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З
дравствено стање Војислава Ше-

шеља је најозбиљније угрожено

и не искључује се могућност фа-

талног исхода, констатовао је лекар-

ски тим из Србије који је 26. и 27. јану-

ара обавио преглед председника Срп-

ске радикалне странке у Хашком три-

буналу. Лекари, кардиолози Милован

Бојић и Зора Наумовић, пулмолог Ми-

одраг Вукчевић и председник Лекар-

ског етичког ко ми те та у Ср би ји и

пред сед ник Од бо ра за здра вље у На -

род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је,

функ ци о нер Срп ске ра ди кал не стран -

ке Па ја Мом чи лов, утвр ди ли су да је

здра вље др Во ји сла ва Ше ше ља дра -

стич но по гор ша но у по след ње вре ме и

да је пр о па да ло све вре ме ње го вог бо -

рав ка у Ха шком три бу на лу, због не а -

де кват ног ле че ња.

Да кле, ви ше не ма сум ње да Ха шки

три бу нал има на ме ру да уби је Во ји -

сла ва Ше ше ља. Тај план им је ско ро ус -

пео на Бад ње ве че, 6. ја ну а ра, ка да је др
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Трибунал�
покушава

да�убије�Шешеља

Хр о но ло ги ја до га ђа ја 
5. ја ну ар – Ше шељ од стра жа ра до био жу ту та бле ту за ко ју је орди ни ра ју ћи ле кар пот пи сао да је ни -

ка да ни је увр стио у Ше ше ље ву те ра пи ју. Ли дер ра ди ка ла од био да узме сум њи ви лек
6. ја ну ар – Ше ше љу око 20 ча со ва по зли ло. Без све сти, с по вре да ма гла ве, пре ба чен у бол ни цу у Лај де -

ну, где му је из плу ћа из ва ђе но не ко ли ко ли та ра теч но сти. Пулс му је на при је му ва ри рао од 150 до 50 от -
ку ца ја у ми ну ти и чи та во те ло му је би ло мо дре бо је. Пре ма ме ди цин ском ту ма че њу, до шло је до ср ча -
ног и плућ ног за сто ја, прак тич но до кли нич ке смр ти

12. ја ну ар – Ше ше љу угра ђен пејс меј кер, тип „icd“
13. ја ну ар – Ли дер СРС сме штен у при твор ску бол ни цу, а по том вра ћен и у При твор ску је ди ни цу где је

тре ба ло да му сва ко днев но бу де пр о ве ра ван рад пејс меј ке ра. Ме ђу тим, три бу нал ни је обез бе дио апа рат
ко ји је био по тре бан за ту кон тро лу

18. и 22. ја ну ар – Ше ше љу два пу та по зли ло и оба пу та ко ли ма хит не по мо ћи од ве зен у бол ни цу ван
три бу на ла. Нер ма Је ла чић по ку ша ла да бол нич ко збри ња ва ње пред ста ви као „пре вен тив ну ме ру“, али
је Ше шељ та да имао исте симп то ме као 6. ја ну а ра. Док то ри 18. ја ну а ра по твр ди ли да је Ше шељ по гре -
шно ле чен, а већ 19. му пре пи са на два но ва ле ка, „гли док син“ и „ели бак трил глу ти ло мин“. При дру гом
од ла ску у бол ни цу до био но ву те ра пи ју од 12 ле ко ва

26. и 27. ја ну ар – Ше ше ља пре гле да ли срп ски ле ка ри и да ли ди јаг но зу ср ча не ин су фи ци јен ци је, од ко -
је је смрт ни ис ход у ви ше од 50 од сто обо ле лих. Ле ка ри кон ста то ва ли да Ше шељ под хит но мо ра да се
ле чи ван за твор ских усло ва



Ше ше љу на гло по зли ло у при тво ру
Ха шког три бу на ла и ка да је у ста њу
кли нич ке смр ти, ко ли ма хит не по мо -
ћи, пре ве зен у ци вил ну бол ни цу у Лај -
де ну! Хо ланд ски ле ка ри ко ји су га та -
мо пре гле да ли, са оп шти ли су му да је
био на пра гу смр ти, а ка да је по дру ги
пут због на глог по гор ша ња ста ња од -
ве ден у бол ни цу, са оп ште но му је да је
здрав стве но ста ње по сле ди ца не а де -
кват не те ра пи је ко јом је до та да ле чен
у Ха шком три бу на лу. Ујед но, то је био
и пр ви зва нич ни до каз, пру жен од
стра не хо ланд ских док то ра, да је циљ
три бу на ла да по гре шним ле че њем
угро зи жи вот ли де ра Срп ске ра ди кал -
не стран ке. А, ево до ка квих за стра шу -
ју ћих на ла за је до шао тим ле ка ра спе -
ци ја ли ста из Ср би је по сле пре гле да
ли де ра срп ских ра ди ка ла. 

