
ствовао је политикантске промене про-
писа у погледу начина финансирања
локалне самоуправе. Такве промене од
1. октобра 2011. године продубљују
овогодишњи буџетски дефицит за 10
милијарди, а у 2012. годиниза 75 мили-
јарди динара.

Иронија ММФ-а

У јавности се стекао утисак да су по-
следњи преговори Владе Србије и
ММФ-а протекли без „напетости“ и
уобичајених тензија које су обично до
сада биле присутне. Зашто? Из изјава
шефа мисије ММФ-а Алберта Јегера мо-
же се закључити да су разлог за то пред-
стојећи избори. Тутори из ММФ-а су
свесни да Србију свега неколико месе-
ци дели до редовних парламентарних
избораи да у таквој атмосфери није мо-
гуће диктирати озбиљније налоге. Ме-

ђутим, Јегер је отворено наговестио да
ће задаци нове владе бити темељне ре-
форме просвете, здравства и пензионог
система. Очигледно је да експеримен-
тисању ММФ-а у Србији нема краја и да
нови експерименти и ултиматуми тек
предстоје у периоду од 2012. до 2016.
године. Док се не оконча изборни про-
цес (први квартал 2012.), до тада ММФ
једино што „великодушно“ чини, то је
да актуелном режиму аминује додатно
задуживање Србије.

Под патронатом ММФ-а једини раст
који је забележен у Србији, од 2008. го-
дине, од када је формирана актуелна
влада, јесте раст јавног дуга државе, не-
запослености и стопе сиромаштва гра-
ђана. Не треба бити превише мудар да
би извукао закључак да је то последица
мисије и концепта ММФ-а, а то је кон-
цепт најгрубљег облика капитализма –
неолибералног капитализма. Сада тај
исти ММФ иронично поручује Влади
Србије да треба да предузме активно-
сти на повећању стопе запослености,
али и активности по питању ажурније
наплате пореза. Стиче се утисак да Вла-
да Србије, уз прећутну подршку ММФ-а,
има решење како да „повећа“ стопу за-
послености и то тако што ће „фризира-
ти“ статистику. Тако нпр. званична ста-
тистика бележи процену да ће у Србији
101.000 људи остати без посла у 2011.
години, док Народна банка у својој ана-
лизи тај број умањује на око 84.000 љу-
ди, а неформалне процене говоре да ће
се до краја године на улици наћи гото-
во 200.000 људи.

Такође, гувернер Дејан Шошкић
обелоданио је податак да је реалан еко-
номски раст у 2010. години износио 1
одсто, а не 1,8 одсто, колико је држава
званично презентовала. У том контек-
сту намеће се питање коме веровати:
статистици Владе Србије, експеримен-
тима ММФ-а или реалном животу?
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К
ад се спо ме не Бор, Сме де ре во,
Гор њи Ми ла но вац, Кра гу је вац,
При бој, Ле ско вац, Ра ко ви ца... са

се том се се ћа мо не ка да шњих индустриј-
ских ги га на та, ко ји су се да нас ма хом
пре тво ри ли у ве ли ка ин ду стриј ска
„гро бља“.

Не ка да моћ ни рад нич ки ба сен не да -
ле ко од цен тра Бе о гра да, Ра ко ви ца, са -
да је пре тво рен у су мор ну до ли ну ту ге,
гла ди и пот пу ног без на ђа, са ве ли ким
бро јем со ци јал но угро же них. Исти ти,
да нас угро же ни гра ђа ни, не кад су би ли
рад нич ка кла са ко ја је ве ро ва ла да ни -
кад ако бу ду ра ди ли свој по сао не ће би -
ти глад ни. Сад из ме ђу се бе са се том
при ча ју о по сло ви ма ко је су не ка да ра -
ди ли, по ку ша ва ју ћи да отрг ну од за бо -
ра ва јед но рад нич ко вре ме. 

Сре ди ном осам де се тих го ди на про -
шлог ве ка, ис ти ца ле су се као вр ло моћ -
не фа бри ке „Ин ду стри ја мо то ра Ра ко -
ви ца“, „21. мај–Бе о град (ДМБ)“, „Ре корд“,
„Ју го строј“, све из Ра ко ви це, и би ле су
ва жни де ло ви ме тал ског ком плек сачи -
та ве Ср би је и та да шње СФРЈ, по ве за не
са „За ста вом“, „Ин ду стри јом мо то ра и
трак то ра“, „14. Ок то бром“, „Зма јем“,
ТАМ-ом, ФАП-ом...

„Цр но до ба“ за ра ко вач ке ги ган те
по че ло је 1991. го ди не.

– Ра дио сам 31,5 го ди на у ли мар ни -
ци Ин ду стри је мо то ра Ра ко ви ца. Би ло
је за по сле но око 5.800 рад ни ка до 1991.
го ди не, а да нас мо жда ра ди око 2.000 у
ИМР и ње ној лив ни ци – за по чи ње сво ју
ис по вест Пе тар Се ра фи мо вић, ко ји ка -
же да сад суд тре ба да до не се од лу ку о

ње го вим по тра жи ва њи ма од бив шег
по сло дав ца, јер је 2002. го ди не по кре -
нуо и суд ски по сту пак за на пла ту сво јих
за о ста лих пла та и от прем ни не. – Кад
сам 1999. го ди не по слат на би ро, ме сеч -
но сам до би јао, по та да шњем За ко ну
ПИО, по 725 ди на ра. Ни сам мо гао да би -
рам, јер са тим па ра ма си гур но ни сам
мо гао да до че кам пен зи ју као што су
нам пре до чи ли: по го то во не да пре хра -
ним сво ју по ро ди цу и обез бе дим шко -
ло ва ње за сво је дво је де це. Мо рао сам
да ра дим код при ват ни ка. Сад че кам да
ви дим ко ли ко ћу да до би јем од ИМР-а,
јер та да шњи из нос ни је од исте вред но -
сти као да нас. Тре ба ло би, по мо јој лич -
ној про це ни, да до би јем не где око ми -
ли он ди на ра, за кљу чу је Пе тар и об ја -
шња ва да су 2002. го ди не до би ли не -
што нов ца јер је пре ми јер та да до нео
од лу ку да се ума ње ду го ва ња пред у зе -
ћа у сте ча ју. – Ни сам мо гао да ве ру јем
кад сам чуо да су про да ли хо тел на Зла -
ти бо ру. И тај хо тел, као и це ла фа бри ка,
по сте пе но су се гра ди ли од на ших пла -
та. Ме ђу рад ни ци ма се про не ла вест да
је хо тел јав но про дат за 84 ми ли о на, а у
ства ри за 184 ми ли о на и да су од тих па -
ра из ми ре на не ка ду го ва ња за пла те от -
пу ште них рад ни ка. Ско ро це лу Ра ко ви -
цу и све бит ни је згра де, као што су Дом
кул ту ре и згра да оп шти не Ра ко ви ца,
али и спорт ска ха ла у Ра ко ви ци, гра ди -
ли су упра во рад ни ци, ко ји су по том из -
и гра ни. Се ћам се тог пе ри о да и тог до ба
ра ста и про гре са, а по том смо до жи ве ли
су но врат и сва ко ко је хтео, „му штрао“ је
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Беда

• Ме тал ски ком плекс је не ка да упо шља вао пре ко 400.000 љу ди, а пре ма про це на ма ана ли ти ча ра,
уз до бре ме ре са на ци је и дру ге про гра ме, по сао се, евен ту ал но, мо же „на ћи“за око 100.000 ме та -
ла ца

Велика Србија истражује како данас живе радници 
који су током пљачкашке приватизације остали без посла

Живот од�успомена
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нас рад ни ке по свом хи ру, на во ди он и
об ја шња ва да су не ка да шњи рад ни ци
ИМР има ли сво је Удру же ње ма лих ак -
ци о на ра, у ко јем је би ло 3.000 чла но ва. –
За бра ни ли су Удру же ње, али исти на, од
2002. го ди не ни смо има ли ви ше ни ко -
ме да се по жа ли мо. Ту смо се оку пља ли
и при ча ли ко се ка ко сна шао али и ко је
пре ми нуо. До жи вља ва ли смо шо ко ве
кад су по че ли да „ле те“ от ка зи. Ве ли ки
број мо јих не ка да шњих ко ле га умр ло је
од ин фрак та. Ве ћи на се од стре са, не ве -
ри це и не си гур но сти за су тра, по раз бо -
ље ва ла. Све су ус пе ли да уни ште алав -
ци. Не жа лим и част ми је што сам био
део тог до ба, кад си сво јим ра дом мо гао
да хра ниш сво ју по ро ди цу. Сад је све то
не мо гу ће, јер не по сто ји.

Под се ти ће мо да су не ка да шње на -
слов ни це но ви на до но си ле ве сти ка ко
су мо то ри из Ра ко ви це угра ђе ни у во зи -
ла нај е ми нент ни јих свет ских фир ми.
ИМР је, пре рас па да СФРЈ, про из во дио
57.000 мо то ра и 6.400 трак то ра го ди -
шње, а да нас је ве ћи на њи хо вих ха ла
аве тињ ски пра зно. У објек ти ма не ких
дру гих ги га на та са свим ле по успе ва ју
пе чур ке или про ма ја, јер не ма ни про зо -
ра. Са да огром не про из вод не ха ле по -
ред же ле знич ких пру га ка ју гу углав -
ном звр је пра зне. Рад ни ци на пи ја ца ма
у бли зи ни ових не ка да шњих ги га на та
сна ла зе се ка ко ко уме, углав ном, ба ве -
ћи се си вом еко но ми јом, гра ђе ви ном
или обез бе ђе њем обје ка та. Же не су
углав ном по ста ле до ма ћи це, док не ке
„кр пе“свој кућ ни бу џет чи сте ћи ту ђе
ку ће или у тр го ви на ма сто је цео дан за
од 10 до 25.000 ди на ра ме сеч но. 

Је дан од да нас за по сле них рад ни ка у
ИМР-у ка же да их има око 1.000 и да
про сеч но при ма ју по 25.000 ди на ра.
Уго во рен је из воз у Иран за 2.500 мо то -
ра, а оче ку ју и но ве на руџ би не. Је ди но
му те шко па да што, као и не ко ли ци на

ње го вих ко ле га, сва ко ју тро пу ту је из
Со по та. Не ки во зом из Ни ша за Бе о град
сти жу и из дру гих ме ста у око ли ни Бе о -
гра да, као што су Мла де но вац, Ра ља, Ла -
за ре вац...

Од „21. ма ја“, ко ји је са ста вљен од не -
ко ли ко це ли на, у ко ји ма је си ту а ци ја
раз ли чи та, од очај не до ре ла тив но под -
но шљи ве, углав ном су оста ле са мо
успо ме не, али и 10 хек та ра вр ло при -
влач ног про сто ра. Сво је вре ме но се ов -
де про из во ди ло 200.000 ди зел-мо то ра
го ди шње, а са да про дук ци ја не мо же да
пре ма ши ни 11.000. – Су пруг ми је ра -
дио у ДМБ-у, али је, на жа лост, пре ми -
нуо. Ни је мо гао да под не се не из ве сност
шта ће би ти су тра, ни ка ко да се сна ђе -
мо за хлеб и хра ну. Ни ко ни је хтео да га
за по сли јер је имао ви ше од 50 го ди на, а
ни су ха ја ли што сам ја ин ва лид и што
има мо три ђа ка. До био је не што нов ца,
ваљ да за о ста ле пла те или от прем ни ну,
не знам за си гур но. Па ре су на ра чу ну
ко ји је отво рио са на ме ром да то бу де за
да ље шко ло ва ње на ших си но ва, при ча
јед на од удо ви ца чи ји муж ни је из др -
жао уда рац тран зи ци је и ка же да је у

сво јим по след њим да ни ма ра дио као
фи зи ка лац на гра ди ли шту и да је јед но
ве че до шао ку ћи умо ран и оти шао да
при лег не, али уто нуо је у веч ни сан.

– Нас око 3.000 ра ди ло је у„Ре кор ду“,
али, на жа лост, као и сви, 2002. го ди не
по сла та сам на би ро, по сле 31 го ди не
ра да. От пу шта ли су нас у три ета пе, а са -
да ра ди мо жда де се так љу ди, углав ном
обез бе ђе ње пра зних ха ла и по стро је ња
не ка да шњег ги ган та у про из вод њи гу -
ма и цре ва. До би ла сам от прем ни ну од
око 3.000 ма ра ка, али оста ли су ми ду -
жни 2,5 пла те. Као и оста ли рад ни ци ко -
ји су ту жи ли фа бри ку, до би ла сам суд -
ску од лу ку о ис пла ти за о ста лих пла та,
али те па ре ни кад ни сам ви де ла и не
знам ни ли ће мо их ика да на пла ти ти.
Две го ди не сам би ла на би роу и по што
сам ин ва лид ра да, оти шла сам у пен зи -
ју. До пла ти ла сам, тач ни је узај ми ла
62.000 ди на ра ка ко би до би ла пун из -
нос пен зи је, јер сам при ма ла око 11.000
ди на ра. Сад не ка ко и мо гу да са ста вим
крај са кра јем. Мо је ко ле ги ни це са ко ји -
ма сам ра ди ла у про из вод њи се му че.
Не ке ра де код при ват ни ка за бе ду, не ке
у хо те ли ма као спре ма чи це, ра де и по
ки о сци ма и про дав ни ца ма. Ге не рал но
је те шко да на ђу по сао, јер је про сек не -
ка да шњих рад ни ка „Ре кор да“ око 50
го ди на, па при хва та ју би ло ка кав по сао,
јер мо ра се од не че га жи ве ти, при ча На -
да К. и са се том се се ћа де се так рад ни ка
ко ји су умр ли, ма да ка же да их си гур но
има и ви ше, јер су из гу би ли кон такт. 

Од „Ју го стро ја“, ко ји је се на ла зио из -
ме ђу ИМР лив ни це и „Ре кор да“, остао је
са мо знак на вр ху јед не од згра да, јер
мно го број не ха ле, ма га ци ни и ра зни
при ват ни ци ко ји се сад на ла зе у ње го вом
дво ри шту, ода ју ути сак да он ту ни кад
ни је ни био, као да ни је по сто јао. Р. В. С.
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С
урова свакодневи-
ца поткрепљена
статистичким по-

дацима показује да Ср-
бијагори упожару неза-
послености, социјалне
беде и сиромаштва који
потпуно еродира све

моралне кодексе.
Према подацима Републичког заво-

да за статистику, стопа незапослености
(учешће незапослених у укупном броју
активних становника у Републици Ср-
бији) је у априлу 2010. године износила
19,2 одсто, а годину дана касније, у
априлу 2011. године чак22,2 одсто, или
три одсто више. У Аутономној покраји-
ни Војводина она је износила 22,9 од-
сто, у Шумадији и Западној Србији 22,0
одсто, у јужној и источној Србији 24,8
одстоау Београду 18,9 одсто. Према ма-
кроекономским индикаторима
објављеним у Министарству фи-
нансија, број активно незапосле-
них до јуна 2011. године дости-
гао је  756.000 лица. Број запосле-
них је 1.762.000 или 340.000 ма-
њиу односу на 2001. годину и по-
четак „демократских“ процеса у
Србији. Сваки десети грађанин
Србије живи у сиромаштву, са
примањима мањим од 8.544 ди-
нара месечно.

Овакви макроекономски па-
раметри указују на непостојање
привредног амбијента у Србији
за привлачење директних стра-
них  инвестиција. Подаци показу-
ју да су у 2006. години оне износиле
3.323 милиона евра а у јуну 2011. годи-
не тек 485 милиона евра, на годишњем
нивоу 4 пута мање. Депресијација дина-
ра у односу на евро је константно при-
сутна. У јуну 2011. године за 1 евро је
требало платити 102,46 динара или
70,64 за долар, а у 2006. години 79,00
динара за евро или 59,98 динара за до-
лар, што значи да је вредност динара у
посматраном периоду у односу на евро
пала за 22,9 одсто, а у односу на долар
15,09 одсто. Раст цена на мало или ин-
флација у 2010. је износила 10,3 одсто,
док је упрвих шест месеци 2011. године
достигла ниво од 6,8 одсто и тешко да
ће се задржати у планираним оквири-
ма на годишњем нивоуод 4,5 + или – 1,5

процентни поен. Овако висока стопа
инфлације још додатно еродира про-
сечну зараду исплаћену у периоду јану-
ар – јун, која је у односу на посматрани
период прошле године већ реално ма-
ња за 2,2 одсто, док су пензије реално
мање за 6,7 одсто.

Овако тешка социјална ситуација, са
значајно угроженим личним стандар-
дом великог процента становништва
налаже брзе мере државе на решавању
социјалног статуса угроженог станов-
ништва са једне стране и стимулацију
запошљавања са друге стране.

Буџетска средства се хитно 
морају преусмерити

на запошљавање 

Српска радикална странка тражи
хитан ребаланс буџета АП Војводине,
који ће се базирати на смањењу инве-
стиционих улагања која у тренутку ка-
тастрофалне економске ситуације у зе-

мљи представљају погрешан потез, и
беспотребних буџетских трошкова без
којих покрајинска управа може нор-
мално да функционише. Средства се
морају преусмерити у запошљавање и
области које ће довести до оживљава-
ња привреде. Уместо расипања буџет-
ских средстава, циљ мора бити повећа-
ње бруто домаћег производа, повећање
извоза, смањење увоза, стабилност це-
на. Тешко да новац у овом моменту тре-
ба да буде пласиран у инвестирање ве-
лелепних спортских хала широм АП
Војводине, у којим после не може да се
тренира нити могу да се пусте у редов-
ну употребу због сувише високих тро-
шкова одржавања. Уместо тога, треба

улагати у талентоване спортисте и
друге таленте да не одлазе у иностран-
ство и у физичку и васпитну културу
омладине. Уместо градње базена, аква-
парковаишеталишта, новац мора бити
пласиран у решавање егзистенцијал-
них проблема становништва. Шта вре-
ди велики друштвени стандард кроз
пројекте које грађани због ниског лич-
ног стандарда нису у могућности да ко-
ристе! Има ли смисла улазити у кредит-
не линије и плаћати енормне камате за
пројекте који служе предизборном
маркетингу или стоје само као споме-
ници некомстандардукоји далеко пре-
вазилази реалност свакодневнице гра-
ђана. 

Српска радикална странка тражи
хитне уштеде у буџету АП Војводине:

– Ограничавањем средстава за реа-
лизацију националног инвестиционог
плана са планираних 10.200.000.000 на
7.000.000.000 динара, створила би се

уштеда од 3.200.000.000 динара.
– Уштеда од 90.000.000 дина-

ра планираних за рад европске
канцеларије АП Војводине у Бри-
селу. 