Ше шељ био кли нич ки мр тав

– Ше ше љев глав ни пр о блем је ср -
ча ни. Здрав стве но ста ње у ко ме до ла -
зи до по пу шта ња ср ца се ви ше не мо -
же за у ста ви ти. Си ту а ци ја је те жа не го
код Сло бо да на Ми ло ше ви ћа ка да је
тра же но хит но ле че ње. Пр о па да ње ср -
ца мо же са мо да се успо ри, али је ди но
са сло бо де, уз кон тро ле у спе ци ја ли зо -
ва ним уста но ва ма, а ни ка ко у ам би јен -
ту у ком се на ла зи и у усло ви ма ха о -
тич ног стре са ко ји ма је из ло жен сва -
ко днев но. Пи та ње сло бо де и здра вља
Во ји сла ва Ше ше ља су у ап со лут ном
зна ку јед на ко сти – из ја вио је по по -
врат ку из Ха га др Ми ло ван Бо јић, во ђа
ле кар ског ти ма. Он је по твр дио да су
чи нов ни ци Ха шког три бу на ла ла га ли
о „ста бил но сти“ Ше ше ље вог здрав -
стве ног ста ња. 

Бо јић је ре као да је тим оба ве штен
да је Ше шељ, на кон па да у не свест у
ће ли ји и удар ца гла вом о под, био кли -
нич ки мр тав и да су се кун де од лу чи ва -
ле о ње го вом жи во ту! Са жа ље њем, Бо -
јић је кон ста то вао да је Ше ше љу го ре
не го што се оче ки ва ло и да ви ше не
по сто ји ни ко ко би ре као да је ње го во
ста ње ста бил но. 

Те чи ње ни це су са оп ште не и са мом
Во ји сла ву Ше ше љу, ко ји је то сто ич ки
под нео, ре кав ши да ће из ве штај о ње -
го вом здрав стве ном ста њу би ти сви -
ма до сту пан ка да бу де ока чен на сај ту
Срп ске ра ди кал не стран ке, јер не же ли
ни шта да кри је. Из ве штај ће са чи ни ти
пр о фе со ри, док то ри ме ди цин ских на -
у ка, са три де се то го ди шњим ис ку -
ством у стру ци, на осно ву ме ди цин ске
до ку мен та ци је из ам бу лан те и бол ни -
це Ха шког три бу на ла и ци вил них кли -
ни ка у Ха гу, Бр о но во и Лај ден.

Др Клок по твр дио под ва лу ле ка

Бо јић је об ја снио да је Ше шељ

здрав стве но пр о па дао све вре ме бо -

рав ка у три бу на лу и да га је ле чио за -

твор ски ле кар Фал ке, ле кар оп ште

прак се „ко ји ће ве ро ват но ући у не -

слав на име на у исто ри ји ме ди ци не“, а

у ци вил ну бол ни цу је мо гао да оде је -

ди но ако би се ле кар Фал ке одо бро во -

љио да га та мо по ша ље. Ле кар ко ји је

пре два ме се ца за ме нио Фал кеа, Але -

ксан дар Клок, пре нео је срп ским ле ка -

ри ма да је Ше шељ 6. ја ну а ра пао у не -

свест, гла вом уда рио о под и по вре дио

се. Де жур на се стра је кон так ти ра ла са

док то ром Кло ком, а он је на ло жио до -

ла зак хит не по мо ћи. Ва тро га сци су

раз би ја ли пр о зор, за ва ри ва чи раз ва -

љи ва ли ре шет ке, по што за твор ска ће -

ли ја, од но сно пр о стор на спра ту, не

мо же да омо гу ћи пр о ход ност но си ли -

ма. Ше шељ је у прат њи по ли ци је, ва -

тро га са ца и хит не по мо ћи пре ба чен у

Уни вер зи тет ску кли ни ку у Лај де ну.

Прак тич но је био кли нич ки мр тав и

од лу чи ва лесу се кун де, оце нио је Клок,

ко ји се са др Бо ји ћем са гла сио да су пр -

о це ду ре ин тер вен ци је за ка сне ле. Ина -

че, др Клок има при ват ну прак су и у

При твор ској је ди ни ци ра ди уго вор но,

два-три да на не дељ но, па је пи та ње

шта ће би ти ако Ше ше љу по зли ка да

Клок не бу де ту да пр о це ни да тре ба

по зва ти хит ну по моћ.

Бо јић је ис та као и да је Клок по твр -

дио да је Ше шељ јед но га да на у те ра -

пи ји до био лек не пра вил ног об ли ка и

дру га чи је бо је, те је од био да при ми ту

та бле ту ви дев ши да то ни је та бле та

ко ју ре дов но до би ја кр оз сво ју те ра -

пиј ску ли сту. 

„До шао је др Клок, и на чи нио слу -

жбе ну бе ле шку да се ра ди о ле ку ко ји

ни ка да ни је тре бо ван, ни у апо те ци за -

твор ске бол ни це ни ам бу лан те у При -

твор ској је ди ни ци. Тач но је, да кле, да

се док тор огра дио од тог ле ка. То је ми -

сте ри ја ко ја сум њу пре тва ра у не што

са чим сам се ја и ра ни је сла гао, а то је

да се бо јим да се ов де на мер но иде на

BROJ 3486, FEBRUAR 2012. VELIKA SRBIJA 3

Слобода Шешељу

Пра ви ло 31
Пре ма пра ви лу 31 Пра вил ни ка о при тво ру Ха шког три бу на ла,

при тво ре ни ке мо гу пре гле да ти ле кар и зу бар ко је они ода бе ру, и то
о њи хо вом тр о шку. Сви та кви пре гле ди, вре ме њи хо вог оба вља ња и
тра ја ња мо ра ју се прет ход но до го во ри ти с управ ни ком и они под ле -
жу истим без бед но сним кон тро ла ма ка кве су пред ви ђе не пра ви лом
61. Дру ги став овог пра ви ла ка же да управ ник не сме од би ти зах тев
за та кав пре глед, без оправ да ног раз ло га. За то је не ја сно на осно ву
че га је Ха шки три бу нал по ку шао да не до зво ли ти му ле ка ра да пре -
гле да Во ји сла ва Ше ше ља, ис та као је др Па ја Мом чи лов, пред сед ник
Од бо ра за здрав ство Скуп шти не Ср би је, ко ме је Хаг на ро чи то оспо -
ра вао пра во да пре гле да Ше ше ља, иако је ли дер СРС тра жио по се ту
др Мом чи ло ва



уни ште ње здра вља др Ше ше ља“, за -

кљу чио је др Бо јић, под се ћа ју ћи на фа -

та лан ис ход у слу ча ју Сло бо да на Ми -

ло ше ви ћа. 

Без сло бо де не ма здра вља 

Бо јић је ка зао и да све оста ле бо ле -

сти, пр о бле ми и те го бе плу ћа и ди ге -

стив ног си сте ма усло жња ва ју кли нич -

ку сли ку и чи не си ту а ци ју то ли ко ло -

шом да је, због мо гу ћих пр о бле ма, пи -

та ње „да ли се уоп ште мо же до че ка ти

не ки пе ри од да до ђе до пре су де“. Ле -

кар ски кон зи ли јум је оце нио да су „пи -

та ње сло бо де и здра вља у ап со лут ном

зна ку јед на ко сти: да успо ри мо пр о па -

да ње ње го вог ср ца и омо гу ћи мо му

жи вот до сто јан јед ног те шког ср ча ног

бо ле сни ка, мо гу ће је са мо у усло ви ма

ко ји ни су усло ви ка кви су у ка за ма ту“. 