– Уштеда од 419.500.000 ди-
нара у оквиру Секретаријата за
науку и технолошки развој за суб-
венције приватних предузећа, јер
се новац дели подобним фирмама
и враћа кроз производе у форми
донације, где се избегава плаћање
ПДВ-а и отвара питање контроле
цена, количине и квалитета, а са
друге стране фаворизују се поје-
дине подобне фирме које постају
нелојална конкуренција осталим

привредним субјектима у истој бран-
ши.

– Уштеда од 150.000.000 динарана
Гаранцијском фонду, који своју функ-
цију може несметано да обавља и са
преосталих 50.000.000 динара. Наиме,
извештаји о пословању сведоче о неу-
трошеним средствима, која се камате у
банкама.

– Укидање Покрајинског буџетског
фонда за заштиту животне средине, јер
се средства у износу од 22.610.381 ди-
нара и плате које износе 65,90 одсто
средстава неадекватно троше. С друге
стране у оквиру Секретаријата за урба-
низам, градитељство и заштиту живот-
не средине већ постоји ставка заштита
животне средине, некласификована на

Правичност

Гладни�не�могу да�чекају
Пише: Маријана Четојевић
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другом месту, која ангажује107.846.914
динара и носи плате у износу од 43,86
одсто од средстава. Такође у оквиру на-
веденог секретаријата постоји и Покра-
јински завод за заштиту природе, који
трећи пут обавља исту функцију и анга-
жује додатних 77.365.243 динара, од че-
га само расходи за запослене износе
46.375.000 динара или 66,82 одсто
средстава. Ефикасним радом и правил-
ним дефинисањем пословних задатака
и циљева остварила би се уштеда поло-
вине средстава, т.ј. 100.000.000 дина-
ра, а све виталне функције би се оства-
ривале много брже.

– С обзиром на то да Покрајински
апарат ангажује велики број запосле-
них, нема потребе да се додатно анга-
жују лица да обављају специјализоване
услугена које одлази 699.576.129 дина-
ра. Не тако давно, 2009. године, за ову
сврху трошило се 380.242.317 динара,
готово 2 пута мање. Тако би у овом кри-
зном моменту могло на наведеној став-
ци да се уштеди 450.000.000 динара.

– Услуге по уговору су предвиђене
на нивоу од 504.646.450 динара , а само
две године раније су биле 329.370.056
динара, и нормално је све функциони-
сало, дакле може се уштедети 300.000.-
000 динара.

– Поштовање Закона о буџету Репу-
блике Србије за 2011. годину, у члану 13
обавезује на обустављање исплате бо-
жићних, годишњих и других врста на-
града и бонуса, осим јубиларних награ-
да за запослене који су то право стекли
2011. године. С обзиром на то да није
могућа ретроактивна примена закона,
требало би поштовати одредбе и уки-
нути награде предвиђене буџетом од 49.-
136.786 динара.

– Социјална давања за запослене у
Покрајинској управи износе 63.229.307
динара, а накнаде трошкова за запосле-
не у Покрајинској управи износе
66.827.379 динара. Како расходи за за-
послене расту 12,8 одсто у односу на
2010. годину и износе 3.149.773.277 ди-
нара, на овим категоријама би могло да
се уштеди 100.000.000 динара, а на за-
радама 120.000.000 динара, чиме би
се оне вратиле на ниво из 2010. године.

– Укидањем дотација невладиним
организацијама, на које одлази 662.751.-
480 динара, могло би да се уштеди 350.-
000.000 динара.

Укупне наведене уштеде износе
5.328.636.786 динара. 

Део од 5.000.000.000 динара се мо-
ра хитно уложити у социјалну помоћ
најугроженијем становништву, незапо-
сленима, чија је егзистенција угрожена

не њиховом грешком, него лошим ру-
ковођењем и недомаћинским распола-
гањем. У оквиру Покрајинског секрета-
ријата за здравство, социјалну полити-
ку и демографију, Покрајински завод за
социјалну заштиту има на располагању
26.319.321 динара, од чега 88,3 одсто
ангажује на расходе за запослене, што је
недопустивои хитно се мора реоргани-
зовати, увођењем нових обавеза запо-
сленима, који би тиме и зарадили своје
плате и престали да буду непродуктив-
ни, на терет буџета. Са друге стране, ре-
шило би се горуће питање егзистенци-
је грађана АП Војводине, кроз Покра-
јински завод за социјалну заштиту би
се пружила материјална подршка и по-
моћ појединцима и породици ради по-
бољшања, односно очувања квалитета
живота, отклањања ризика и неповољ-
них животних околности, као и ствара-
ња могућности за самостални живот у
друштву кроз давање материјалних
средстава ради обезбеђења егзистен-
цијалног минимума и социјалне укљу-
чености. 

Други део средстава, од 328.636.786
динара, би се прикључио средствима у
оквиру Покрајинског секретаријата за
рад, запошљавање и равноправност по-
лова у делу субвенција приватним
предузећима, где се располаже са
270.000.000 динара, чиме би укупан по-
тенцијал износио 598.636.786 динара
и стимулисао запошљавање. Трајна не-
запосленост и наве-
дена социјална по-
моћ не смеју бити
циљ деловања, већ
напротив, циљ је за-
пошљавање као ка-
мен-темељац сваког
друштва. Што људи
дуже остају на соци-
јалној помоћи или су
незапослени, слабија
је могућност да ће се
запослити и побећи
од сиромаштва. Со-
циолошке и економ-
ске студије истичу да
запосленост није са-

мо кључна у друштву, већ има важну
улогу у остварењу дохотка, социјалне
подршке, квалитета живота и начина
укључивања у друштво. Такође је зна-
чајан фактор у сузбијању сиромаштва.
Из наведених разлога мора се утицати
на тржиште рада. 

Активне мере би обухватале:
– Јавне радове, као помоћ појединим

групама које се теже запошљавају (ста-
рије особе, дугорочно незапослени, не-
запослени у посебно угроженим под-
ручјима).

– Накнаде уз рад; радно способни
појединци добијају помоћ ако пристану
на програме оспособљавања при запо-
шљавању и прихвате понуђени посао.

– Помоћ при тражењу посла, где тим
стручњака на основу тестова и увиђа-
ња радних склоности, даје препоруке за
одређени посао.

– Преквалификација, оспособљава-
ње и стручно усавршавање, као мера
која ће одговорити на захтев за тра-
жњом радника за одређено прописано
радно место.

– Програм оснивања и развоја преду-
зећа кроз стимулације, са посебним ак-
центом на жене и старије особе, као и
особе са инвалидитетом.

– Субвенције послодавцима путем
суфинансирања дела зарада за дуго-
рочно незапослене са организованим
надзором трошења средстава ради
спречавања злоупотребе.

– Субвенције послодавцима путем
ослобађања од плаћања пореза прили-
ком запошљавања дугорочно незапо-
слених лица. 

Наведене мере би довеле до запо-
шљавања, повећања конкурентности,
обучености и продуктивности радне
снаге и креирања флексибилног тржи-
шта рада, као гаранције побољшања
личног и друштвеног стандарда у АП
Војводини.
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Т
ужилац за ратне злочине Влади-
мир Вукчевић који се, у очима
српских крвника из ЕУ и НАТО,

прославио вишегодишњим прогоном
српских хероја и њихових породица, од
своје младости се бавио нечасним по-
словима шпијунирања својих пријате-
ља за потребе тајних служби. Према по-
узданим подацима до којих је дошла ре-
дакција „Велике Србије“, Вукчевић је
још за време служења војног рокаврбо-
ван од стране органа безбедности (ОБ)
ЈНА како би шпијунирао своје другове
из касарне.

Вукчевић под 
командом Хрвата

Вукчевић је служио војску у ВНЦ
Сомбор, где је по команди официра ОБ
ЈНА, Хрвата родом из Макарске, Мате
Бајића пратио свог пријатеља из класе
Вука Хамовића. Вук Хамовић ће много
година касније постати бизнисмен који
је српској јавности постао познат по
„Енергетској афери“ али 1973. он је био
познат само као син Титовог генералаи
шефа Генералштаба Радета Хамовића.

После пада Александра Ранковића,
савезна Служба државне безбедности
уводи обраду за Радета Хамовића, који
се у том тренутку налази на челу Гене-
ралштаба. Такође на захтев СДБ-а, како
тврди наш извор, Контраобавештајна
служба ЈНА, преко свог сарадника Вла-
димира Вукчевића, пратила је и сина
Радета Хамовића, Вука. 

Вукчевић је непрекидно подносио
извештаје о понашању Хамовића са ко-
јим је по наређењу Мате Бајића постао
близак пријатељ. Вукчевић је праћење
Хамовића наставио и после одслужења
војног рока а најбизарније у целом слу-
чају је то што су Хамовић и Вукчевић
остали пријатељи до данашњег дана. 

Генерал Раде Хамовић, у комуни-
стичким круговима познатији као Раде
Романија, убрзо бива пензионисан али
комунистичке службе безбедности и
даље користе Вукчевића за своје потре-
бе, пре свега за шпијунирање његових
колега и пријатеља.

Диригована каријера

Да служба брине о својим људима,
доказује каснија правничка каријера
Владимира Вукчевића, који муњевито
напредује.Вукчевић, који је рођен 1950.
године, дипломирао је 1973. на Прав-
ном факултету у Београду а одмах по
изласку из војске убачен је у Друго оп-
штинско тужилаштво у Београду. По-
сле полагања правосудног испита1977.
године, Вукчевића постављају за заме-
ника у Првом општинском тужила-
штву. Вукчевићу се додељују бројни
предмети за потребе службе. Тек га
1993. године пребацују у окружно ту-
жилаштво, где Вукчевић, случајно или
не, почиње да ради на случајевима та-
дашњих мафијашких убистава у Бео-
граду. Већина случајева остаје неразја-
шњена. Године 2002. Вукчевића преба-
цују у Републичко тужилаштво, а већ у
јулу 2003. у Тужилаштво за рат не зло -
чи не Ср би је. Вла ди мир Вук че вић је
план ски во ђен од стра не ор га на без -
бед но сти ЈНА, све до до во ђе ња на ме сто
ту жи о ца за рат не зло чи не.

Рев но сно про го ни Ср бе

Убр зо се по ка за ло да је Вук че вић
био од ли чан из бор за ме сто ту жи о ца за
рат не зло чи не, јер кре ће бе со муч но да
про го ни ха шке оп ту же ни ке, че сто вр -
ше ћи при ти сак пре ко чла но ва по ро ди -
ца. Под Вук че ви ћем кре ће от пу шта ње

чла но ва по ро ди ца ха шких бе гу на ца, бе -
со муч ни пре тре си ку ћа, за пле на имо -
ви не под из го во ром чу ва ња до ка зног
ма те ри ја ла и слич но. Вук че вић са за до -
вољ ством са ра ђу је са Кар лом дел Пон -
те, ко ју че сто по се ћу је у хо тел ској со би
то ком ње них бо ра ва ка у Бе о гра ду, али
и са Сер жом Бра мер цом раз ви ја при сне
од но се. Про гон срп ских ге не ра ла и др -
жав ног вр ха Ре пу бли ке Срп ске од стра -
не Вук че ви ћа ипак не тре ба да чу ди, јер
реч је о чо ве ку ко ји је у мла до сти шпи ју -
ни рао и до ста вљао до ка зе про тив сво -
јих нај бли жих при ја те ља.

Слич ност са Мла де ном Ба ји ћем

Ина че по сто ји ве ли ка слич ност из -
ме ђу Вук че ви ћа и хр ват ског ту жи о ца за
рат не зло чи не, Мла де на Ба ји ћа. И Ба јић
је ро ђен 1950. го ди не, у Спли ту. Он је та -
ко ђе са рад ник КОС-а, ко га је др жао на
ве зи ОБ ЈНА, пу ков ник Ма ро ча Тон чи –
на чел ник КОГ-а ВПО Сплит. Ба јић је
план ски до ве ден на ме сто вој ног ту жи -
о ца. Ту функ ци ју је оба вљао од 1992. до
1996. го ди не у Спли ту. За хва љу ју ћи ње -
му, при кри ве ни су кључ ни до ка зи ве за -
ни за рат не зло чи не у ло го ру Ло ра.
Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да су и Вук че -
вић и Мла ден Ба јић са рад ни ци КОС-а
ЈНА, ка ко твр ди из вор ,,Ве ли ке Ср би је”,
не тре ба да чу де њи хо ва да на шња бли -
ска са рад ња и мон ти ра ни про це си, ка -
ко у Бе о гра ду, та ко и у За гре бу.     Р. В. С.
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Има ли овде Срба?! 
У Београду је 15. септембра оджан Безбедносни форум, уз присуство НАТО делегаци-

је, а организовале су га невладине организације које финансијски контролише Америка
и Сорош. Срамни скуп је одржан само дан уочи најављеног преузимања административ-
них прелаза на Косову и Метохији и инсталирања косовских цариника на администра-
тивне прелазе Брњак и Јариње. После скандалозне изјаве председника Тадића да ситуа-
ција на Балкану никада није била боља и безбеднија, руски амбасадор у Београду Кону-
зин упитао је да ли у сали има Срба.

Он је оштрим тоном критиковао учеснике из Србије да не бране интересе своје земље
и још једном показао да Русија и њен представник у Београду раде на очувању терито-
ријалног интегритета и суверенитета Србије далеко више него што то чини издајничка
власт Бориса Тадића. 

САД уврстиле Војску Србије међу најбоље сараднике 
Начелник Генералштаба Војске Србије (ВС) генерал Милоје Милетић

изјавио је да је сарадња коју ВС има са Националном гардом Охаја про-
глашена у САД за једну од најбољих од укупно 62 програма државног
партнерства које постоје са разним зељама у свету.

Након разговора са командантом Националне гарде Охаја генерал-
мајором Дебром Ешенхерст у Генералштабу, Милетић је рекао да се у Ср-
бији тренутно налази 28 припадника Националне гарде те америчке др-
жаве, који са представницима српске војске и министарстава одбране и
унутрашњих послова размењују искуства из области реаговања у ван-

редним ситуацијама.
Војска Србије и Национална

гарда Охаја одржале су здруже-
ну бригадно - штабну вежбу „Је-
сен 2011”, четири семинара из
области ваздухопловства, логи-
стике и људских ресурса, а Аме-
риканци су били одведени и у
војну базу „Југ” код Бујановца,
да би се упознали са капаците-
тима те базе! Генерал Милетић
је чак истакао како је још од
отварања базе, предвиђено да
она постане регионални и међу-

народни центар за обуку за мировне операције, нарочито за обуку при-
падника страних војски у чијим ће контигентима припадници ВС уче-
ствовати у мисијама! Генерал-мајор Дебра Ешенхерст рекла је да је зади-
вљена дочеком.

Пожаре нема ко да гаси
Пожар између Ушћа и Студени-

це код Краљева, који је захватио
300 хектара борове шуме, био је
највећи шумски пожар у Србији у
протеклих десет година. Ватра и
густ дим су прогутали простор на
само 5 километара од манастира
Студеница, а представници вла-
сти, који су дошли међу угрожене
грађане, поручили су да Србија
просто нема капацитета да се из-
бори са великим пожарима! Ва-
трена стихија је дивљала три да-
на, пре него што је заустављено
њено напредовање према насе-
љеним местима! Колико држава
неозбиљно
прилази за-
штити сво-
јих грађана и
њихове имо-
вине, види
се из подат-
ка да чак и Ал-
банија има
процентуал-
но више ва-
трогасаца него Србија!

Зашто се крије ко пише буџет?
Јавност треба да зна како се припрема документ од чијег обима зависи живот хиљада људи. Минимум мини-

мума је да јавности буду познати циљеви и критеријуми ребаланса буџета. Прекрајање државне касе мора да
буде неупоредиво јавније, изјавио је Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја.

– Дакле, ако је циљ смањење дефицита буџета, што је потпуно легитимно, треба унапред да знамо како се
планира остварење тог циља, да ли линеарним умањењем или по не-
ким другим критеријумима, као и ко, зашто и колико треба да смањује
потрошњу, а то је потпуно непознато и остаје утисак да се ребаланс за-
снива на „идеји” да они који су већ штедели треба да штеде још више,
а они који нису и не морају – изјавио је Шабић. 

Он је још једном истакао како је Министарство финансија „уштеде”
планирало без консултација, по непознатим и субјективним критери-
јумима. Тако су, уместо на позицијама на којима је реално могло и ви-
ше да се уштеди, резови направљени на оним местима где су средства
неопходна за обављање елементарних функција. Са друге стране, на
платама запослених је реално могло да се одузме више новца јер пове-
реник, како каже, ради са знатно мањим бројем сарадника него што је то
потребно.

На рачун Министарства финансија новинари су поднели 400 жалби. 
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Држава ударила на студенте
Изменама Закона о ауторским

и сродним правима држава је по-

ново директно ударила на сту-

денте из сиромашнијих породи-

ца! Заштиту ауторских права про-

фесора који пишу књиге ставила

је изнад  принципа да сви грађани

Србије имају једнака права на

образовање, пошто ће само имућ-

нији моћи да купују скупе уџбени-

ке и излазе на испите. Када су но-

винари питали Владимира Мари-

ћа, помоћника директора Завода

за интелектуалну својину, да ли

ће због овог Закона бити обаве-

зно и уређивања висине цене уџ-

беника да би били доступни свим

студентима, он је казао да цена

уџбеника не зависи од тога да ли

он може да се копира! Студенти

негодују због нових мера јер, како

кажу, само за један нов уџбеник

треба да плате од 500 до чак 3.000

динара, а копирани уџбеници ко-

штају три пута мање. Највећи про-

блем је, међутим, што је квалитет

издања често веома лош, а некада се

чак дешава да по изузетно лошем

преводу на српски језик схватите

да је много тога преписано из

страних уџбеника. Наравно да

треба заштитити ауторско право

писца уџбеника, али треба кон-

тролисати и квалитет, а нарочито

да ли је реч о плагијату – поручи-

ли су студенти у разговору за бео-

градске медије.

Закон је у некој мери само по-

могао професорима да успешније

уцењују ученике да купе њихове

књиге. На неким факултетима

студент не може да изађе на ис-

пит, ако не покаже професору да

је купио његову књигу!

– Тиме се студентима онемогу-

ћава да позајме уџбеник, уколико

немају новца да га купе. Већина

професора је после болоњске ре-

форме морала да напише свој уџ-

беник, прилагођен новом програ-

му, а цене првенствено диктира

квалитет штампе и обим књиге.

Копирање уџбеника је кршење

ауторских права, али и условља-

вање куповином уџбеника је ве-

лики проблем – рекао је Миша

Живић, председник Студентске

конференције универзитета Ср-

бије.