Аргу мент за то је и чи ње ни ца да ле -

кар ски тим у Ха гу ни је мо гао да оба ви

ни ком плет не пре гле де, јер за спи ро -

ме три ју и пре глед ср ца ни је би ло свих

по треб них апа ра та. Тим је, да под се ти -

мо, пре од ла ска тра жио да се омо гу ће

сви кли нич ки усло ви, или да ле ка ри

са ми по не су по треб не апа ра те. Срп ско

ми ни стар ство здра вља је из ве сти ло

ле ка ре да у При твор ској је ди ни ци по -

сто је сви апа ра ти, али су по до ла ску у

При твор ску је ди ни цу, ле ка ри чу ли да

не по сто је апа ра ти за ехо ср ца или ул -

тра звуч ни пре глед. Пре глед у ци вил -

ној бол ни ци ни је био мо гућ, јер на вод -

но ни су би ли оба ве ште ни на вре ме!

Та ко ђе, ти му ни су до зво ли ли ни да

раз го ва ра са ле ка ри ма из ци вил не

бол ни це, ко ји су ле чи ли Ше ше ља то -

ком дру гог од ла ска у бол ни цу, на вод -

но, због пре за у зе то сти тих док то ра.

Оп струк ци је три бу на ла су ишле чак

до тле да упра ва ни је до зво ли ла да

пре во ди лац бу де осо ба ко ју од ре ди

ам ба са да Ср би је у Хо лан ди ји, не го да

то бу де не ко по њи хо вом из бо ру. То је

но ви на ри ма са оп штио др Па ја Мом чи -

лов, функ ци о нер СРС и пред сед ник

Од бо ра за здра вље Скуп шти не Ср би је.

Др Мом чи лов је ка зао и да тим не

ис кљу чу је мо гућ ност фа тал ног ис хо -

да, са чи ме су се са гла си ли и кар ди о лог

Зо ра На у мо вић и пул мо лог Ми о драг

Вук че вић. Др На у мо вић је об ја сни ла да

Ше ше ље во ср це не мо же да ура ди сво -

ју основ ну функ ци ју, а то је да снаб де

цео орга ни зам до вољ ном ко ли чи ном

кр ви у мо мен ти ма ко ји то зах те ва ју.

Ср ча на сла бост је код Ше ше ља удру -

же на са ја ко озбиљ ним по ре ме ћа ји ма

ср ча ног рит ма.

„По ме ну ти по ре ме ћај рит ма ко ји

Ше шељ има, увла чи це лу при чу у та ко -

зва ни цир ку лус ви ци о зус, је дан за ча -

ра ни круг. На и ме, по ре ме ћај рит ма ко -

ји ни је ре шен уград њом по ме ну тог

апа ра та је сва ка ко је дан од до при но се -

ћих, ако не и основ ни фак тор ко ји је

до вео до ова ко дра стич ног сла бље ња

ср ча не функ ци је, при то ме, сла ба ср ча -

на функ ци ја да ље по гор ша ва ри там, и

то је је дан за ча ра ни круг ко ји, на жа -

лост, ми не мо же мо да за у ста ви мо, ко -

ји мо же мо да пр о ба мо да пре ки не мо

аде кват ном, бла го вре ме ном ме ди ка -

мент ном те ра пи јом, на гла ша вам бла -

го вре ме ном, за то што ми слим да је у

кон крет ном слу ча ју то реч ко ја има из -

у зет но ве ли ку ва жност“, ре кла је др

На у мо вић.

– Угра ђенму је та ко зва ни ин фал ти -

бил ни-кар ди о вер тел де фи бри ла тор,

ко ји га у овом мо мен ту, услов но ре че -

но, до не кле шти ти од тзв. на пра сне ср -

ча не смр ти, али не и од дру гих по сле -

ди ца ср ча не сла бо сти. Ср ча на сла бост

је нај че шће фа тал на, а 50 по сто бо ле -

сни ка не пре жи ви че ти ри го ди не, и то

у нор мал ним, а не ха шким усло ви ма –

пре ци зи ра ла је др На у мо вић ис та кав -

ши да се та кви бо ле сни ци не мо гу из -

ле чи ти, већ са мо да се успо ри ток обо -

ље ња.

Три бу нал ће опет по ку ша ти 

Срп ска ра ди кал на стран ка и Ко ми -

тет за од бра ну Во ји сла ва Ше ше ља за -

то зах те ва ју од Ха шког три бу на ла да

од мах пре ки не не за ко нит по ли тич ки

пр о цес пр о тив Ше ше ља. Чи ње ни ца је

да је на мер ним не а де кват ним ле че -

њем, три бу нал 6. ја ну а ра до вео Ше ше -

ља до иви це смр ти. Од три бу на ла се

мо же оче ки ва ти да до дат но по ја ча

при ти сак на Ше ше ља, ка ко се бу де

при ми ца ла за вр шна реч за ка за на за 5.

март. Хаг ће још дра стич ни је кр ши ти

Ше ше ље ва људ ска и пр о це сна пра ва,

јер не ма на чин да иза ђе из мон ти ра -

ног по ли тич ког пр о це са у ко јем ту жи -

ла штво ни је до ка за ло ни јед ну тач ку

оп ту жни це. Скан да ло зно, бо ле сном

Ше ше љу је ус кра ће на по се та при ја те -

ља, за бра на при ви ле го ва не ко му ни ка -

ци је са прав ним са вет ни ци ма пр о ду -

жа ва на је чак три пу та, чи ме му је оне -

мо гу ће на од бра на и са да на сту па да ље

оду го вла че ње пр о це са ко је је не за бе -

ле же но у ме ђу на род ном јав ном пра ву. 

– Ко ми тет за по моћ у од бра ни др

Во ји сла ва Ше ше ља ће учи ни ти све да

не до зво ли да Ше шељ бу де још јед на

жр тва. У Ха гу је уби је но, или не по сред -

но на кон из ла ска умр ло 15 Ср ба. Све

то, што се ти че нас из Срп ске ра ди кал -

не стран ке, оква ли фи ко ва но је као

суд ска уби ства. Нај бо љи при мер је

уби ство Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. То са

Во ји сла вом Ше ше љем не сме да се де -

си – из ја ви ла је члан ко ми те та Вје ри ца

Ра де та.

Са оп шта ва ју ћи но ви на ри ма да је

по сле ко лап са 6. ја ну а ра Ше ше љу ис -

пум па но ви ше ли та ра во де из по мо -

дре лог те ла, шеф Ко ми те та за од бра -

ну, Зо ран Кра сић, ус твр дио је да је три -

бу нал по ку шао да уби је ли де ра СРС.

Из ве шта ји пред став ни ка Ха шког три -

бу на ла о то ме да је Ше ше ље во ста ње

„ста бил но“ са мо су до дат но упла ши ли

срп ску јав ност, ко ја се се ћа да је Хаг

исто твр дио и за Сло бо да на Ми ло ше -
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ви ћа не по сред но пред смрт 11. ма р та

2006.

– Се ти мо се ко ли ко је љу ди умр ло

не до че кав ши пр во сте пе ну пре су ду.

Има мо ми ис ку ства са Ха гом. Ја сно је

да се у три бу на лу на мер но за по ста вља

Ше ше ље во здрав стве но ста ње и оне -

мо гу ћа ва ле че ње, што је рав но тор ту -

ри и рав но по ку ша ју уби ства – за кљу -

чио је Кра сић.

Пи лу ла смр ти

Ов де, ме ђу тим, ни је реч о пре у ве ли -

ча ва њу пр о бле ма или о те о ри ја ма за -

ве ре, ка ко је то ис та као прав ни са вет -

ник Де јан Ми ро вић. Ов де је реч о до ка -

за ном по сто ја њу пи лу ла смр ти и њи -

хо вом бе со муч ном, не ху ма ном, ег зе ку -

тор ском ко ри шће њу од стра не ха -

шких џе ла та. А, ка ко је то ре као сам др

Бо јић, на осно ву шу пљи на у до са да -

шњем ле че њу Во ји сла ва Ше ше ља, ја -

сно је да су ов де по сре ди и не ке па ра -

ме ди цин ске ме то де и тех но ло ги је „ко -

је, у ин сти ту ци ји у ко јој се на ла зи ни су

слу чај ност“. 

Као што је Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу

да ван фан том ски лек пр о тив ле пре,

ко ји је по ни шта вао ле ко ве за хи пер -

тен зи ју и ср ча ну сла бост, та ко се код

Ше ше ља на шла ма ла жу та пи лу ла.