Најцрњи дани у српском школству 
Власт у Србији већ три године спроводи акцију рационализације

школства која је усмерена на смањивање броја школских одељења. Уме-
сто да подстакне наталитет, омогући бесплатно школовање и тако напу-
ни учионице, власт је одлучила да просто укине одељења и ликвидира-
ла је њих 1.586. Резултат је поражавајући: око 5.000 наставника нема пун
фонд часова, а и даље имамо проблем учионица у којима је само пет и ма-
ње ђака!  Таквих одељења има 800, са шест до 10 ђака је 1.556 одељења,
а њих 1.739 има свега 11 до 15 ученика! Да ствар буде гора, ту је и про-
блем корупције коју власт, према личном признању, није у стању да спре-
чи. Тако је министар просвете и науке др Жарко Обрадовић изјавио да су
подаци из конкурса за расписивање нових радних места невалидни, јер
постоји могућност да поједини директори чувају радно место за себе! 

Према његовом признању, власт је крива и за лоше стање у високом
школству, конкретно што Универзитет у Београду поново није успео да
уђе на Шангајску листу 500 најбољих.

– Нашом грешком, за један број радова није назначено да припадају
Универзитету у Београду, и нисмо ушли на листу, признао је министар.

Ново поскупљење хране у септембру  
Малопродајне цене у трговинама у Србији рашће током јесењих месе-

ци до 10 процената, а како су крајем августа и почетком септембра мно-
ги производи већ поскупели и до 30 процената, реално поскупљење
основних животних намирница за само два месеца биће невероватних
40 одсто. Међу производима који су већ поскупели су сухомеснате прера-
ђевине, слаткиши, конзерве, пиво, безалкохолна пића, кућна хемија...

– Нема неког посебног објашњења
за толика поскупљења многоброј-
них производа у протеклом периоду.
А трговци добијају свакодневне наја-
ве произвођача да ће цене поново
порасти за неколико процената – на-
јавио је Горан Ковачевић, председ-
ник Управног одбора новоформира-
ног Сектора трговине при Унији по-
слодаваца Србије. 

Са друге стране, Републички за-
вод за статистику је објавио да про-
сечно домаћинство у Србији распо-
лаже са 51.467 динара, а да издаци износе 46.500 динара. Од тога на хра-
ну и безалкохолна пића одлази 45 одсто, а за становање, воду, струју, гре-
јање 15 одсто, за превоз скоро 10 одсто! Поражавајући је и податак да на
личне потребе просечна породица потроши само 5 одсто свега што заради!

Лекове преписује фармацеутски лоби
Директор Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС)

Татјана Шипетић изјавила је да та кућа настоји да кроз регистрацију и
контролу лекова и медицинских средстава, као и њихову контролу на тр-
жишту, сваки грађанин буде сигуран да је лек који користи ефикасан и
безбедан. Међутим, како је истакла, и она и запослени у АЛИМС-у су под
притиском фармацеутских кућа да лек стигне што пре до апотека и да
тако остваре планирану зараду. 

Упитана има ли притисака фармацеутских кућа да се убрза одобрава-
ње лека, она је казала:

– Свакога дана смо под притисцима. Поједини притисци су оправдани,
а поједине не бих коментарисала. Разумем да је циљ фармацеутске куће
да њихов лек буде што пре на тржишту и да је за њих АЛИМС само степе-
ница, коју треба да прођу да би стигли на тржиште. Без обзира на прити-
ске, у процени безбедности, квалитета и ефикасности лека нема компро-
миса и документација мора да буде у складу за законом – каже Татјана
Шипетић и додаје да Агенција никада није имала оволико посла, пошто
на дозволу чека 800 лекова. 

45VELIKA SRBIJABROJ 3469, SEPTEMBAR 2011.



46 VELIKA SRBIJA

Скандалозно

Ј
ош у вре ме СФРЈ, Ве ли ки бач ки ка -
нал био је је дан од нај за га ђе ни јих
во до то ко ва у Вој во ди ни, пре ко ле та

се из ње га ши рио не под но шљив смрад,
па су га у Цр вен ки, Ку ли и Вр ба су зва ли
„смр дљи ви” ка нал. Го ди на ма се ни шта
ни је ме ња ло. Ка нал је нај за га ђе ни ји у
де лу то ка кроз Вр бас у ду жи ни од се дам
ки ло ме та ра, низ вод но пре ма Ср бо бра -
ну,и пред ста вља стал ну и озбиљ ну еко -
ло шку опа сност за ста нов ни штво, не
са мо оп шти не Вр бас, већ и оп шти на Ку -
ла и Цр вен ка.

Струч ња ци про це њу ју да се са мо на
овој де о ни ци у ње му на ла зи на та ло же -
но ско ро по ла ми ли о на куб них ме та ра
му ља ко ји са др жи оби ље отров них ма -
те ри ја, при че му ду би на во де, у ко јој по -
о дав но не ма ни ка квих зна ко ва жи во та,
је два да до сти же по ла ме тра! Жи вот
љу ди по ред овог во до то ка је не сно -
шљив, по го то во у лет њим ме се ци ма ка -
да се из ње га ши ре ис па ре ња крај ње не -
при јат ног ми ри са и са ви со ким са др жа -
јем отров них ма те ри ја. Ка квог су здра -
вља ста нов ни ци на оба ла ма Ка на ла, ко -
ји су већ де це ни ја ма из ло же ни ри зи ку
ви со ког сте пе на да обо ле од бо ле сти
ди сај них, али и дру гих ор га на, ве ро ват -
но зна ју ле ка ри ко ји их ле че, али би би -
ло по себ но за ни мљи во по гле да ти
здрав стве ну ста ти сти ку ко ја се од но си
на де чи ју по пу ла ци ју.

Ни шта бо ље ни је ни у Бе че ју. Ста -
нов ни ци овог гра да пра ве за ли хе во де,
на сна зи је огра ни че ње по тро шње во де,
а пре ма оце ни мно гих, про бле ми са во -
до снаб де ва њем у по след њих 20 го ди на
ни кад ни су би ли го ри! Град се снаб де ва
во дом из 13 бу на ра са из во ри шта на Ср -
бо бран ском пу ту. У по след њих пет го -
ди на у Бе че ју је из бу шен са мо је дан бу -
нар, уме сто пет, ка ко је би ло пла ни ра но,
при том, из да шност по сто је ћих бу на ра
опа ла је са по треб них 100 ли та ра у се -
кун ди, на ма ње од 80. Фонд за ка пи тал -
на ула га ња, у ју лу 2010. го ди не, одо -
брио је 52 ми ли о на ди на ра за бу ше ње
но вих бу на ра, али – до да нас та сред -
ства ни су сти гла у Ко му нал но пред у зе -
ће „Во до ка нал”! Упр кос ви ше пу та по -
на вља ним пи сме ним и усме ним упо зо -
ре њи ма да су по вре ме не и пот пу не ре -

стрик ци је снаб де ва ња во дом не из бе -
жне уко ли ко се не из бу ше нај ма ње два
но ва бу на ра, ни ко не ре а гу је – ре пу -
блич ка, по кра јин ска, али ни ло кал на
власт! У Бе че ју су по себ но угро же ни
ста на ри згра да од тре ћег спра та па на -
ви ше, али, иако во да је два ка пље из сла -
ви на у вре ме ну од 9 до 12 ча со ва пре ко
да на, над ле жни апе лу ју на гра ђа не не
са мо да ра ци о нал но тро ше, већ и да ре -
дов но пла ћа ју ра чу не за во ду ко ју до би -
ја ју тек у тра го ви ма! Ка ко одр жа ва ти
хи ги је ну то ком вре лих лет њих ме се ци?
Ка ко уоп ште ра де јав не уста но ве – дом
здра вља, ам бу лан те... као да ни ко га ни -
је бри га. 

Гра ђа ни су ја ко не за до вољ ни и сма -
тра ју да над ле жни ни су ни шта учи ни -
ли да се ова си ту а ци ја из бег не. Пред у зе -
ће „Во до ка нал“ тра жи да се про гла си
ван ред но ста ње, јер је, ка ко ка жу, си ту а -
ци ја рав на еле мен тар ној не по го ди. Али
где је ре ше ње? Чак и ка да би су тра по -
че ло бу ше ње бу на ра, по треб но је нај ма -
ње два ме се ца да се тај по сао ура ди, да
се они по ве жу и во да ис пи та пре не го
што се пу сти у си стем пре чи шћа ва ња и
ди стри бу ци је. Во да је са мо, ка ко не ки
твр де, ,,из ба ци ла” на по вр ши ну не ке
дру ге про бле ме ко ји се ду го „гу ра ју под
те пих”. По ми ње се ма њак од се дам ми -
ли о на ди на ра у пред у зе ћу „Во до ка нал”.
То ме ни су мо гли ку мо ва ти пра зни бу -
на ри. У овом вој во ђан ском гра ду без по -
сла је 5.500 љу ди, ипак, ве ћи на уред но
пла ћа ра чу не за во ду ко ју не до би ја! Не -
ки у ша ли ка жу да је про блем ду бљи од
пра зних бу на ра. Би ло би до бро ви де ти
да ли су и ка ко бу на ри одр жа ва ни, у ка -
квом је ста њу во до вод на мре жа, ко ли ко
се уоп ште ула га ло у во до снаб де ва ње у
про те клих де сет го ди на али и ко ли ке
су пла те за по сле них у „Во до ка на лу”. У
ме ђу вре ме ну, Бе чеј ци су при мо ра ни да
се сна ла зе ка ко зна ју и уме ју, па – ко
пре жи ви! 

Ђер дап ска бра на „за тр па на”
от па дом!

У ко ри ту „ле пог пла вог” Ду на ва ис -
пред хи дро е лек тра не ,,Ђер дап” ле жи пре-
ко 500 ми ли о на то на на но са и отров -
них суп стан ци ме ђу ко ји ма, из ме ђу
оста лог, фе но ли, ми не рал на уља и те -

шки ме та ли, жи ва, оло во, кад ми јум,
цинк, никл.... По себ но је угро же на зо на
око До њег Ми ла нов ца. Ср би ја у овом
тре нут ку не ма мо гућ но сти да овај ве -
ли ки еко ло шки, али и еко ном ски про -
блем са ма ре ша ва и за то се оче ку је по -
моћ, од но сно, ин тер вен ци ја „Ду нав ске
ко ми си је”, ко ју су осно ва ле вла де зе ма -
ља чи је те ри то ри је при па да ју сли ву нај -
ве ће европ ске ре ке.

Пре ма про це на ма струч ња ка, са мо
из сред њо е вроп ских зе ма ља, пу тем Ду -
на ва го ди шње у Ср би ју уђе огром на ко -
ли чи на еко ло шких за га ђи ва ча - пре ко
30 хи ља да то на фос фо ра и око 400 хи -
ља да то на азо та! Од 17 ми ли о на то на
за га ђу ју ћих ма те ри ја ко је во де Ду на ва
го ди шње уне су у Ђер дап ско је зе ро, по -
ло ви ну до но се во де европ ских ре ка ко -
је при па да ју Ду нав ском сли ву, а по ло -
ви на сти же сли во ви ма ре ка Са ве, Ти се и
Мо ра ве. У Ср би ји по себ но за бри ња ва
брз раст бро ја ин ду стриј ских за га ђи ва -
ча под зем них во да, ко ји су из ван сва ке
кон тро ле, при том њи хо во не по што ва -
ње про пи са о за шти ти жи вот не сре ди -
не ни је уоп ште санк ци о ни са но, а све то
ди рект но ути че на ква ли тет из во ри -
шта пит ке во де, при че му је не до пу сти -
во ло ша и за шти та во до то ко ва од по -
губ ног ути ца ја руд нич ких фло та ци ја и
де по ни ја от па да, чи ја са на ци ја је још
увек да ле ко од европ ских стан дар да. 

Има ли из ла за? 

Чак и при по вр шном уви ду у ста ње
во да и од ла га ње от па да у Ср би ји, ла и ку
је ја сно да је си ту а ци ја ви ше не го дра ма -
тич на, али и да над ле жни не ра де свој
по сао. Има мо ли уоп ште увид у то ко ли -
ко се нов ца тро ши да се обез бе ди здра -
ва во да за пи ће, да се за шти те ре ке, да се
про ши ри, очи глед но, не до вољ на ка на -
ли за ци о на мре жа? Ове и слич не те ме
те шко се про би ја ју у ме ди ји ма. Еко ло -
шке еми си је и еко ло шке ру бри ке, сти -
сну те су на ми ни ма лан про стор и у но -
ви на ма и у ТВ еми си ја ма. Тек она ко ус -
пут, ту и та мо. На рав но, у де ва ста ци ји
при ро де ко ја нам је од Бо га да та, још ка -
ко уче ству ју ра зни ин те ре си моћ них
по је ди на ца чи ја је је ди на ре ли ги ја про -
фит.                                                                     А. В.

То не отро ва, фе ка ли ја, чак и ме ди цин ског от па да, 
од ла зе ди рект но у во до то ко ве ши ром Ср би је (2)
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Чиме је немачка
и српска јавност 

затечена

Кључни пропаганд-
ни слоган српске поли-
тичке елите је тврдња
да „Европа нема алтер-
нативу“. Једна од опа-

сних последица таквог става јесте спре-
чавање домаће јавности да реално са-
гледа шта се дешава са земљама које се
тамо већ налазе.

Иницијатива многих богатих Нема-
ца да плаћају већи порез и тако допри-
несу увећању државног буџета и сма-
њењу друштвене неједнакости, про-
глашена је у штампи необичном, мада
по својој суштини то није. Нарочито ако
се зна да у Немачкој никада није било
толико богатих људи, који су на својим
рачунима у лето 2011. године сачували
7,4 хиљаде милијарди (билиона) евра –
четири пута више од укупног државног
дуга.

Истовремено, мере штедње средста-
ва државног буџета широм Немачке су
довеле до затварања библиотека, базе-
на, руинирања школа и затварања број-
них радних места. 

Млади у овој земљи не виде будућ-
ност за себе и мисле да живе у друштву
које их одбацује. Државна статистика
потврђује да је нација све старија (ду-
пло старија од турске нације) и да је сва-
ко шесто дете сиромашно. Сиромашно
је свако треће дете које живи са једним
родитељем. Немачким општинама не-
достаје 126 милијарди евра.

Тврдњу да нема новца да се ствари
промене и да треба штедети, млади до-
пуњују тврдњом да је то тако јер се по-
стојећи новац даје за спасавање финан-
сијских тржишта.

Ова тржишта су запала у кризу због
недовољне контроле, односно због
свог неограниченог повлашћеног по-
ложаја, који омогућава да се тргује и
оним чега нигде нема, сматра немачки
министар финансија.

Капитализам је грешан, 
оцењује „Зидојче цајтунг“ 

„Капитализам се огрешио о човека и
државу. У последње време му је успело
да натера државе да плаћају његове ду-
гове – због наводне одговорности др-
жаве за све, за целокупно друштво. Ка-
питализам је успео да натера друге да
ураде оно што није у стању сам да ура-
ди. Трошкове оваквог система сноси
средња класа, која је и сама пољуљана,
оштро напада оне на дну друштва, који
живе од пореза средње класе и јер су је
преварили богати, који порезе уопште
не плаћају. Држава би могла да смањи
привилегије богатих, али то не чини.
Пре три године, на врхунцу, мислили
смо да доживљавамо чистилиште ка-
питализма. То је, међутим, била варка.
Исто тако смо, разочарани, морали да
констатујемо да тржиште није укроће-
но. Дакле, од капитализма са људским
лицем смо и данас веома удаљени, баш
као и 2008.“ пише Зидојче�цајтунг. 

Немачка је све до 1996. године има-
ла порез на богатство а односио се на
целокупну имовину – некретнине, го-
тов новац, депозите у банкама, новчана
средства у различитим фондовима...
(тзв. синтетички порез). Тих година, то
је била и економско-теоретски и прак-
тично – држава благостања. Као таква,

постала је непријатан пример онима
који су заговарали тоталну доминацију
економског система над целокупним
друштвеним системом. Другачије рече-
но, онима којима није стало да еконо-
мија служи грађанима него да грађани
служе енормном богаћењу власника
разноврсних облика капитала. Пре све-
га финансијског капитала.

Богати су у претходном периоду, за-
хваљујући смањењу пореза, постали
још богатији. Десет одсто богатих у ме-
ђувремену располаже са 63 одсто од
укупне имовине у Немачкој. Ако се у то
уброје и некретнине које богати кори-
сте, онда тај број износи 75 одсто.

Оваква друштвена неравноправ-
ност доводи нужно и до промене распо-
ложења у земљи. Политичари су све ви-
ше изложени друштвеном притиску да
и богате укључе у отплаћивање држав-
ног дуга. 

У том смислу се помиње и могућ-
ност поновног увођења пореза на бо-
гатство, који је укинут пре петнаестак
година. Опозициона странка Зелених у
немачком парламенту је израчунала да
би увођењем пореза на богатство ми-
нистар финансија за десет година при-
купио између 100 и 120 милијарди
евра. Када би тим новцем били плаћени
дугови државе, покрајина и општина –

Економија

Европа и планета на раскршћу

Сакривено�иза�звездане�завесе

Пише: Часлав Кузмановић

• Ко је крив за епидемију презадужености држава? Да ли је порез за богате део решења? Мо-
же ли због претераног стезања каиша да пукне држава?

Докле ће Тадић
да штити тајкуне?
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од умањења укупног дуга сви би про-
фитирали.

Због свега поменутог, иницијативу
немачких богаташа да им држава пове-
ћа порез не сматрамо необичном, већ
крајње рационалном и логичном. Пого-
тову у години планетарног гнева про-
тив богатих и корупције владајуће елите.

Шта о глобалној пропасти
мисле остали Европљани

Животни стандард у ЕУ је у стању
слободног пада, јавља „Глас Русије“. Ста-
тистике показују сталан пораст броја
људи који су морали прећи преко гра-
ницесиромаштва. Таквих на тлу Европ-
ске уније сада (2009.) има 85 милиона,
или 17 одсто укупног становни-
штва.

Француски истраживачи по-
тврђују да је стање у последње
две године постало још лошије.
Број сиромашних се повећао за
300.000 људи. Сиромаштво се
тиче пре свега незапослених.
Отприлике трећина незапосле-
них живи у сиромаштву. Међу
пензионерима, сиромашних је
више од 30 одсто. Сиромаштво
је више захватило занатлије и
трговце од других.

Озлојеђени су посебно мла-
ди. Проблем није само матери-
јалне природе. Створен је осећај
безнађа, неједнакости и разли-
читих стартних позиција. Без
шанси за добијање пристојног
образовања, добар део младих
живот проводе као неквалифи-
ковани радници.

У Шпанији, 45 % омладине до 25 го-
дина старости не може да се запосли.
Шпански социјалисти обећавају порез
за богате грађане и банке и да ће тиме
прикупљена средства искористити за
отварање нових радних места, посебно
за младе људе.