„Не ћу да из го ва рам круп не ре чи, али

ако се већ де си ло да стра жар до не се

та бле ту за ко ју орди ни ра ју ћи док тор

пот пи ше да је ни је он по слао, и при -

тво ре ник по сле умре, он да мо же да се

оправ да но по сум ња да се ов де ра ди о

по ку ша ју уби ства са уми шља јем“, ре -

као је Бо јић. На жа лост, пре ма ње го вим

ре чи ма, по ку шај уби ства са уми шља -

јем ни је но ви на у Ха гу.

У слу ча ју др Ше ше ља, под се ти мо

још јед ном, за твор ски чу вар је до нео,

уз ре дов ну те ра пи ју, и пи лу лу ко ју ли -

дер СРС ни је по пио са мо за то што је ус -

пео да уочи да се раз ли ку је од уоби ча -

је не те ра пи је. Хаг још ни је спро вео зва -

нич ну ис тра гу о то ме ко је пи лу лу по -

слао Ше ше љу и ко је од го во ран за под -

ме та чи ну. 

Као што је то ука зао Кра сић, шта би

би ло да је пи лу ла ви ше ли чи ла на ре -

дов ну те ра пи ју? Или, још го ре, да ли је

мо гу ће да је Ше шељ већ до би јао пи лу -

ле ко је са мо ли че на оне ко је ре дов но

пи је? Тек, не по ре ци во је да је Ше шељ,

убр зо по што је от крио пре ва ру, од ве -

зен у бол ни цу са ср ча ном арит ми јом

ко ја се кре та ла од 150 или ви ше от ку -

ца ја у ми ну ти, па до ма ње од 50! То су

чи ње ни це.

Хаг од ла гао до ла зак ле ка ра

Ка да су све те чи ње ни це по че ле да

се от кри ва ју, три бу нал је по ку шао да

спре чи или ма кар да од ло жи до ла зак

срп ских ле ка ра. Порт па рол су да, Нер -

ма Је ла чић, об ма њи ва ла је јав ност из -

ја ва ма да је Ше ше ље во ста ње ста бил -

но и да има нај бо љу мо гу ћу не гу. Ка да

му је, по сле уград ње пејс меј ке ра, два

пу та по зли ло и за вр шио у бол ни ци,

она је твр ди ла да је „пре ба чен у бол ни -

цу ра ди пре вен ти ве“! Док је она пр о си -

па ла ове без оч не ла жи и по ку ша ва ла

да де ман ту је из ја ве функ ци о не ра Срп -

ске ра ди кал не стран ке о те шком Ше -

ше ље вом ста њу, у три бу на лу су пра ви -

ли сплет ку да би што ду же од ло жи ли

до ла зак ле ка ра из Ср би је. На и ме, тра -

жи ли су од Ше ше ља да по но во пи сме -

но тра жи до ла зак ле ка ра иако је он то

учи нио око две не де ље ра ни је.

– Од Ане По су ре, за ме ни ка ше фа

слу жбе за пра ву по моћ и пи та ња при -

тво ра, Ше ше љу је 23. ја ну а ра сти гло

пи смо ко јим се тра жи да се из ја сни да

ли же ли да га ле ка ри по се те и пре гле -

да ју. На мер но зло на мер но за бо ра вља -

ју ћи на чи ње ни цу да је он то ура дио

пет на е стак да на пре то га. Да ап сурд

бу де ве ћи, Во ји слав Ше шељ је оне мо -

гу ћен да до ста вља пи сме но зах те ве,

јер му управ ник за тво ра не до зво ља ва

да фо то ко пи ра то што пре да, иако је то

ну жно ка ко би Ше шељ рас по ла гао до -

ка зи ма да је то за и ста ура дио – об ја -

сни ла је Вје ри ца Ра де та.

Прав ни са вет ник, Де јан Ми ро вић,

упу тио је пр о тест но пи смо пред се да -

ва ју ћем су ди ји Те о до ру Ме ро ну и за -

тра жио да омо гу ћи Ше ше љу не сме та -

ну ко му ни ка ци ју са су дом, да над њим

пре ки не тор ту ру, и под се тио да се

иста си ту а ци ја до го ди ла и 3. ја ну а ра,

ка да Ше ше љу ни је до зво ље но фо то ко -

пи ра ње под не ска.