У Британији је скоро 20 % незапо-
слене омладине. Недавни немири су се
претворили у рушилачко насиље. Тиме
су олакшали посао властима да заоби-
ђу проблем социјалне неправде и да ре-
агују вишеструко репресивно. Послед-
ње вести са тог подручја говоре да ће
каиш штедње на рачун сиромашних
ипак бити мало олабављен. 

Можда је разлог томе што је неко од
британских политичара прочитао из-
вештај свог Министарства одбране из
2007. године о светским трендовима
током наредне три деценије. 

У извештају Министарства се наво-
ди следеће: „Јаз између богатих и сиро-

машних ће вероватно да се повећа и ап-
солутно сиромаштво ће да постане гло-
бални изазов... Разлике у богатству по-
стаће стога све очигледније... Апсолут-
но сиромаштво подстаћи ће спознају
неправде међу онима чија очекивања
нису испуњена, повећавајући напетост
и нестабилност, што ће да услови нере-
де, пораст криминала, тероризам, побу-
не. То може, такође, да води оживљава-
њу верских, анархистичких или руши-
лачких покрета, али и популизма и об-
нављању марксизма.“ 

Средња класа могла би да постане
револуционарна, преузимајући улогу
Марксовог пролетаријата – процењује
се даље у извештају. 

Такође се истиче да би глобална по-
кретљивост радника и смањење нивоа
социјалних давања и запослености мо-
гли да смање везаност људи за државе.
Растући јаз између њих и малог броја
све видљивијих ултрабогаташа могли
би да подстакну разочарање у власт, ко-
ја се завређује заслугама. Док расту на-
гомилани дугови и опадају пензиона
давања, светска средња класа могла би
да се уједини, користећи приступ зна-
њу, изворима и вештинама, како би
уобличила транснационалне процесе у
интересу сопствене класе.

Да је извештај британског Мини-
старства одбране озбиљно рађен, по-
тврђују и демонстрације у Шпанији,
Грчкој, Израелу и Чилеу. Према Фајнен-
шел�тајмсу,недостатак шанси за младе
и пад стандарда средње класе заједнич-
ки су именитељ ових збивања.

Иначе, Велика Британија спада међу
европске земље са највећим јазом изме-
ђу богатих и сиромашних. Статистички

коефицијент којим се мери тај јаз (ГИ-
НИ коефицијент, креће се од 0 до 100)
износи 34 за Британију.

У Србији се овај показатељ налази
између 32 и 33 одсто. Сличну вредност
имао је овај коефицијент у Египту пре
свргавања са власти Хоснија Мубарака.

Француска жели конкретне потезе
према опорезивању финансијских
трансакција на међународном нивоу,
изјавио је француски министар финан-
сија у разговору са немачким колегом
23. августа ове године у Паризу. Док он
настоји да земље Г20 у новембру при-
хвате овај став и повуку потезе у том
смеру, европске банке су извргле руглу
и саму идеју опорезивања финансиј-

ских трансакција. 
Аустријски канце-

лар Вернер Фајман
сугерисао је увођење
додатних пореза бо-
гатим грађанима ка-
ко би се боље и пра-
ведније распоредиле
последице финансиј-
ске кризе. Фајман се
залаже и за пореску
реформу од које би
имала корист средња
класа. Он се сагласио
и са предлогом не-
мачког канцелара и
француског председ-
ника о увођењу поре-
за на финансијске
трансакције. Аустриј-
ски канцелар је ту
идеју заговарао и

предлагао још од почетка избијања
кризе.

Да је финансијска олигархија и даље
изузетно моћна, показује и то што се са
аустријским канцеларом не слаже ње-
гов заменик, који је нагласио да је „неза-
мислив већи порез за богате“.

Словеначки министар финансија је
почетком ове године изјавио да ће вла-
да Словеније вероватно повећати по-
рез за богате, али да је још прерано ре-
ћи шта ће тачно учинити. До сада нису
учинили ништа.

У Италији, Берлускони је недавно
обећао да ће да притисне богате да на-
пуне осиромашенедржавне касе. Све се
завршило још јачим стезањем оковрат-
ника на врату пореских обвезника. При
томе није прављена разлика између
оних који једва састављају крај са кра-
јем и оних који су већ на социјалном дну.

Ирска, европски тигар док је прити-
цао амерички шпекулативни капитал,
претворила се у миша са урушеним
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економским и финансијским системом,
чији грађани би требали да раде десет
година а да при томе ништа не троше,
како би вратила дугове.

Сиромашни у источним земљама ЕУ
– од Летоније и Литваније, до Румуније
и Бугарске – као да нису предмет ничи-
јег размишљања.

Шта кажу у 
Сједињеним Америчким Државама

Иако се превасходно бавимо земља-
ма Европске уније, није на одмет да по-
менемо гласове који долазе из САД, др-
жаве са највећим бројем супербогатих
људи. Државе која је прва увела разу-
зданост, друштвену и моралну неодго-
ворност финансијске олигархије и на
то приморавала друге државе. То је др-
жава из које је и кренула светска фи-
нансијска криза, коју није могла реши-
ти „невидљива рука тржишта“. Напро-
тив, та криза је захватила водеће свет-
ске економије, прелила се на остатак
света и отворила потенцијално опасни-
је подручје глобалне кризе политичких
елита. Истовремено, то је држава са ду-
гом незамисливог износа.

Акција владе САД која је требало да
врати поверење у финансијски систем,
била је усмерена на преиспитивање
прекршаја у том систему. Очекивало се
да ће да уследи и акција против пропу-
ста у финансијској елити, али није
остварена. Супротно томе, док су
огромне суме долара улагане у стаби-
лизацију финансијског система, поли-
тичке елите су допустиле да финансиј-
ски олигарси – профитирају.

Председник САД је направио усту-
пак заступницима богатих, републи-
канцима, у погледу смањења јавне по-
трошње. Позвао их је да занемаре стра-
начке интересе и учине све да Конгрес
што пре делује и усвоји законе који ће
помоћи отварању нових радних места.
Истовремено их је позвао на компро-
мис. Компромис би укључио и повећа-
ње пореза богатима.

Публицитет је добио милијардер
Ворен Бафет, када је предложио да 12
чланова Конгреса – којима је дат зада-
так да израде план смањења државног
дефицита – не дирају у пореске стопе
99,7 одсто Американаца. Уместо тога,
Бафет заговара веће порезе за супербо-
гате. Позвао је „мегабогаташе“ да пла-
ћају већи порез. Искусни инвеститор
зна да би у држави са толиком дру-
штвеном неједнакошћу (ГИНИ коефи-
цијент износи 45) такав потез био ефи-
каснији. 

Он тврди да је време да влада поста-
не озбиљна по питању заједничког жр-
твовања.

Стотине хиљада празних станова и
истовремено безброј бескућника који
спавају по парковима и тротоарима
широм САД можда потврђују да је то
време заиста дошло. 

Актуелно успоравање раста глобал-
не економије убрзава почетак нове
кризе, уверен је професор Њујоршког
универзитета Нуријел Рубини, који је
крах америчког тржишта некретнина и
глобалну рецесију предвидео још 2006.
године, две године пре њеног избијања.
Рубини је раније сматрао да ће други
талас кризе наступити тек 2013. годи-
не, али сада сматра да би нови пад мо-
гао да почне и раније, тј. 2012. године;
пре свега због тога што слабост еконо-
мије САД, еврозоне и Велике Британије
расте.

У средиште надолазеће кризе воде-
ћи амерички економиста је поставио
фискалну (пореску) нестабилност и
банке које су проблематичне.

Како би се спречила катастрофа,
владе морају хитно да пронађу начин за
подстицај економског раста, не за пет
година, већ данас, нагласио је професор. 

Као и 73% грађана САД, и овај про-
фесор има утисак да се ствари још увек
крећу у погрешном смеру.

Шта мисле Уједињене нације

Да утисак врхунског економског
аналитичара није без основа, потврђује
извештај групе УН за економске анали-
зе (UN CTAD) под називом „Изазови у
светској економији за политику после
кризе“, објављен 6. септембра 2011.

Политика провођења мера штедње
и смањења дефицита гура светску еко-
номију у катастрофу, у покушају да се
удовољи финансијском тржишту, наво-
ди се у извештају.

Оштро је критикована економска
политика Европе и САД. Аналитичари
УН позвали су на повећање зарада,
оштрије регулисање финансијског тр-
жишта, повратак систему контролиса-
ног курса валута и на прекид разми-
шљања руковођеног финансијским тр-
жиштем.

„Порука је веома прагматична: по-
требно је да брзо преокренемо наш
курс“, изјавио је генерални секретар
УНКТАД-а, Супачи Пантичпакди.

Овај бивши председник Светске тр-
говинске организације је истакао да је
политика која се води у време кризе, ка-
да се предност даје кресању буџета, по-

грешна и неодговарајућа.
Вођа тима који је саставио извештај,

Хајнер Флесбек, рекао је да је глобална
економска ситуација веома опасна и да
ће, без додатних стимуланса, у најбо-
љем случају уследити деценија при-
вредне стагнације.

Садашња политика је катастрофал-
на, саопштио је Фласбек, бивши заме-
ник министра финансија у Влади Не-
мачке.

„Уколико су каматне стопе свуда на
нули и ако се владе држе политикесма-
њења јавних трошкова и фискалних де-
фицита, уместо да их задрже на сада-
шњем нивоу, онда ћемо завршити у
сталној рецесији“, рекао је Фласбек.

Он је нагласио да је незапосленост
повезана са недовољном потражњом и
да, у случају слабе потражње за робом,
државе треба да ускоче са великим про-
грамима за стимулисање економије.

Последица финансијске кризе није
само незапосленост, која је била очеки-
вана, него и стагнација зарада у САД, Ја-
пану и Европи, односно у 70 одсто свет-
ске економије, рекао је Фласбек.

Слична размишљања моћних

Потребна је политичка храброст за
глобални економски опоравак јер су
највеће препреке том опоравку поли-
тичке, а не економске природе. Ово су
светским лидерима поручили мини-
стри финансија Канаде, Јужне Африке,
Велике Британије, Сингапура и Аустра-
лије.

Фискална политика којој се може
веровати у земљама са великим дефи-
цитом, мора бити усклађена са реба-
лансом глобалне потражње како би
био подржан привредни раст. Среди-
шње је питање како вратити јавне фи-
нансије на одрживи пут а неизбежно је
и доношење крупних одлука о потро-
шњи, правима и порезима у земљама са
великим буџетским дефицитом. 

Одговор на ово питање је смањење
јаза између богатих и сиромашних, ка-
ко у националним оквирима, тако и на
међународном плану.

Министри финансија истичу да кон-
солидацију мора пратити циљанаи фи-
скално одржива политика која би под-
стакла отварање нових радних места,
плус обучавање и приватна улагања у
подстицање сваког економског потен-
цијала на раст.

Како размишља Србија?

„Србија – порески рај за богаташе“,
објавила је домаћа штампа средином

Економија
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фебруара 2009. године. Око двадесет
хиљада „регистрованих“ домаћих бога-
таша, а незванично много више, и даље
ће моћи да ужива у пореском рају зва-
ном Србија. Порез на доходак у Србији
износи 10, односно 15 одсто, док у дру-
гим земљама достиже и 70 одсто. Слич-
но је и са дажбинама за поседовање џи-
пова, јахти или авиона.

Најава Владе Србије из јула 2008. го-
дине да ће порез за богате бити пове-
ћан на 20 до 40 одсто остала је само на-
јава.

На другој страни, због малих прихо-
да у буџету најављује се повећање поре-
за на додату вредност, који ће кроз по-
скупљење највише оптеретити најси-
ромашније. Стручњаци кажу да држава
повећава само ПДВ и акцизе, јер је ове
порезе најлакше наплатити, а и не мора
да се замера најбогатијима.

Ако је веровати Викиликсу, некако у
исто време, премијер Србије се у испо-
вести актуелном америчком амбасадо-
ру у Београду жали како народ не воли
богаташе и да мора наћи начин да их
омили. Што се тиче српске политичке
елите, богаташи су већ њихови миље-
ници. 

Један од утемељених предлога еко-
номских стручњака из тог доба јесте да
се уведе синтетичко прогресивно опо-
резовање. То значи да се све врсте при-
мања и имовине, а не само зарада, обра-
чунавају и опорезују заједно по истој
стопи, која одговара богатству грађани-
на. Они који су најмање плаћени не би
имали порески издатак за остварене
приходе, а најимућнији би били опоре-
зовани по стопи од 40 или 50 одсто.
Слични порези у другим земљама до-
стижу и до 70 одсто.

Како се Србија определила да опоре-
зује потрошњу (најшире слојеве ста-
новништва) а не приходе (богате гра-
ђане), то је предлог о синтетичком про-
гресивном порезу остао размишљање
једног економског филозофа.

Још један од смислених предлога
је био да држава размисли и о ефика-
сној наплати постојећих намета и
смањењу непотребних расхода. Сви
причају о београдским сплавовима и
кафанама као нечему што воле ту-
ристи, а нико о томе како се у њима
плаћа порез. Аутор овог предлога,
економиста Никола Тасић можда у
том тренутку није знао да је наведе-
на бранша 70 % под контролом вла-
сника најпрљавијег новца у Србији. 

Крајем 2010. године поново ожи-
вљавају идеје и написи у штампи да
држава Србија спрема удар на бога-
те, уз фуснотуда удар није ни против

кога лично уперен и да ће богати имати
начина да га делимично избегну.

У исто време, српски Ворен Бафет,
односно Миодраг Костић, изјављује да
је порез на богате добра идеја. Да ли
стварно тако мисли или је читао пору-
ке Викиликса, никада није утврђено.

Неколико месеци касније, најмоћни-
ји човек Београда поверава штампи да
су му блиске идеје друштвене одговор-
ности и да их практично спроводи у
својих неколико фирми. Дирљиво.

Да ли само због пажљиво неговане
блискости са светским финансијским
моћницима (ММФ, Светска банка,
Европска банка за обнову и развој) или
још због којечега, Србија одустаје од
прогресивног опорезивања. Излаз из
економске стагнације види управо у су-
протном. Богатим страним инвестито-
рима се дају разне пореске стимулације
и друге субвенције.

И поред тврдње америчког мили-
јардера и инвеститора да порези нису
пресудно утицали на његове пословне
одлуке, у Србији је недодирљив став да
пореске повластице богатим инвести-
торима мотивишу привреду и грађане
да више раде и да, на крају крајева, сви-
ма бива боље. Овакав став никада ниг-
де није потврђен у пракси. Он припада
скупу идеја које је нобеловац-економи-
ста Џ. Стиглиц назвао бућкуришем; по-
литичком доктрином која је у служби
интереса богатих. 

Лаж која ће 
Србију скупо коштати

Ако се одмакнемо од економске тео-
рије и приближимо српској пракси, на-
илазимо на процену да ће мањак при-
хода у државном буџету бити најмање
23 милијарде динара, наспрам одобре-
них 12 милијарди, колико смо догово-
рили са ММФ у недавном аранжману из
предострожности. 

Као највећу корист од овог аран-
жмана неки сматрају утицај на предиз-
борни политички циклус у који Србија
улази. Одобрена средства нису велика
али у неким околностима могу бити вр-
ло битна. 

Званични статистички подаци по-
казују да је раст дефицита са 4,1 на 4,5
одсто бруто домаћег производа већ по-
стигнут и влада мора водити рачуна да
не повећава расходе, а да повећа приходе. 

Повећање прихода се не доводи у
везу са порезом на богате, са опорезива-
њем финансијских трансакција, са по-
резом на екстрапрофит банака, неза-
служено стечен повећањем вредности
швајцарске валуте, нити са било чиме
сличним.

У недавно спроведеној анкети срп-
ски богаташи тврде да и нису толико
богати као што се мисли а они који ми-
сле да припадају тој категорији не сма-
трају да треба да позову државу да им
то богатство умањи. Разумљиво.

Реформа пореског система је на спи-
ску неостварених обећања режима, та-
ко да ће се кола и даље ломити на ма-
лим и средњим предузећима и најши-
рем грађанству.

Режим по ко зна који пут најављује
смањење пореза на зараде како би мала
и средња предузећа опстала и бар сачу-
вала постојећа радна места. Председ-
ник Асоцијације малих и средњих преду-
зећа, Милан Кнежевић, оценио је пре
пар дана да је најава смањења опште
стопе пореза на зараде средином идуће
године, лаж орочена на годину дана и
јефтина политичка естрада.

Кнежевић указује да већ шест годи-
на привредници предлажу: реформу
пореског система, сузбијање црног тр-
жишта и сиве економије, реформу јав-
ног сектора, ефикасније правосуђе, раз-
дуживање државе према малим и сред-
њим предузећима, доношење закона о
занатству, предвидив курс, развојну

банку, ефикаснији рад царине... 
Уместо озбиљног рада на оства-

рењу свега побројаног и овом при-
ликом непоменутог, премијер
упорно и непоколебљиво понавља
наметнути рецепт: стриктно по-
штовати постојећа фискална пра-
вила, штедети и смањити јавну по-
трошњу.

Спроводићемо економску по-
литику коју су економски аналити-
чари УН пре пар недеља прогласи-
ли погубном за цео свет, јер се бави
заштитом интереса светске фи-
нансијске олигархије, уместо раз-
војем у економији онога од чега се
живи.  

Нека нам је Бог у помоћи.
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Е
вропска унија посрће. Заједница
27 земаља, начелно заснована на
идеји солидарности, међусобних

економских интереса и обећања да ће
европске земље заједнички успети да
достигну глобалну величину, какву по-
наособ никада не би могле у данашњем
свету, којим доминирају Кина и Амери-
ка, данас се налази на ивици финансиј-
ског колапса. У такву унију, која ни за
себе нема довољно новца и на коју са
све мање ентузијазма и декларисане
„солидарности“ гледају на чланице по-
пут Грчке и Италије, којима свакоднев-
но треба све више новца, Србија безре-
зервно јури да уђе.

Обећање које нам се нуди је да ће
улазак у ЕУ Србији донети новац. Мно-

го новца. Милијарде. Да ће бити посла.
Да ће државом владати закон, а не пар-
тије и тајкуни. Да ће плате бити као не-
мачке. Да се на лекарске тестове неће
чекати месецима.

Да ли је заиста тако?
Криза у Грчкој, чије су власти годи-

нама прикривале истину о својим поср-
нулимфинансијама, а бриселске инсти-
туције се правиле да не примећују рачу-
новодствене махинације којима је Ати-
на приказивала ружичасту слику своје
економије, открила је све лицемерје и
сву порозност европског система. Како
би заштитила евро, заједничку валуту
већине старих чланица, ЕУ је штитила
Грчку. Грчка је заузврат трошила коли-
ко је год могла, расипала новац и гајила
корупцију, све до тренутка када је ба-
лон надуван до границе пуцања. Онда
је затражила помоћ. Епилог је криза це-
ле Европе и истањени новчаници, не
само Немачке и Француске, као воде-
ћих земаља, које вуку скоро све конце у
управљању Унијом, већ и свих осталих
чланица. Европска солидарност значи
дати новац оном коме треба, чак и кад
је он сам крив за своју пропаст, у коју ву-
че и остале.

Оваква ситуација на видело је изне-
лаи одавно познату јавну тајну: све чла-
нице нису једнаке пред Бриселом. Када
се погледа статистика Европске уније,
постаје јасно да нове чланице, попут Бу-
гарске и Румуније и осталих недавно
примљених земаља, имају далеко боље
билансе и знатно здравије економије
од старих чланица. Европска унија, наи-
ме, има разне критеријуме – копенха-
шке, мастрихтске итд., којима дефини-
ше обавезе које све чланице морају да

испуне како би могле да остану у екс-
клузивном кругу званом ЕУ. Једино
што те критеријуме она сама не пошту-
је. Да би нека земља постала члан Уни-
је, она мора да испуни све ове прописе.
То редовно значи јако болне резове –
како би се буџетски дефицити одржали
на прописаном нивоу, радници у јав-
ном сектору често добијају отказе. Како
би се смањила потреба за задужива-
њем, пензије падају. Како би се пости-
гла „отвореност тржишта“, царине се
укидају, а домаће фирме потом често
гасе – у школи конкурентности слабији
ученици не пролазе разред.

За све то време, правила која важе за
нове чланице редовно се занемарују
кад су у питању старе. Мастрихтска
правила кажу да јавни дуг земље чла-
нице ЕУ не сме да пређе 60 одсто њеног
бруто домаћег производа. Грчка је на
160, Србија на 42. Али ми нисмо члани-
ца и још дуго то нећемо бити, ма коли-
ко се овдашња власт трудила да нас
убеди у супротно.

Замор од проширења једна је од
главних тема у западним медијима, али
то се овде просто игнорише. Замор, ме-
ђутим, за собом повлачи и финансијске
последице. Ако се погледа шта су Бугар-
ска и Румунија, као последње примље-
не земље, добиле и како те државе из-
гледају данас и ако се то упореди са др-
жавама које су примане у Унију пре два-
десетак година, јасно је да се данас
„европски пут“ далеко мање исплати.
Колико год се домаћи политичари тру-
дили да нас убеде како је Европска уни-
ја заједница заснована на принципу јед-
накости, бројке нам тврдоглаво говоре
другачије.
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Превара

• Немачки фармер слободно
може млеко да продаје у Бу-
гарској, а како ће бугарски
фармер, који добија далеко
мање субвенције од свог кон-
курента, продати своје про-
изводе на том тржишту,
оне у Бриселу мало занима.
Идеја да је тржиште једин-
ствено подразумева да је
потрошачима свеједно који
европски произвођач стоји
иза артикала које они купу-
ју. Али ако се бугарске фа-
брике затварају јер не могу
да издрже конкуренцију
привилегованих немачких
произвођача, ко ће онда у Бу-
гарској имати посао?

Обмане о Европској унији (1)

Сурова
стварност
негира
обећани

рај
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Погледајмо само буџет за пољопри-
вреду, рецимо. Како је производња хра-
не главни економски потенцијал Срби-
је, степен улагања Уније у ову област од
кључног је значаја за одређивање кори-
сти коју наша земља може да има од
приступања „клубу 27“. 

И ту је проблем. Пољопривредници
који долазе из старих чланица ЕУ доби-
јају чак десет пута веће субвенције из
заједничких фондова, у односу на по-
љопривредне произвођаче из касније
учлањених земаља, превасходно из ис-
точне Европе. Тако, рецимо, немачки
земљорадници могу да рачунају на 370
евра годишње по хектару обрадиве по-
вршине, а француски чак до 410 евра.
Грчка, такође стара чланица, добија чак
пет одсто средстава из пољопривред-
ног буџета уније иако се по обрадивим
површинама налази прилично ниско у
поређењу са осталим земљама. Запра-
во, диспропорција је толика да старе
чланице Уније добијају чак до 85 одсто
средстава намењених руралном разво-
ју, док новим чланицама остаје само око
15 одсто средстава. Истовремено, буду-
ћи да је европско тржиште јединствено,
царина нема, што значи да немачки
фармер слободно може да своје млеко
продаје у Бугарској, а како ће бугарски
фармер, који добија далеко мање суб-
венције од свог конкурента, продати
своје производе на том тржишту, оне у
Бриселу мало занима. Идеја да је тржи-
ште јединствено подразумева да је по-
трошачима свеједно који европски про-
извођач стоји иза артикала које они ку-
пују. Али ако се бугарске фабрике затва-
рају јер не могу да издрже конкуренцију
привилегованих немачких произвођа-
ча, ко ће онда у Бугарској имати посао?

Решење је, наравно, да и тржиште
радне снаге буде либерално. То значи
да Бугари могу једноставно да оду у Па-
риз или Берлин и тамо се запосле наме-
сто неког Француза или Немца. Ако је
тржиште „европско“, онда је и рад
„европски“. Нема националности.

То, међутим, већ не
може. Иако према свим
документима Европске
уније тржиште радајесте
либерално, кампања
протеривања европских
Рома из Париза, коју је та-
ко ефикасно спровео
председник Француске
Никола Саркози, довољ-
но говори о томе колико
у старим чланицама ЕУ
воле раднике из источне
Европе. А говори поне-

што и о томе колико воле Роме. И коли-
ко нису расисти. И колико су им битна
људска права. И колико је Европа једно.

Како би Србију дочекали у Унији, да
се наслутити из понашања Брисела

према нама у садашњем периоду, док
још нисмо члан. Илегални имигранти
су вероватно најчешће помињана реч у
преговорима које водимо о приступа-
њу овој организацији. „Европљани“ нај-
више страхују од гастарбајтера. Један
од главних услова који се поставља Ср-
бији на путу до чланства је да се поста-
ра да нико од наших грађана не пође
„трбухом за крухом“, да се случајно не
нађе у некој од богатих западноевроп-
ских држава, како би тамо зарадио који
евро радећи на грађевини или у супер-
маркету. Ако ћемо уласком у ЕУ сви већ
бити „једно и исто“, како
нам са телевизије пору-
чује влада, зашто је Бри-
селу толико стало да нас
задржи што даље од сво-
јих граница? Да не чувају
можда радна места за
своје грађане? Не за
Европљане, „једне и
исте“, већ за Немце, Фран-
цузе, Холанђане и Белги-
јанце. Ако нећемо добија-
ти исто новца и ако неће-
мо моћи да радимо на

истим тржиштима, у истим земљама,
која је корист од приступања? Које је
достојанство у статусу грађанина дру-
гог реда? Србија ће можда једног дана и
добити нека средства од Европске уни-
је, једног дана (ако некада постане њен
члан) али колико ће дати? Колико вре-
де укинуте царине и угашене неконку-
рентне фабрике?

Србији је новац потребан данас. Али
данас тај новац не стиже. Сигурно не од
ЕУ. Србија сада добија само 200 милио-
на евра годишње од Уније, која од нас
захтева корените реформе. Ако су те ре-
форме и добре, оне коштају. Далеко ви-
ше од 200 милиона евра. Србији се као
шаргарепом маше огромним фондови-
ма који ће нам се отворити када поста-
немо члан. Али нама ће тада ти фондо-
ви далеко мање значити. Нама је новац
потребан сад, кад треба да се трансфор-
мишемо, да изађемо из кризе и да на-
предујемо. Новац је потребан када га
неко нема, а не онда када га има. То је
Бриселу добро знано и зато новца сада
и нема, јер као што банкари најбоље
знају да се новац не даје сиромашном,
него богатом, тако то зна и Европска
унија.

На крају, колико је на Западу свима
јасно о чему се ради показује и недавна
анализа америчке агенције за страте-
шке анализе Стратфор.

„Европски лидери, почевши од не-
мачке канцеларке Ангеле Меркел, губе
стрпљење. Они више не осећају да
Европа може да чека док се Балкан спо-
ро развија. Европа зна да нема потреб-
на средства да делује на терену на Бал-
кану, што значи да Балкан мора сам се-
бе да сређује и то руководствима и ка-
дровима који прихватају Европску уни-
ју као једино решење, макар да на члан-
ство мора да се чека и 15-20 година“, на-
води Стратфор. Дакле, према Стратфо-
ру,Брисел жели оне за које Европа нема
алтернативу. Звучи познато. Зар не?
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С
о ма лиј ски пи ра ти сва ко днев но
пи ју ле ко ве за сми ре ње од ка да је
све том про стру ја ла вест да ће

Вла да Ср би је осно ва ти по мор ску аген -
ци ју, ко ја ће се ба ви ти без бед но шћу
пло вид бе и ис тра жи ва њем по мор ских
не сре ћа. Ова ква од лу ка Вла де Ср би је
има ће да ле ко се жне по зи тив не ефек те
по без бед ност срп ске пре ко мор ске
фло те а ње ни пр ви по зи тив ни ефек ти
осе ти ће се чим Ср би ја ку пи бар је дан
брод и обез бе ди се би из лаз на мо ре. До
та да, но ва аген ци ја Вла де Ср би је, јед на
од око 110, ко ли ко их за са да има, слу -
жи ће за упо шља ва ње пар тиј ских ка -
дро ва ДС, УРС-а или СПС. 

Гра ђа ни ма тро шак,
ДС рад на ме ста

Иако ће за гра ђа не Ср би је но ва аген -
ци ја пред ста вља ти са мо до дат ни тро -
шак, Де мо крат ској стран ци она ће до -
не ти не ко ли ко но вих рад них ме ста, па
са мим тим и још ку пље них гла со ва на
из бо ри ма. Да ме ђу вла да ју ћим пар ти ја -
ма вла да страх од пред сто је ћих из бо ра
и да по слу шнич ка по ли ти ка пре ма ЕУ
не ма ал тер на ти ву по ка зу је и то да је
Пред лог за ко на о по мор ској пло вид би,
ко ји је вла да већ усво ји ла, упу ћен по
хит ном по ступ ку на усва ја ње скуп шти -
ни. Пред ло гом вла де пла ни ра но је да
број за по сле них, са став ор га на и бу џет
бу ду про пи са ни по себ ним ак том, ве ро -
ват но да би се у пар ла мен ту из бе гла
рас пра ва о тим те ма ма. Осни ва ње но -
вог ор га на у пред ло гу за ко на прав да се

по ку ша јем из бе га ва ња по мор ских не -
сре ћа и уна пре ђе њем по мор ске пло -
вид бе. Да је за кон па ра док са лан, по твр -
ђу је ње гов део у ко ме пи ше да Ср би ја
не ма по мор ске бро до ве. 

И на рав но ЕУ

И у овом слу ча ју по твр ди ло се да, у
по след њих 11 го ди на, ни јед на ре жим -
ска „ба ље зга ри ја“ у Ср би ји не мо же да
про ђе без упли та ња ЕУ, овог пу та као
на ло го дав ца осни ва ња по мор ске аген -
ци је. У обра зло же њу за ко на вла да на во -
ди да се но ви про пи си о по мор ској пло -
вид би до но се јер то тра жи Европ ска
уни ја.

– У скла ду са од го ва -
ра ју ћим ди рек ти ва ма и
уред ба ма ЕУ, и у дру гим
ви до ви ма са о бра ћа ја
пред ви ђе но је фор ми ра -
ње ор га на без бед но сне
ис тра ге, те је због ра ци о -
на ли за ци је ра да пла ни -
ра но њи хо во об је ди ња -
ва ње у јед ном ор га ну. Не -
за ви сни др жав ни ор ган
би ће ор га ни за ци о но не -
за ви сан од свих над ле -
жних за област по мор -
ства – об ја снио је ме ди ји -
ма Па вле Га лић, по моћ -

ник ми ни стра за ин фра струк ту ру и
енер ге ти ку. И та ко је Ср би ја, за хва љу ју -
ћи ЕУ, по сле ни за дру гих аген ци ја до би -
ла и по мор ску аген ци ју. На да мо се да
не ће тра жи ти од нас и осни ва ње све -
мир ске аген ци је.

На де се ти не аген ци ја

И без ме ша ња „при ја -
те ља“ из ЕУ, Бо рис Та дић
и Де мо крат ска стран ка
до са да су осно ва ли ви ше
од 110 аген ци ја, фон до ва
и за во да. За мно ге од њих
Ср би ја ни је има ла по тре -
бе а не ки ма се над ле жно -
сти пре пли ћу. У над ле -
жно сти Ми ни стар ства за
жи вот ну сре ди ну има мо
и Аген ци ју за за шти ту

жи вот не сре ди не, Фонд за за шти ту жи -
вот не сре ди не, За вод за за шти ту при -
ро де, Упра ву за за шти ту би ља.У окви ру
Ми ни стар ства за ин фра струк ту ру на -
ла зе се Аген ци ја за енер ге ти ку и Аген -
ци ја за енер гет ску ефи ка сност. Ми ни -
стар ство про све те у исто вре ме има и
За вод за вред но ва ње ква ли те та обра -
зо ва ња и вас пи та ња и За вод за уна пре -
ђе ње обра зо ва ња и вас пи та ња. Ре ги о -
нал ним раз во јем ба ви се чак пет ин сти -
ту ци ја, па та ко има мо Ми ни стар ство за
ре ги о нал ни раз вој, На ци о нал ну аген -
ци ју за ре ги о нал ни раз вој, Са вет за ре -
ги о нал ни и рав но мер ни раз вој, Кан це -
ла ри ју за одр жи ви раз вој еко ном ски
не раз ви је них под руч ја и ло кал не кан -
це ла ри је за ре ги о нал ни раз вој. По мор -
ска аген ци ја ће се до бро укло пи ти у овај
низ бес по треб них аген ци ја за упо шља -
ва ње стра нач ких ка дро ва. На рав но, ово
ће мо жда би ти са мо при вре ме но ре ше -
ње, јер нас ла ко мо же из не на ди ти вест
да ће Ср би ја до би ти и ми ни стар ство
мо ра и оке а на. 

Ка пе та ни на бе лу ла ђу

Уко ли ко ре жим у Ср би ји не од у ста -
не од на ме ре да усво ји Пред лог за ко на
о по мор ској пло вид би ко јим се пред ви -
ђа осни ва ње по мор ске аген ци је, Та ди -
ћу, Дин ки ћу и Да чи ћу се мо же оства ри -
ти сан Срећ ка Шо ји ћа да по ста ну „ка пе -
тан на бе лу ла ђу“. Је ди но што њи хо ва
ла ђа не ће ду го пло ви ти, јер би по сле
сле де ћих из бо ра мо гла за у век да оста -
не укот вље на.                                           Р. В. С.

Доследно

Европска унија захтева од режима да оснује поморску агенцију иако немамо море

Капетан�лађе�на�сувом
• Иако ће за грађане Србије нова агенција представљати само додатни трошак, у обра зло -

же њу за ко на вла да на во ди да се про пи си о по мор ској пло вид би до но се јер то тра жи Европ -
ска уни ја
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У
августу 2006. године, једну од пет
дозвола са националном фре-
квенцијом, у категорији радио-

емитера, Републичка радиодифузна
агенција (РРА) издала је „Фокус“ радију
из Београда. Дозвола је издата за пери-
од од 2006. до 2014. године и то у ко-
рист емитера Холдинг компаније „In ter -
sped“ а.д. Београд. Власник, председник
управног одбора и в.д. директор споме-
нутог предузећа је контраверзни би-
знисмен Петар Комљеновић. У јавно-
сти је познат као актер полицијске ак-
ције „Мрежа“ из 2003. године, која је би-
ла усмерена на разоткривање шверца
цигарета у Србији. Медији су писали о
томе да је полиција утврдила да је Ко-
мљеновић активно учествовао у дело-
вању криминалних група које су током
деведесетих шверцовале цигарете, као
и то да је „радио под покровитељством
Марка Милошевића“. 

Према истим изворима, Комљено-
вић је цигарете увозио преко више оф-
шор компанија, регистрованих на Ки-
пруи у Грчкој, да би тако преко фиктив-
них посредника, при сваком увозу,
остављао неколико стотина хиљада
марака на рачунима тих компанија. Ме-
дији су преносили делове из извештаја
акције „Мрежа“ у коме се наводи да је
Комљеновић у Србији приказивао како
„робу купује од своје фирме In ter sped,

регистроване на Кипру“. Наводно је на
тај начин сав новац остављао кипарској
фирми, што је касније идентификовано
на рачунима у „Кредитној банци Ско-
пље“ и „Сити банци“. Од његових бли-
ских сарадника 2006. године ухапшена
је Бојана Бајрушевић, власница фирме
„Треф“, која је на домаће тржиште ди-
стрибуирала цигарете из увоза.

„Расадник“ СНС-а

Контраверзна биографија Петра Ко-
мљеновића није представљала препре-
ку за надлежне у РРА, који су му издали
осмогодишњу дозволу за емитовање
радио програма на територији целе Ре-
публике Србије. Јавна је тајна да је Пе-
тар Комљеновић, иначе власник рели-
тима и ауто куће, у блиским односима
са замеником председника СНС-а Алек-
сандром Вучићем. То пријатељство је
резултиралочињеницомда „Фокус“ ра-
дио буде у потпуности стављен у функ-
цију промоције Српске напредне стран-
ке и то ван изборне кампање, што за-
кон експлицитно забрањује. Истовре-
мено уз промовисање „напредњака“,
ова радио станица у свом скандало-
зном програму позива на линч свих
оних који нису део СНС-а, без обзира да
ли је реч о слушаоцима који се јављају у
програм или о јавним личностима.

Својевремено су новинарска удру-
жења од РРА безуспешно тражила да се

због мржње, псовки, шовинистичких,
расистичких и фашистичких парола
које се свакодневно емитују у контакт-
емисијама, тој радио станици одузме
национална фреквенција. Ћутање над-
лежних по том питању више је него ра-
зумљиво уколико се погледа профил
људи који данас чине новинарску еки-
пу „Фокус“ радија. Реч је о „познатим“
именима српског новинарства попут
Владимира Ђукановића, члана СНС-а и
„напредњачког“ члана Републичке из-
борне комисије, који је ту функцију на-
следио од своје мајке Марине Ђукано-
вић. 

Затим, ауторску емисију на „Фокус“
радију води Ксенија Вучић, супруга
Александра Вучића, као и „експерт“ за
спортска питања и Вучићев кућни при-
јатељ Дејан Анђус. Директор „Фокус“
радијаје Горан Пејаковић, иначе бивши
директор Радија 24, чији су власници
били контраверзни бизнисмен Срђан
Аџемовић и његова бивша супруга, пе-
вачица Лела Андрић. Иначе, против Ле-
ле Андрић поднета је кривична пријава
2005. године због сумње да је одала слу-
жбену тајну о прислушкивању теле-
фонских разговора Јована Јоткића Јот-
ке, који је касније осуђен на 15 година
робије.