Он је ис та као да је оду го вла че њем

са да ва њем до зво ле за по се ту ле кар -

ског ти ма, три бу нал на све мо гу ће на -

чи не по ку ша вао да до дат но угро зи

Ше ше ље во здра вље и на сто јао да до -

би је до вољ но пр о сто ра за ла жи ка ко

Ше шељ има нео п ход ну не гу. 

Је ла чи ће ва ухва ће на у ла жи

Нер ма Је ла чић је за Б92 из ја ви ла

ка ко је „Ше ше љев зах тев сти гао у Се -

кре та ри јат тек пре пар да на, па ни је

тач но да на одо бре ње че ка пет на е стак

да на“. 

– Ме ђу тим, ја сно се ви ди да је Је ла -

чи ће ва опет сла га ла, јер је Во ји слав

Ше шељ у по не де љак 23. ја ну а ра до био

пи смо По су ре у ко ме тра жи да се он
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„Озбиљ на ср ча на сла бост је
узрок смр ти по ло ви не осо ба
ко је од ње бо лу ју, и то у ро ку од
две го ди не. Да кле, вр ло озбиљ -
ни и упо зо ра ва ју ћи ста ти стич -
ки по да ци. При то ме, не тре ба
из гу би ти из ви да да се ста ти -
сти ка ба ви ана ли зом обо ле лих
у та ко зва ним нор мал ним жи -
вот ним усло ви ма, а не љу ди ма
ко ји су у усло ви ма ко ји су да ле -
ко од нор мал них. Јед на вр ло
озбиљ на ло ша пр ог но за ср ча не
сла бо сти у слу ча ју др Во ји сла ва
Ше ше ља мо же има ти фа та лан
ис ход“, из ја ви ла је др На у мо -
вић.



пи сме но из ја сни. Ка ко је мо гу ће да је
24. ја ну а ра одо бре на по се та, ако је 23.
ја ну а ра тра же но од Ше ше ља да се пи -
са но из ја сни, а Је ла чи ће ва твр ди да је
два или три да на ра ни је до би ла та кво
пи смо од Во ји сла ва Ше ше ља – зна чи,
пре 23. ја ну а ра – об ја снио је Не ма ња
Ша ро вић, ру ко во ди лац у глав ном
пред ме ту и упи тао за што су он да још
јед ном мал тре ти ра ли Во ји сла ва Ше -
ше ља и тра жи ли да он по дру ги пут
под но си тај зах тев.

Та ко ђе, прав ни са вет ни ци Ше ше ља
су ис та кли да Нер ма Је ла чић и три бу -
нал „не ма ју пој ма ка кво је Ше ше ље во
здрав стве но ста ње, јер је Ше шељ за -
бра нио три бу на лу да у то има увид“ и

да Во ји слав Ше шељ хо ће да јав ност бу -
де упо зна та са ње го вим здрав стве ним
ста њем пре ко стран ке, прав них са вет -
ни ка и ле ка ра ко је је он иза брао, јер
они из но се исти ну. Три бу нал је тек 24.
ја ну а ра одо брио до ла зак ле ка ра.

При ви ле го ва на ко му ни ка ци ја 

Срп ска ра ди кал на стран ка стра ху је
и да ље за Ше ше љев жи вот, јер Ха шки
три бу нал ни је от кло нио узро ке по гор -
ша ња ње го вог здрав стве ног ста ња,
ни ти је от кло нио мо гућ ност да Ше -
шељ опет до би је не ку та бле ту ко јом би
се ели ми ни са ло деј ство те ра пи је.

Та ко ђе, и да ље му кр ше основ на пр -
о це сна пра ва, као што је пра во на су ђе -

ње у ра зум ном ро ку и као што је пра во

на од бра ну. Под се ти мо, три бу нал му је

прак тич но оне мо гу ћио при пре му од -

бра не ти ме што је три ме се ца пр о ду -

жа вао за бра ну при ви ле го ва не ко му -

ни ка ци је. По след њи пут, за бра на му је

пр о ду же на 25. ја ну а ра, са мо три да на

од по след њег од ла ска у бол ни цу! Тек

по сле по се те срп ских ле ка ра, 28. ја ну а -

ра, Ше ше љу је вра ће но ово пра во ко је

га ран ту ју ме ђу на род не кон вен ци је.