Радио или хоботница?

Осим контраверзне кадровске и во-
дитељске структуре, „Фокус“ радио је
специфичан и по нетранспарентним
правним оквирима у којима функцио-
нише и емитује програм. Наиме, носи-
лац дозволе РРА за емитовање програ-
ма је Комљеновићева компанија „In ter -
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sped“, која је регистрована у улици Па-
тријарха Димитрија бр. 11 у Београду
(општина Раковица). Међутим, у реги-
стру АПР-а, предузеће под називом Ра-
дио „Фокус“ д.о.о. уписано је као засеб-
но, односно самостално правно лице и
то са истом адресом као и „In ter sped“.
Ово предузеће је основано 20. септем-
бра 2006. године, односно месец и по
дана након што је „In ter sped“ добио до-
зволу од РРА (4.8.2006.). 

Оснивачи, односно власници фирме
Радио „Фокус“ д.о.о. су компанија Петра
Комљеновића „In ter sped“ а.д. (75 одсто)
и Друштво за посредовање, трговину и
услуге „R-24“ д.о.о. (25 одсто). Тако се
приходи од продаје услуга и оглашава-
ња, уместо на фирму која је носилац до-
зволе за емитовање, сливају на рачун
сасвим друге фирме и тако добијена до-
бит дели на однос 75:25, односно 3:1.То
само по себи намеће логично питање
како надлежни у РРА третирају овакав
случај, када је једно правно лице носи-
лац дозволе, а друго правно лице убира
„плодове“ по том основу. 

Прво тумачење за власниче акроба-
ције Комљеновићевог радија лежи у
чињеници да је компанија „In ter sped“
политички део радијског програма ста-
вила у потпуну промоцију СНС-а, а да је
музичко-забавни део програма преузе-
ла екипа са Радија 24. Осим тога, посто-
ји и друго тумачење познаваоца ове ма-
терије, према ком су Комљеновић и
екипа, регистрацијом засебне фирме,
намерно створили збрку. Наиме, када
неко лице из неког разлога пожели да
тужи „Фокус“ радио, онда се претрагом
регистра АПР-а појаве подаци о прав-
ном лицу Радио „Фокус“ д.о.о, што је
свакако „оптичка варка“. Неопходно је
неколико месеци узалудног вођења
судског спора, да би се потом испоста-
вило да је тужена погрешна фирма, јер
је носилац дозволе за емитовање за-
право компанија „In ter sped“.

Обманули РРА

Контраверзни Комљеновић је на
идеју о оснивању засебне фирме дошао
веома једноставном логиком, јер у вла-
сничку структуру „Interspedа“ није мо-
гао да „убаци“ екипу из Радија 24. Уче-
шћем капитала Радија 24 неспорно је
да постоји медијска концентрација, али
је она у смислу одредаба Закона о ради-
одифузији доведена до саме горње гра-
нице. Наиме, Комљеновић је тиме фор-
мално испоштовао одредбу члан 99.
став 1. тачка 6) Закона о радиодифузи-
ји, чиме му је допуштено да Радио 24,
као емитер локалног карактера, уче-
ствује до максимум 30 одсто у власнич-
кој структури другог емитера. Међу-
тим, очигледно се чекало да „In ter sped“
прво прође на конкурсу и добије дозво-
лу, па да се онда накнадно уђе у медиј-
ску концентрацију.

Иначе, предузеће „R-24“ д.о.о. које је
сувласник „Фокус“ радија, већ емитује
телевизијски програм у општини Бара-

јево и то на основу дозволе која му је,
као емитеру, издата одлуком РРА, од 29.
децембра 2008. године, а која је обно-
вљена 10. јула 2009. године, на период
до 2017. године. У регистру АПР-а као
власници споменутог предузећа воде
се Чедомир Тасовац (50 одсто) и Зоран
Мајдак (50 одсто). Иначе, Зоран Мајдак
је преко Зорице Мајдак повезан и са
фирмом „MustHa veCom pany“ која на ТВ
„Пинк“ емитује џепарошки квиз „Ис-
плати се“. У том квизу се нпр. по цени од
300 динара (и неколико десетина хи-
љада динара телефонских импулса)
„најбржим“ и лаковерним грађанима
продаје бела техника.

Блокада, па стечај

Ако се има у виду „основа“ на којој
функционише правни оквир фамозног
„Фокус“ радија, онда лако може да се
претпостави како функционишу фи-
нансијски токови у том конгломерату.
Наиме, у 2009. години биланс предузе-
ћа Радио „Фокус“ д.о.о. сведочи да је та
фирма са 18 запослених радника при-
ходовала 12,7 милиона динара и да је
годину окончала са губитком од 5,4 ми-
лиона динара. Већ у 2010. години, са 12
запослених радника, забележени су
приходи од 20,1 милион динара, али
овог пута и добит од 3 милиона динара.
Овај „напредњачки“ радио-мегафон
имао је током 2010. године блокаде ра-
чуна, и то у два наврата, од 13 и 29 дана.
Међутим, од 2. новембра 2010. године,
блокада рачуна Радио „Фокуса“ траје у
континуитету више од 310 дана, а уку-
пан износ неизмирених дуговања (бло-
кираних средстава) износи 6,9 милио-
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на динара!
Оснивач, односно сувласник фирме

Радио „Фокус“ предузеће „R-24“ д.о.о.
приходовало је 26,6 милиона и чисту
добит од 2,3 милиона динара у 2009. го-
дини. Наредне године ово предузеће
није пријавило никакве приходе, осим
губитака од 2,5 милиона динара. Уви-
дом у регистар НБС-а може се видети да
се фирма „R-24“ у налази у константној
блокади рачуна. Блокада неизмирених
дуговања износи 6,2 милиона динара и
такво стање траје преко 365 дана, још
од 7. септембра 2009. године. 

Други, већински сувласник фирме
Радио „Фокус“ д.о.о. и носилац дозволе
емитовања радио програма компанија
„In ter sped“ Петра Комљеновића налази
се у готово „мат“ позицији. Наиме, ова
фирма је 2009. године остварила при-
ходе од 98,6 милиона и губитак од 245,5
милиона динара, а у 2010. години при-
ходе од 2,6 милиона, а забележила је гу-
битке од 154 милиона динара. Према
подацима НБС, сва три рачуна
„Interspedа“ константно су блокирана
преко 365 дана и то од 7. септембра
2009. године. Због немогућности да из-
мири дуговања која су нарасла на преко
58 милиона динара, решењем При-
вредног суда у Београду (бр.
2953/2011), од 27. јула 2011. године, по-
кренут је стечајни поступак над Хол-
динг компанијом „In ter sped“ а.д. Бео-
град.

Заборавили дажбине

Финансијски колапс „Фокус“ радија,
односно све три фирме које су у директ-
ној вези са овим емитером, отвара и

кључно питање шта у вези с тим каже
РРА. Да ли су надлежнииз РРА у послед-
њих годину дана извршили контролу
законитости рада „Фокус“ радија? Зако-
ном о радиодифузији децидирано је
прописана обавеза плаћања накнаде
које емитер има најкасније сваког 5. у
месецу за текући месец. Висину накна-
де одређује РРА и она се уплаћује на ра-
чун овог државног органа.Ако је позна-
то да је рачун носиоца дозволе, компа-
није „In ter sped“, у блокади више од 310
дана, а „Фокус“ радија преко 365 дана,
онда се намеће питање како и да ли та
радио станица измирује обавезне да-
жбине које има према држави. 

Свака друга „шема“ по којој би се ре-
гулисала накнада за емитовање није
допуштена и то се посебно истиче у
тексту упозорења којије РРА издала 12.

фебруара 2010. године. Наиме, у упозо-
рењу РРА се наводи да су емитери у
обавези да накнаду за емитовање ТВ и
радио програма искључиво врше по За-
кону о платном промету. „Све уплате
извршене супротно одредбама наведе-
ног Закона, као и уплате које изврше
физичка лица у име правних лица, неће
се признати као измирење обавезе пла-
ћања накнаде за емитовање ТВ и радио
програма по решењу“, наводи РРА. Да-
кле, чак и да је „Фокус“ радио заобишао
рачуне „Interspedа“ и на неки други на-
чин регулисао своју обавезу, такав по-
ступак завређује пажњу и истрагу над-
лежних органа. 

Иначе, решењем од 23. јануара 2009.
године, РРА је Комљеновићевој компа-
нији „In ter sped“ одузела дозволу (бр.
16/2006, од 20. 11. 2006) за емитовање
ТВ програма Телевизије „Плус“ за реги-
он Београда. Неизмирена накнада еми-
тера за 2006, 2007. и 2008. годину нара-
сла је на 14.194.881,15 динара, па је РРА
због тога, 15. августа 2008. године, упу-
тила упозорење Телевизији „Плус“,
остављајући рок од 90 дана да се дуг ре-
гулише. Међутим, ни у том року накна-
да није плаћена, под изговором „гло-
балних рецесионих кретања и значај-
них проблема у финансирању емитера“,
па је ова телевизија предложила да се
дуг, који је тада нарастао на
18.243.401,15 динара, једноставно от-
пише. Савет РРА је овакав предлог од-
био, након чега је Комљеновићевој
компанији одузета дозвола за емитова-
ње ТВ програма. 

Р. В. С.
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Зашто „жмури“ пореска полиција? 
Начин на који функционише пословање „Фокус“ радија морао би

свакако дазаинтересује надлежне у пореској управи и пореској поли-
цији. Неспорно је да је рачун радио станице блокиран више од 310 да-
на, док је рачун оснивача у блокади преко 365дана. То значи да нијед-
но од ова два предузећа нијеу стању да измирујеобавезе по основу за-
рада, доприноса за ПИО и доприноса за здравствено осигурање.Да ли
треба поверовати у то да запослени на „Фокусу“ годину дана раде џа-
бе, или се пак „испод стола“ добијају плате, на примернекакве ПВЦке-
се? 

Такође, предузећа Радио „Фокус“ д.о.о. и „In ter sped“ д.о.о. нису у мо-
гућности да према држави и буџету измирују обавезе по основу ПДВ-
а. Радијски програм се у пуном јеку емитује последњих годину дана, и
то са пратећим маркетингом. На који рачун онда леже новац од мар-
кетинга? Да ли се и како држави плаћа ПДВ за сваку издату фактуру?
Ова питања су у домену надлежности пореске полиције, која очиглед-
но „жмури“ на оба ока.
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З
ре ња нин, не ка да
по знат као при -
вред ни и ин ду -

стриј ски цен тар, да нас
је град „ца рин ске“, „гра -
ђе вин ске“, „нафт не“ и ко
зна ка квих још ма фи ја.
На кон хап ше ња гра до -

на чел ни ка Го ра на Кне же ви ћа (та да ис -
так ну тог чла на ДС-а а да нас СНС-а)
2008. го ди не, уз оп ту жбе да је во ђа „гра -
ђе вин ске ма фи је“, функ ци о не ри ЛСВ-а
схва ти ли су да је по треб но пре у зе ти по -
сло ве ко ји до но се про фит. На рав но, по -
шту ју ћи сло ган ДС-а за ло кал не из бо ре
„На ста ви мо пу тем успе ха“, во де ћи ра чу -
на о свом лич ном успе ху, а не о успе ху
гра да. 

За све њих за јед но под „успе хом“ се
под ра зу ме ва ис кљу чи во лич ни ин те -
рес! Да кле, пре у зи ма њем ко ман дан то -
вих (Го ра на Кне же ви ћа) по сло ва до би -
ја мо од го вор на питањe „гди су на ши
нов ци“? Да нас је бу џет гра да уру шен,
због то га што су по је дин ци ма да те при -
ви ле ги је. Је дан од при ме ра за то је сте ЈП
По слов ни про стор. Ди рек тор ЈП По -
слов ни про стор је пред сед ник ЛСВ-а у
Зре ња ни ну Де јан Ча по, а нај ве ћи ду -
жник је ис так ну ти члан СНС-а Не над
Ка ра пан џа (кум Го ра на Кне же ви ћа). Ја -
сно је да „уче ник“ мо ра вра ти ти услу гу
свом „учи те љу“.

При ви ле го ва ни ду жни ци

На сед ни ци Скуп шти не гра да Зре -
ња ни на, при ли ком усва ја ња про гра ма
ра да ЈП По слов ни про стор за 2011. го -
ди ну, Срп ска ра ди кал на стран ка је ука -
за ла на ло шу на пла ту за ку па по слов ног
про сто ра од за ку па ца. Дуг за ку па ца
пре ма овом ЈП из но сио је око 42.798.-
448,81 ми ли о на ди на ра. Овај дуг на ра -
стао је у ме ђу вре ме ну, за кључ но са 15.
ју лом 2011. го ди не, на 57.457.883,95 ди -
на ра. Раз лог не пла ћа ња за ку па ле жи у
те шкој еко ном ској си ту а ци ји у ко јој се
на ла зи на ша др жа ва, у не ре ал но ви со -
кој це ни ра ни је из ли ци ти ра них за ку па
по слов ног про сто ра и на рав но, у по ли -
тич кој за ле ђи ни од ре ђе них за ку па ца.
Иако не ки за куп ци ни су пла ћа ли за куп
по слов ног про сто ра 20-30 ме се ци, ди -
рек тор ни је по кре тао ме ха ни зме ко ји
би омо гу ћи ли на пла ту за куп ни не. 

За ку пац IN SPORT на име за ку па ду -
гу је 6.333.969,79 ди на ра, а у вре ме ну ка -
да смо на то ука зи ва ли, дуг је био
3.600.000,00 ди на ра. Ина че, то је укуп но
21 не пла ће на ки ри ја. Ко сто ји иза за ку -
па овог ло ка ла у ули ци Кра ља Алек сан -
дра Ка ра ђор ђе ви ћа бр. 47? Не над Ка ра -
пан џа. За што ра ни је ни је по кре нут по -
сту пак за на пла ту по тра жи ва ња од за -
куп ца, не го тек са да? Да нас, ка да је по -
кре нут ту жбе ни про цес, ра чу ни ове
фир ме су у бло ка ди, а из нос бло ка де је
8.811.469,47 ди на ра, што ја сно по ка зу је
да ће про цес на пла те прак тич но би ти
не мо гућ. За ступ ник огран ка IN SPORT
за ову ло ка ци ју је исто ли це, као и за
фир му ЗР Стинг, ко ја још ни је ту же на,
али је тре нут но у бло ка ди за 12.557.565,-
93 ди на ра, а за за куп ду гу је 367.038.72
ди на ра. 

На ме ће се пи та ње да ли ће бу џет
гра да Зре ња ни на оста ти ус кра ћен због
не мо гућ но сти да на пла ти сред ства по
осно ву за куп ни не. Од го вор је по знат.
За ку пац ће би ти уту жен на кон из ве -
сног пе ри о да, град Зре ња нин до би ја
суд ски спор, за ку пац на пу шта ло кал,
али град ски бу џет оста је ус кра ћен због
не мо гућ но сти на пла те ду га!

Ка ра пан џа шу ру је 
са ку мом Кне же ви ћем

Да ли је у гра ду Зре ња ни ну на сце ни
ко а ли ци ја из ме ђу СНС-а и ЛСВ-а или је
у пи та њу са мо нео д го вор ност ди рек то -
ра ЈП По слов ни про стор? Да ли су не ки
но ви чла но ви СНС-а по ве ро ва ли у ко
зна по ко ји пут из ре че на ла жна обе ћа -
ња То ми сла ва Ни ко ли ћа и Алек сан дра
Ву чи ћа, да из бо ри са мо што ни су и да ће
СНС оства ри ти до бар ре зул тат? Ве ро -
ват но је у оче ки ва њу до ла ска на власт
„на пред ња ка“ и на ди да ће ти ме про -
блем ки ри је би ти „от пи сан“, пре ста ла
по тре ба за из ми ре њем оба ве за пре ма
бу џе ту Зре ња ни на. Ина че, Не над Ка ра -
пан џа по знат је јав но сти и по по зај ми -
ца ма ко је је до би јао из се фа бив шег гра -
до на чел ни ка, са да „на пред ња ка“ Го ра -
на Кне же ви ћа. Фа мо зни сеф или се фо -
ви у ко ји ма је про на ђе но 230.000 евра
укуп но (за шта Кне же вић твр ди да је
„но вац ДС-а“, а ру ко вод ство ДС-а из Бе о -
гра да од го ва ра да то „ни је но вац стран -
ке“), слу жи ли су и за по моћ при ра зно -
ра зним ку по ви на ма Не на ду Ка ра пан џи. 

„Го ран Кне же вић ми је у ви ше на -
вра та по зајм љи вао но вац. Ба вим се тр -
го ви ном спорт ске опре ме и отва рао
сам че ти ри про дав ни це спорт ске опре -
ме до са да. При ро да мог по сла је та ква
да пу ту јем че сто. Ро бу ку пу јем уна пред
и за то до би јам од ре ђе не усло ве и по -
год но сти, та ко да ми је нон стоп нео п хо -
дан не ки но вац, ко ји у од ре ђе ном тре -
нут ку имам или не мам. Ка да га не мам,
ја га по зај мим. Се ћам се да ми је Го ран
ви ше пу та по зајм љи вао но вац у ра зним
из но си ма, ка да ми је ко ли ко тре ба ло.
Јед ном сам по зај мио од ње га 5.000 евра,
ми слим да је би ло пре јед но три го ди не.
Још јед ном сам по зај мио 5.000 евра и то
кра јем 2006. или по чет ком 2007. го ди -
не. Го ди не 2007. по зај мио сам 10.000
евра. Ка да сам по зајм љи вао но вац од
Го ра на, тру дио сам се да му вра тим што
пре. Јед ном сам по зај мио па ре од Го ра -
на за ку по ви ну ауто мо би ла мар ке БМВ
и то ми слим да је би ло 2006. го ди не,
али се не се ћам из но са. Сав но вац сам
му вра тио по сле пар ме се ци. Ауто је био
стар пет го ди на и пла тио сам га 12.500
евра, а бли зу 10.000 евра сам по зај мио
од Го ра на“, из ја вио је Не над Ка ра пан џа
17. 7. 2009. го ди не, при ли ком са слу ша -
ња код ис тра жног су ди је, у по ступ ку ко -
ји се во ди про тив Кне же ви ћа. 

Ду га чак спи сак

Очи глед но је да у Зре ња ни ну и дан
да нас Не над Ка ра пан џа ужи ва по др -
шку свог ку ма и „на пред ња ка“ Го ра на
Кне же ви ћа и ње го вих при ја те ља из
ЛСВ-а. Од го вор на си сте мат ско уру ша -
ва ње бу џе та гра да, гра ђа ни ма Зре ња -
ни на тре ба да да ју ак те ри из ЛСВ-а, ДС-
а и СНС-а ко ји су то ле ри са ли ду го ве
пре ма ЈП По слов ни про стор од 57,4 ми -
ли о на ди на ра. За рад ин фор ми са ња јав -
но сти и гра ђа на, по сто је и дру ги за куп -
ци ко ји не из ми ру ју сво је оба ве зе, а не -
ки су и ту же ни. За куп ци са ве ли ким ду -
го ва њи ма су: „Еуро шоп“ СТР – ду гу је: 5.0-
25.331,98 ди на ра; „Ду ван про мет“ ДОО
– ду гу је: 1.876.755,25 ди на ра; „Спорт
шоп“ СТР – ду гу је: 3.485.434.36 ди на ра;
„Икс ип си лон 023“ – ду гу је: 3.086.598,27
ди на ра итд.

Да ли ће и у овим слу ча је ви ма при -
ви ле го ва них за ку па ца на пла та би ти
без у спе шна и да ли ће бу џет гра да Зре -
ња ни на због то га тр пе ти ми ли он ску
ште ту, ви де ће мо у на ред ном пе ри о ду.

Пљачка

Не�пла�ће�не�за�куп�ни�не
уз�бла�го�слов�СНС-а�и�ЛСВ-а

Пи ше: Са ша Сан то вац
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Ц
рногорски режим потегао је
кључни фалсификат на путу
монтенегринске државне само-

сталности. Укидањем српског језика,
који је у Црној Гори до јуче био језик
надмоћне већине, учињен је још један
корак у етнојезичком расрбљавању Цр-
не Горе. Ово је најтежи ударац сопстве-
ној историјскојтрадицији и идентитету.

Црногорски парламент усвојио је
изборни закон, што је био услов Брисе-
ла да Црна Гора добије датум прегово-
ра о чланству у ЕУ. Претходно је постиг-
нута сагласност око статуса српског је-
зика у образовном систему, којим је
опозиција условљавала усвајање
„европских закона“. И, договор је по-
стигнут. Конструисан је нови, историј-
ски и научно неутемељен назив језика
којим Црна Гора конструише исто тако
нови, неутемељен етнојезички иденти-
тет. Премијер Лукшић и лидери три
најјаче опозиционе партије: СНП, Нова
српска демократија и ПзП-Срђан Ми-
лић, Андрија Мандић и Небојша Медо-
јевић сагласили су се да ће се наставни
предмет звати црногорски-српски,� бо-
сански,� хрватски� језик�и�књижевност.
Оваквим решењем се јасно указује да је
црногорски званични службени језик, а
да су српски, босански и хрватски јези-
ци у службеној употреби, те да ће екс-

пертска комисија са стручњацима за
сва четири језика усвојити наставни
план и програм.

Не знамо ко ће чинити поменуту
експертскукомисију, ни по којој основи
ће она поделити четири језика, као што
не знамо које су то четири књижевно-
сти на простору Црне Горе које припа-
дају тим језицима; не знамо на пример
у чију књижевност ће уврстити Њего-
ша, Марка Миљанова, Валтазара Боги-
шића и слично. Много шта се не зна,али
не мари, овде се ионако не ради о лин-
гвистичким и филолошким питањима,
већ о евроатлантском (гео)политич-
ком конституисању црногорске држа-
ве и нације.

Осамостаљивање Црне Горе може-
мо, дакле, посматрати у две равни: је-
зичкој и историјској, тј. етнојезичкој и
геополитичкој. 

На црногорском примеру се најбоље
види колики су греси српских филоло-
га и политичара у прошлости и данас.1)

Својим компромисима у науци и поли-
тици, они су умногоме допринели да се
на Балкану, тачније, на српском етнич-
ком простору, народи деле по вери, а не
по језику, како је уобичајено у Европи и
да се по том основу, на српском историј-
ском и језичко-етничком простору
формирају нове нације и њихове држа-
ве. Српски филолози и политичари на-

нели су сопственом народу непопра-
вљиву штету, што се на Балкану, на „ве-
трометини историје“, на том „геополи-
тичком жаришту“, нису боље скућили,
јер су они, позивајући се, формално, на
Доситеја и Вука, потпуно одустајали, и
данас одустају, од њихових етнојезич-
ких ставова. Који српски владајући по-
литичар данас сме да помене Вукову
тезу: „Срби сви и свуда“, једну историј-
ски и језички утемељену тезу. 

Или, другу,у европској лингвистици
онога доба, а и данас,општеприхваћену
Вукову тезу: „Сви штокавци су Срби,
сви Срби су штокавци“. Иза ових теза
стајали су и европски славистички
ауторитети, као што су Добровски, Ми-
клошич, Шафарик, Копитар, Даничић,
Решетар... Данас, изузев Покрета за об-
нову србистике, који окупља један број
филолога, књижевника, историчара,
политиколога... и за који се вољом срп-
ског политичког евроатлантског еста-
блишмента у српској јавности готово и
не зна, не постоји ни једна српска наци-
онална институција (САНУ, Матица
српска, СКЗ, Вукова задужбина, фило-
лошки факултети и институти...) ни по-
јединац, који би напустили сербокроа-
тистику, као ненаучну и по Србе више-
струко штетну, ијавно промовисалиср-
бистику и аргументовано заступали те-
зу по којој данас српским језиком, осим
Срба, говоре Хрвати, босански мусли-
мани (Бошњаци од 1992) и Црногорци.

Нико од поменутих националних
институција, као ни из политичких
структура,није реаговао на „крађу“ срп-
ског језика и његово преименовање,
најпре од стране Хрвата, који су једно-
ставно преузелиВуковсрпски народни
језик и прогласили га за хрватски књи-
жевни језик. Другим речима, Хрвати су,
напустивши свој кајкавски, једностав-
но преузели језик Срба католика, а с је-
зиком и Србе католике, и тако из тро-
жупанијске Хрватске запосели ширину
српског етнојезичког простора у Дал-
мацији, Славонији, Босни и Херцегови-
ни, Дубровнику... Ћутале су српске ин-
ституције, о политичким структурама
да не говоримо,и када су Бошњаци срп-
ски језик преименовали у „босански“, с
нереалном надом да ће то прихватити
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Срби и Хрвати у БиХ.Српска лингвисти-
ка и политика је, исто тако, потпуно
произвољно, ненаучно и политички
штетно, прихватила да муслимани у
Рашкој области српски језик преимену-
ју у бошњачки. 

Председник Србије Борис Тадић је
приликом недавне посете Новом Паза-
ру, великодушно Бошњацима (који се
потпуно произвољно тако зову; Бо-
шњак је историјско завичајно име за
Србе) нудио право на њихов „бошњач-
ки“ језик и „бошњачку“ књижевност.
Разуме се, Тадићу није јасно шта гово-
ри, али у складу са мантром о људским
правима, он крајње неодговорно и
штетно подстиче растакање сопствене
државе. Исто тако, Скупштина Србије је
пре неколико година потпуно произ-
вољно изгласала „бошњачки“ језик, чи-
ме је не само порекла српски језички и
културни идентитет, већ јенанелаи ве-
лику политичку штету српским нацио-
налним и државним интересима. 

Уосталом, да српске националне ин-
ституције и политичари нису тако на-
ционално несавесно и недржавотвор-
но поступали, не би се недавно у Новом
Пазару формирала Бошњачка академи-
ја наука, која има пре свега државотвор-
не претензије. И најзад, српске институ-
ције ћуте и данас, када „грађанска“ Цр-
на Гора, у Титовом кроатокомунистич-
ком маниру, усваја будалаштину од је-
зичке верзије о црногорском-српском
/албанском,� бошњачком� и� хрватском

језику�и�књижевности.�Не би нас изне-
надило да по истом политичко-сепара-
тистичком критеријуму дође до фор-
мирања војвођанског језика. Уследио
би мук српских евроатлантских фило-
лошких и политичких поданика. Био
би то катастрофалан учинак једне ан-
тисрпске политике која се налази у пот-
пуном идеолошком и геополитичком
ћорсокаку.

Више је него очигледно да је данас
српски Вуков(ски) књижевни језик
књижевни језик и Срба, и Хрвата, и Цр-
ногораца, и муслимана (Бошњака), и
употребљава се не само у Србији и Репу-
блици Српској, него и у Црној Гори, Хр-
ватској, РСК и Федерацији Босне и Хер-
цеговине; као што се енглески или не-
мачки језик употребљава и код више
народа и у више држава.

Док се Хрватима може замерити да
су за свој књижевни језик узели туђи је-
зик и назвали га својим – хрватским
именом,а свој одбацили, становницима
Босне и Херцеговине то се не може за-
мерити. Ову бившу југословенску репу-

блику насељава једнојезична попула-
ција која би, по европским стандарди-
ма, била третирана као један народ. Ме-
ђутим, Титов режим је озваничио по-
стојање у њој тобоже три народа: Срба
(православци), Хрвата (римокатолици)
и муслимана (исламисти, који себе од
1992. зову Бошњаци). И овде је назив је-
зика до 1990. био српскохрватски/хр-
ватскосрпски, а после рата је проглаше-
но постојање три језика: српског, хрват-
ског и босанског. 

Као критеријум језичког идентите-
та узима се верска припадност, а не је-
зичка обележја. Нико у Европи језике
није идентификовао по верској при-
падности. И овде се говори „источно-
херцеговачким дијалектом српског је-
зика, који се говори у целој Републици
Српској, у целој бившој Републици Срп-
ској Крајини, на дубровачком подручју,
у већем делу Црне Горе и у петини Ре-
публике Србије. Источнохерцеговачки
дијалекат је моћна грана српског језика
и од те истине се овде бежи као и у Хр-
ватској – како истиче вођа Покрета за
обнову србистике, један од најзначајни-
јих српских филолога, Петар Милоса-
вљевић.

У Црној Гори, која је поново постала
самостална држава 2006. године, зва-
нични језик од 1992. до 2006. звао се
српски. Као и пре Новосадског�споразу-
ма (децембар 1954), сем у раздобљу из-
међу два светска рата, када је назив је-
зика био тронационалан: српско-хрват-
ско-словеначки. Већ смо поменули да
су Црногорци у Титовој Југославији
променили свој национални статус. Све
до краја Другог светског рата били су
по националности сви Срби, а након ко-
мунистичког запоседања власти гото-

во сви Црногорци. На последњем попи-
су 2004, око 39 одсто становника Црне
Горе се изјаснило као Црногорци, око
32одсто као Срби. Том приликом64 од-
сто се изјаснило да говори српским је-
зиком, нешто преко 20 одсто црногор-
ским, а остали – бошњачким, хрват-
ским и албанским језиком. Осим Алба-
наца, сви остали имају, у ствари, један
језик, српски, али га данас различито
називају. У Црној Гори се најбоље види
сва апсурдност националне и језичке
политике из југословенског периода.
Посреди је потпуно произвољно нацио-
нално опредељивање: у истој породи-
ци једни се опредељују као Срби, други
као Црногорци, једни говоре српским,
други црногорским језиком.2)

Треба истаћи да се Црна Гора 1992.
референдумом изјаснила за заједничку
државу са Србијом, тј. за СР Југославију,
готово стопроцентно. Један од њених
тадашњих челника, а данас неприко-
сновени лидер, Мило Ђукановић опре-
дељивао се као Србин. Данас је он родо-
начелник антисрпске монтенегринске
политике, заговорник црногорског је-
зика, црногорске нације и црногорске
православне цркве. Ђукановић новоу-
ведени назив црногорски језик оправ-
дава чињеницом да је тако учињено у
суседству (а суседство је Хрватска, Бо-
сна и Херцеговина и Србија), где се упо-
требљава исти језик, али се језик нази-
ва по држави: хрватски и босански. Не-
ки други европски пример не би могао
да наведе. 

Јелица Стојановић у свом раду о
идентитету и статусу српског језика у
Црној Гори некад и сад полази од за-
кључка „...да простор садашње Црне Го-
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ре, што се језика тиче, и са дијахроног и
са синхроног аспекта, представља не-
раскидиви и саставни дио цјелокупног
српског језичког простора. Због тога су
садашњи процеси везани за покушај
преименовања српског језика у Црној
Гори неутемељени и промашени и што
се лингвистичких, и што се социолин-
гвистичких критеријума тиче“. Веселин
Матовић је један од двадесетак профе-
сора српског језика из Никшића који се
супротставља преименовању српског у
матерњи. Драга Бојовић, такође се бави
феноменом „преименовања“ (доиме-
новања, разименовања...) српског јези-
ка у Црној Гори, кроз „покушаје тумаче-
ња невјероватних политичких процеса
у Црној Гори који су унизили достојан-
ство и углед србистике, па и србокроа-
тистике, грубо отевши питање језика и
поступивши на крају по ускопарламен-
тарној острашћености – проглашава-
њем „црногорског“ језика као „службе-
ног“. 

Круну на заједнички хрватско-цр-
ногорски подухват у фалсификовању
историје, представља докторат о „црно-
горском“ језику, који је Аднан Терзић
одбранио на Осјечком свеучилишту, на
„хрватском“, а заправо на српском јези-
ку. Овај Бошњак је тако постао први
доктор из области „црногорског“ јези-
ка, који је написао и бранио на страном
- у ствари на истом- српском језику. 

Измишљеној нацији измишљен је
нови језик –црногорски, ради намица-
ња новог –црногорског идентитета.
Новом народу и нова– Црногорска пра-
вославна црква. У тој новој држави њен
дојучерашњи, једини државотворни
народ, Срби, сад није ни народ ни наци-

онална мањина. У свему томе није не-
дужна ни опозиција у Црној Гори, тј.
српске странке и њихови лидери. Не
треба губити из вида да је и најјача опо-
зициона странка – СНП заговарала са-
мосталну црногорску државу. 

Па и Устав Црне Горе који је донео
даље расрбљавање, донет је уз одлучу-
јућу подршку Покрета за промјене Не-
бојше Медојевића ( „Медов Устав“). Ни
по питању језика опозиција (Медоје-
вић, Мандић, Милић) се није прослави-
ла; уместо да инсистирају на Вуковој
парадигми о српском језику, они су
пристали на ненаучни, политички и, у
суштини, антисрпски компромис, по
којем Бошњаци и Хрвати (иако су се
њихови сународници у БиХ и Хрватској
изборили за свој национални језик, тј.
преименовали су српски у „бошњачки“
и „хрватски“) имају право срп ски је зик
зва ти „бо шњач ки“, од но сно „хр ват ски“.
Уоста лом, и Цр но гор ци има ју пра во да
га на зи ва ју „цр но гор ским“, с том раз ли -
ком што је тај, срп�ски�је�зик у цр но гор -
ском слу ча ју „цр но гор ски“ у зва нич ној
слу жбе ној упо тре би. Глав ни, др жав ни
је зик.

Ни они, по пут Хр ва та, не ће да се од -
рек ну срп ског је зи ка и књи жев но сти
ко ја је на ње му на ста ла, па да при о ну на
ства ра ње но вог, свог цр но гор ског је зи -
ка, већ до да ју два сло ва и то је њи хов је -
зич ки до при нос. Као што Хр ва ти не мо -
гу да се по зи ва ју на ду бро вач ке пи сце:
Гун ду ли ћа, Др жи ћа, Пал мо ти ћа, или
оне но ви је – Ме да Пу ци ћа, Ива и Лу ја
Вој но ви ћа, Ма ти ју Ба на и дру ге, да би
утвр ди ли свој ет но је зич ки иден ти тет,
јер то су на про сто срп ски пи сци, та ко
ни Цр но гор ци не мо гу да се по зо ву на

Пе тра Це тињ ског, Ње го ша, Ни ко лу Пе -
тро ви ћа, Сте фа на Ми тро ва Љу би шу,
Мар ка Ми ља но ва, а да се од мах не су -
срет ну са њи хо вим срп ством. 

О срп ству Цр но го ра ца из ре че но је и
на пи са но оби ље књи га и чла на ка. Да су
„Цр но гор ци ло кал ни ва ри је тет ве ли -
ког срп ског пле ме на“,3) све до чио је и
Ми ло ван Ђи лас, кре а тор цр но гор ске
по ли тич ке на ци је. Ње гош је Ма ти ји Ба -
ну на Це ти њу 1848. го во рио: „Тре ба нај -
при је да се Срп ство осло бо ди и ује ди ни.
Ја бих та да у мо ју Пећ ку па три јар шиј ску
сто ли цу, а кнез срп ски у При зрен. Ме ни
ду хов на а ње му свје тов на власт над на -
ро дом сло бод ним и ује ди ње ним.“4)

Да раз мо три мо и дру гу, ге о по ли тич -
ку ди мен зи ју ан ти срп ске за не се но сти
мон те не грин ске по ли ти ке. Да је Цр ној
Го ри у евро а тлант ској ге о по ли ти ци на -
ме ње на но ва и по себ на уло га, нај бо ље
го во ре по те зи Ђу ка но ви ће ве вла сти.
Оту да, ваљ да, за по тре бе но ве ге о по ли -
ти ке и став ак ту ел ног цр но гор ског ре -
жи ма, да је Ср би ја и срп ска вој ска 1918.
оку пи ра ла Цр ну Го ру, и то је оза ко ње но
Под го рич ком скуп шти ном. Мон те не -
грин ски ре жим не ма ри за исто риј ску
исти ну: Ве ли ка на род на скуп шти на
срп ског на ро да у Цр ној Го ри, одр жа на у
Под го ри ци 26. но вем бра 1918, до не ла
је од лу ку да се Цр на Го ра ује ди ни са Ср -
би јом у јед ну др жа ву. И „бје ла ши“, и „зе -
ле на ши“ сма тра ли су се Ср би ма; ни ко у
Цр ној Го ри од пра во слав них друк чи је
се ни је осе ћао или опре де љи вао. 

О цр но гор ству из ван срп ства и про -
тив срп ства увек се од лу чи ва ло са стра -
не, ни у Цр ној Го ри, ни у Ср би ји, и ниг де
ме ђу Ср би ма.5) Ово је ла ко при хва тљи -
ва те за исто ри ча ра Вла де Стру га ра: за -
и ста, не ве ро ват но је да је цр но гор ска
се па ра ти стич ка иде ја ро ђе на ме ђу Ср -
би ма.

У „Ди ја ло гу про шло сти и са да шњо -
сти“, ака де мик Ми ло рад Ек ме чић ис ти -
че да је пр ва кли ца те о ри је о Цр но гор -
ци ма као по себ ној на ци ји, на го ве ште на
у Ме мо ран ду му вла де кра ља Ни ко ле
упу ће ном Ли ги на ро да но вем бра 1920.
го ди не. У том ди пло мат ском до ку мен -
ту на ла зе се све ка сни је иде је о ет но ге -
не зи цр но гор ске на ци је. „Она је по ста ла
моћ на дру штве на сна га, тек на кон ус -
по ста вља ња фе де ра тив не др жа ве, под
ко му ни стич ким вођ ством 1945. Њен
глав ни иде о лог Ми ло ван Ђи лас при -
зна вао је да цр но гор ска на ци ја не по -
сто ји, да се ста нов ни штво на зи ва срп -
ским, али би ту свест тре ба ло за ме ни ти
цр но гор ским на ци о нал ним иден ти те -
том....“ Ек ме чић је уве рен да је: „Цр но -
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гор ска на ци ја фор ми ра на во љом ју го -
сло вен ског ко му ни стич ког вођ ства да
осла би број ча ну и те ри то ри јал ну ве ли -
чи ну срп ског фак то ра у Ју го сла ви ји“.6)

Да нас би смо мон те не грин ским су -
ве ре ни сти ма и се па ра ти сти ма мо гли
по ста ви ти пи та ње: је су ли то они исти
Цр но гор ци ко ји су се 1992. го ди не пле -
би сци тар но из ја сни ли за за јед нич ку
др жа ву са Ср би јом. 

Кри ти ку ју ћи „ет но ге не зу Цр но го ра -
ца“, ака де мик Љу бо мир Та дић ука зу је
на „не слав не“ по ду хва те Са ви ћа Мар ко -
ви ћа Ште ди мли је и Се ку ле Др ље ви ћа,
ко ји су под уста шким ре жи мом про па -
ги ра ли „Цр ве ну Хр ват ску“, чи ји је циљ
био за би ја ње кли на раз до ра из ме ђу
истог на ро да у Ср би ји, БиХ и Цр ној Го -
ри. Ака де мик Та дић до бро уоча ва да:
„Та срам на игра ни је пре ста ла и још не -
ће пре ста ти, све док се бу де оства ри ва -
ла ан ти срп ска по ли ти ка САД, Не мач ке
и њи хо вих са ве зни ка.“7)

До бри ца Ћо сић ис ти че став по ко -
јем: „Ет нич ки, ду хов ни и исто риј ски
иден ти тет на ро да Цр не Го ре ра за ран је,
кри во тво рен и по ни шта ван, не са мо у
име јед не иде о ло ги је не го и за власт, за
ка ри је ре и при ви ле ги је. Цр но гор ство,
ко је је у срп ском на ро ду си но ним чој -
ства и ју на штва, пре тво ри ло се, у ти то -
и зму, у си но ним са мо и зда је, вла сто љу -
бља и ко руп ци је, уно сну про фе си ју и
ква ли фи ка ци ју за све по ло жа је и рад на
и не рад на ме ста у би ро крат ској хи је -
рар хи ји.“8)

Ми ло ван Ђи лас је по ме ну те Ћо си ће -
ве на ла зе по твр дио сле де ћим ис ка зом:
„Баш сам ја, по нај пре по зван сво јим по -
ло жа јем у обла сти иде ја и вла сти, из вр -
шио нео др жи ва те о рет ска обра зло же -
ња цр но гор ске на ци је. Али ни та да ни -
је сам ми слио да Цр но гор ци ни је су Ср би
– ва ри је тет срп ске на ци о нал но сти, као
што и да нас ми слим да је још оправ да -
на њи хо ва ад ми ни стра тив на по себ -
ност... Из у ча ва ње Ње го ша мо же сва ког
не при стра сног – ако та квих има, увје -
ри ти у не по сто ја ње по себ не цр но гор -
ске на род но сти... За Ње го ша, а та ко у
ствар но сти је сте, Цр но гор ци су ло кал -
ни ва ри је тет ве ли ког срп ског пле ме -
на.“9)

Не за ви сна Цр на Го ра у евро а тлант -
ској ви зи ји за ми шље на је као ин стру -
мент ге о по ли тич ког оп ко ља ва ња Ср -
би је, као прет ход ни ца ко ја Ср би ји тре ба
да отво ри вра та НА ТО пак та. Сам чин,
пре вар ног и на сил ног, сти ца ња не за ви -
сно сти Цр не Го ре, у ма ју 2006, био је,
пре вас ход но, ду го роч ни про је кат мно -
гих срп ских ге о стра те шких и ге о по ли -

тич ких про тив ни ка. Ми мо свих де мо -
крат ских пра ви ла, Ве не ци јан ска ко ми -
си ја је до зво ли ла да све га 55 од сто иза -
шлих би ра ча из гла са цр но гор ску не за -
ви сност. При том је пра во гла са до зво -
ље но свим цр но гор ским др жа вља ни ма
из ди ја спо ре, али не и они ма из Ср би је,
а њих је ви ше од 260.000. Цр но гор ску
не за ви сност та ко ни су из во је ва ли Цр -
но гор ци, већ Шип та ри и Хр ва ти. Све то
ни је сме та ло ак ту ел ном срп ском пред -
сед ни ку, да већ су тра дан, у пра знич ном
рас по ло же њу, че сти та Ми лу Ђу ка но ви -
ћу не за ви сност још јед не НА ТО тво ре -
ви не. Уоста лом, срп ски пред сед ник ће
још јед ном, са пу но раз у ме ва ња, при -
хва ти ти цр но гор ско при зна ва ње не за -
ви сно сти јо ше јед не НА ТО др жа ве – Ко -
со ва. 

По ло жај Ср ба се до дат но по гор шао
на кон усва ја ња Уста ва Цр не Го ре у је -
сен 2007. го ди не, ко јим су Ср би све де ни
на ста тус не за шти ће не ма њи не. Ни је

им при зна то свој ство кон сти ту тив ног
на ро да, а уки нут је и њи хов је зик, па је
срп ски је зик ко јим су Ср би у Цр ној Го ри
од у век го во ри ли про ме њен у на шки, а
за тим у цр но гор ски. Нај зад, нај ве ћи
уда рац ко ји су цр но гор ски се па ра ти сти
за да ли Ср би ма и су ве ре ни те ту и ин те -
гри те ту Србијe јесте признање незави-
сности Косова и Метохије, почетком ок-
тобра 2008. године. Свакако да је за тај
издајнички и антисрпски чин најодго-
ворнија власт у Црној Гори, али део
кривице сноси и опозиција. 

Монтенегрини се данас, попут Хрва-
та, баве ревизијом и грубим фалсифи-
ковањем историје. Тако нападају чак и
Светог Саву за „геноцидне активности“,
а „Дукљанска академија“, инспирисана
од стране загребачког Каптола, ради на
остварењу повијесног сна о Црној Гори
као саставном дијелу „Црвене Хрват-
ске“.
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П
ошто нам се исто-
рија понавља, на-
кон сто година

српски мученици поно-
во пишу песме у европ-
ским казаматима. Овај
пут то није Аустроугар-
ска, већ Еуроугарска, и
није Терезијенштат, већ

Хаг. С том разликом што сада имамо
много више Срба у тамницама него ра-
није. Поред Воје, Радована, Ратка, Јови-
це, Мартића, Крајишника и многих дру-
гих, ту је и Стојан Жупљанин. 

Ко је Стојан Жупљанин? Стојан је ро-
ђен 1951. године у селу Масловаре у оп-
штини Котор Варош, поред Бања Луке.
Правни факултет је завршио у Сарајеву,
а одмах потом, 1975. године, почео је да
ради у СУП-у Бања Лука. Током рата�за
Републику�Српску�обављао је посао на-
челника Центра безбедности Бања Лу-
ка. Од 1994. до 1997. године био је са-
ветник за унутрашње послове председ-
нику РС др Радовану Караџићу. Од
1999. године налазио се у разним зе-
мљама „бијелога свијета“ – „гдје сам
обиша Мађарску, Француску, Ниге-
рију, Русију“... – каже Жупљанин. На-
кон пуних девет година, 11. јуна
2008. године су га ухапсили и спро-
вели у Хашки трибунал, где му још
траје суђење.

Стојан Жупљанин, правник и по-
лицајац, ко би се томе надао, отво-
рио је своју поетску душу. И почео да
пише. Током ових девет година, од
када га прогоне и „наши“ и њихови,
написао је преко 2.500 песама, чети-
ри романа и неколико приповедака.
Тим поводом Стојан каже: „Али на
жалост, ни до данас ми нису доступ-
ни (рукописи, прим Н. К.). Чуо сам да
је значајан број пјесама спаљен и
уништен, као и приповијетки и ро-
мана, али ја вјерујем у Господа и на-
дам се да ће ми једног дана постати
доступни и да ће угледати свјетло
дана.“ 

Стојан, међутим, није престао да
пише, јер је откривени Божји дар
препознао у себи, и ма колико му
спаљивали рукописе, он ће нове и
нове поново стварати. Тако је, за ове
три године од када је у притвору Ха-
шког трибунала, написао преко 450
песама, које жели да учини доступ-
ним читаоцима. На нама је да му ту
жељу испунимо, па су тако бачкопа-
ланачки „Логос“ и новосадска „Би-

стрица“ направили избор Стојанових
песама и овог лета их, с поносом, објави-
ли под насловом „Кроз хашке решетке“.
Тиме смо дали мали допринос „српској
књижевној логорологији“, која се већ
цео век ствара као релевантан правац у
нашој литератури.

У овом избору објавили смо 67 Сто-
јанових песама на 150 страна. Основне
теме његових песама су вера, љубав и
нада, а песме су испеване у духу најбоље
народне епске поезије. Стојан је растао,
као и већина српских песника, на Шан-
тићу, Ракићу, Дучићу, Ђури Јакшићу и
Војиславу Илићу. Дакле, на идеји слобо-
де и слободарским темама у поетском
стваралаштву. Жупљанин ствара лите-
ратуру у трену.

Да би ова књига угледала светло да-
на, заслужна је неколицина Стојанових
пријатеља, који су истовремено и прија-
тељи поезије. Пре свих, сликар и кари-
катуриста Миго Самарџић, те глумац и
песник Миодраг Петровић, а посебно
песник и издавач Рале Нишавић, који за
аутора каже: „Стојан Жупљанин је чо-
век од имена, бића и ума... тренутни му-

ченик у хашким казаматима, ћелијама
туђе накане које су и градили по својој
мери и суровим, а личним аршинима...
да би што више затрли; још више и бо-
ље згртали профит на туђим мукама..“
Даље додаједа је његова песничка књи-
га „сва саткана од бола и жучи... Он је
усамљени бор на ветрометини модер-
нога зла и пакла, како и сам вели... Пое-
зија је вид његове борбе, обзнане, да се
види, да остане записано, да се зна  шта
је шта и ко је ко... Песник, како то бива у
песничком свету и поступку, пева бол-
но, сликовито, примерено бићу и месту
и стању у којем се налази... Стојан Жу-
пљанин је све то стиховима осведочио...
вера и нада његова су крила која му по-
мажу да узлети у најтежим тренуцима,
да превлада тешкоће и пронађе духов-
но спасење. – истиче у свом поговору
Рале Нишавић.

А српски глумац и песник Миодраг
Петровић у свом надахнутом лирском
осврту на Стојанове песме истиче: „Кад
је изгубио све, кад је остао сам, кад га је
сопствена држава коју је бранио „својом
крвљу, својим тијелом и душом“, почела

да вреба, да лови и напокон га изру-
чила монструозним судијама што
кроје судбину света, он је пропевао.
Књига песама „Кроз хашке решет-
ке“ је узбудљиво и потресно штиво.
Стихована приповест интелектуал-
ца вишег реда, часног и дичног сина
свога рода. Запис о страдању душе
горштачке, праведничке, издане, на
крст разапете, божанске.  Аутентич-
но сведочанство о тренуцима, о са-
тима и данима, о ноћима и месеци-
ма, о распетим годинама у београд-
ском Окружном затвору и хашком
казамату... И заиста, заиста  вам ве-
лим, скоро све што је најчасније у
српском роду  налази се у Хагу. У тој
вароши нечастивог где ђавољи на-
кот спроводи своју инквизицију.“

И на крају овог наговора на чита-
ње Жупљанинових стихова, шта ре-
ћи о поезији која се ствара крвљу,
осим да је мени оваква поезија дра-
жа и милија од свих модерних и
постмодерних песмовања, јер је Сто-
јанова песма морала да избије као
гејзир и ништа је од тада не може за-
уставити. Створена је из животне
муке, а посвећена је животу и, пома-
ло парадоксално, иако се ова поези-
ја ствара у неслободи, тј. у европ-
ским казаматима она у први мах не
зазива слободу, већ пре свега љубав,
веру и наду – хришћанске врлине
које ће спасити свет.
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Приказ

Кроз�хашке�решетке
Пише: др Небојша Кузмановић
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Српска посла Пише: Момир Марковић

•  Ми ни стар ство ра да пра ви спи сак си ро ма шних у Ср би ји. Нек узму по пис ста нов -
ни штва.

•  Но ви не пи шу да је у Ср би ји дра стич но опа ла по тро шња слат ки ша. За хлеб не пи -
шу.

•  Пред сед ник ће на ро би ју јер је утвр ђе но да је но вац из јав них пред у зе ћа усме ра -
вао у цр не фон до ве сво је стран ке. Ма, ни је онај на ко га ми сли те, већ Са на дер.

•  Вој во ђа ни тра жи ли да им се да ју пру ге и пу те ви у вла сни штво. До би ли су са мо
пу те ве. Пру ге ће до би ти за сле де ће гла са ње. 

•  Кад се бе ба уне ре ди у ко лев ку, пре ђе у кре ве тац. Кад то ура ди по ли ти чар са
стран ком, пре ђе у УРС.

•  И тај Ви ки ликс. Сад, пред из бо ре, на шао да пи ше ка ко су, ка да и за ко ли ко Ву чић
и То ма из да ли Во ју.

•  За Но ва ков успех за слу жна је и Вла да Ср би је. Ни су му се ме ша ли у по сао.

•  За вре ме пр о гла ше ња но вих пот по руч ни ка, из над Скуп шти не су ле те ли и на ши
ми го ви. Оба. 

•  Не ки по ли ти ча ри из вла сти уми сли ли да ЕУ из ба цу је Грч ку из Евро зо не да би на -
пра ви ли ме ста за нас.

•  Пи та ју се гра ђа ни за што јед на опо зи ци о на стран ка по сле сва ког гла са ња од ла -
зи у сво је пр о сто ри је. Па да из бро ји па ре. 

•  Аме ри кан ци утвр ди ли да су се код пр о да је на шег оруж ја Ира ку не ки тр гов ци де -
бе ло ома сти ли. Не пи шу да ли су на ши или ирач ки.

•  Ови ис по ру чи ли све ко је је Хаг тра жио, а Бра мерц по но во до шао у Ср би ју. Пре -
шло му у на ви ку.

•  Не узи ма ју на ма Ко со во да би нас при ми ли у ЕУ. Узи ма ју га за џа бе.

•  У вој ним скла ди шти ма код Кни на из био по жар. Бо јим се да ће ме ђу на род на за -
јед ни ца и за то оп ту жи ти нас. 

•  Же ле зни це Ср би је по сле 30 го ди на ку пи ле но ви воз. Сад са мо да на пра ве пру гу.

•  Гор да на Чо мић гле да ла ка ко се по стро ја ва гар да пред Скуп шти ном, па по ку ша -
ва да по стро ја ва по сла ни ке. 

•  Глум ци у пред ста ви ко јом је отво рен 45 Би теф ма ски ра ли се у на род Ср би је. Би -
ли су го ли и бо си.

•  И ти ма ли на ри за но ве та ју. Ма ло им је што им је сав род пре у зет, сад још тра же да
им се и пла ти.

•  Гај би ца ма за ма ли не и ку пи не ма ли на ри на ср ну ли на го ло ру ку жан дар ме ри ју.

•  Ба да ва су ку пи не цр не и ма ли не цр ве не, кад су хлад ња че жу те.

•  Став вла де је ја сан. Пр во су ре кли, за тим де ман то ва ли а по сле де ман то ва ли да су
де ман то ва ли.

•  УРС пред ла же да Ми ри је во по ста не оп шти на. Си гур но им је пред сед ник ме сног
од бо ра не за по слен.

•  Власт за у зе ла став да се са от ка зи ма пре ста не. Чим се от пу сте пре о ста ли за по -
сле ни.
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Оглас и упутство

На основу Одлуке Централне отаџбинске управе Српске радикалне странке
од 1. септембра 2011. године расписује се

О Г Л А С
за јавну лицитацију за продају деоничарског удела Српске 

радикалне странке у привредном друштву „Велика Србија“ д.о.о.

Српска радикална странка уступа, уз накнаду, деоничарски удео у привредном друштву
„Велика Србија“ д.о.о.

Висина деоничарског удела Српске радикалне странке у друштву је 14%, односно
170.000,00 динара, што је и почетна цена на лицитацији.

Позивају се сви заинтересовани чланови Централне отаџбинске управе, председници
окружних, општинских и месних одбора, чланови и симпатизери Српске радикалне стран-
ке да учествују на лицитацији за преузимање деоничарског удела Српске радикалне стран-
ке у друштву „Велика Србија“ д.о.о.

Лицитација ће се одржати у петак, 7. октобра у 12 часова у сали за конференције стран-
ке у Земуну, Магистратски трг број 3.

Након спроведене лицитације, Српска радикална странка, коју заступа Драган Тодоро-
вић, по овлашћењу председника странке проф. др Војислава Шешеља, потписаће уговор о
уступању деоничарског удела са новим деоничарем.

Одлука о уступању деоничарског удела донета је због тога што је чланом 12, став 4. За-
кона о финансирању политичких активности забрањено да политичка странка стиче удео
или акције у правном лицу.

Упутство за наплату годишње чланарине 
чланова Српске радикалне странке за 2012. годину

Закон о финансирању политичких активности предвидео је нов начин наплате чланари-
не чланова политичких странака.

Члан 8. овог закона предвиђа да члан политичке странке  чланарину која на годишњем
нивоу не прелази износ од 1.000,00 динара може уплатити у готовини или путем уплатнице.

Ако се чланарина плаћа у готовини, овлашћено лице политичке странке дужно је да изда
признаницу о примљеној чланарини. Признаницу потписује члан политичке странке који је
чланарину уплатио и овлашћено лице политичке странке.

Молимо чланове Српске радикалне странке да имају разумевање за ову законску обавезу
и да приликом уплате чланарине за 2012. годину потпишу признаницу о уплати која ће им би-
ти понуђена.

Осим уплатнице, чланови странке добијаће, као и до сада, и картон који ће бити потврда
о плаћеној чланарини.

Централна отаџбинска управа Српске радикалне странке на седници која је одржана 1.
септембра 2011. године донела је одлуку да годишња чланарина за 2012. годину буде, као и
до сада, 100,00 динара, а за овлашћена лица за наплату чланарине одредила је председнике
окружних одбора Српске радикалне странке.
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