Ше ше љу је чак би ла из ре че на и за -

бра на по се те при ја те ља, при че му је

он, ка ко је то ис та као Ми ро вић, је ди ни

ко ме не до зво ља ва ју по се ту ни ко га

осим нај бли же по ро ди це. Ме ђу тим,

чак ни по ро ди ци ни је би ло омо гу ће но

да га без пр о бле ма ви ди по сле уград -

ње пејс меј ке ра. Пре ма ре чи ма Зо ра на

Кра си ћа, Ше ше ље ва су пру га Ја дран ка

је са де цом от пу то ва ла за Хаг уз уве ра -

ва ња да ће мо ћи да га ви де, али, кад су

сти гли, три бу нал им је одо брио су срет

са ви ше са ти за ка шње ња!

Ста ту сна кон фе рен ци ја 

– Све то го во ри да Во ји слав Ше шељ

у Ха шком три бу на лу ни је без бе дан и

да све што се ви ше при бли жа ва 5.

март и ње го ва за вр шна реч, ко ја ће, ми

смо уве ре ни, би ти и за вр шни уда рац

ко ји ће за да ти Ха шком три бу на лу, они

чи не све да до то га не до ђе и да му од -

бра на бу де оне мо гу ће на на овај или

онај на чин. Та ко је и ста ту сна кон фе -

рен ци ја за ка за на тек за 7. фе бру ар, са

за ка шње њем од ско ро два ме се ца! Да -

кле, кр ше ње ње го вих пр о це сних и

људ ских пра ва, а по себ но пра ва на жи -

вот је све дра стич ни је што је бли жи 5.

март и из во ђе ње за вр шних ре чи – за -

кљу чио је Не ма ња Ша ро вић, на ја вљу -

ју ћи пр во сле де ће по ја вљи ва ње Ше ше -

ља у суд ни ци Ха шког три бу на ла. 

Р. В. С.
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Слобода Шешељу

Ше шељ тра жи од ште ту од два ми ли о на евра
Во ји слав Ше шељ je под нео зах тев да му Ха шки три бу нал ис пла -

ти од ште ту од два ми ли о на евра због кр ше ња еле мен тар них људ -
ских пра ва то ком де ве то го ди шњег при тво ра.

Ше шељ, због по ку ша ја на ме та ња адво ка та, тра жи од ште ту од
300.000 евра, а због оне мо гу ћа ва ња да се упо зна са прав ним из во ри -
ма на ко је се по зи ва суд ско ве ће у сво јим од лу ка ма и ту жи ла штво у
сво јим под не сци ма, 100.000 евра.

Због то га што је три бу нал од би јао да му до ста вља ма те ри јал на
је зи ку ко ји раз у ме (срп ском је зи ку) и на па пи ру, Ше шељ тра жи још
100.000 евра, због ви ше го ди шњег кр ше ња пра ва на прав ну по моћ
200.000, а због оне мо гу ћа ва ња ко му ни ка ци је са прав ним са вет ни -
ци ма, та ко ђе 100.000.

Због ус кра ћи ва ња кон та ка та са по ро ди цом, при ја те љи ма, ле ка -
ром и слич но тра жио је 200.000, због кр ше ња пра ва на фи нан си ра -
ње тр о шко ва од бра не и на ру ша ва ња прин ци па јед на ко сти 400.000,
а због на мер ног оду го вла че ња пр о це са 500.000 евра. Ше шељ, на
кра ју, тра жи и 100.000 евра због су ђе ња за де ло не по што ва ње су да
ко је ни је пр о пи са но Ста ту том три бу на лаи не ма упо ри шта у ме ђу на -
род ном оби чај ном пра ву. 



С
рпска радикална странка, преда-
ла је амбасадору Руске Федера-
ције Александру Конузину пети-

цију за хитно ослобађање председни-
ка СРС-а Војислава Шешеља из при-
твора Хашког трибунала. Петицију за
хитно ослобађање председника Срп-
ске радикалне странке коју је потписа-
ло више од 600.000 грађана Србије, ам-
басадору Руске Федерације предали су
потпредседник Српске радикалне
странке Драган Тодоровић и члан
Председничког колегијума задужен за
спољне послове, мр Дејан Мировић.

Српска радикална странка, преко
амбасаде, упутила је потписе грађана
Србије ванредном и опуномоћеном
амбасадору Руске Федерације у Савету
безбедности Уједињених нација, Вита-
лију Чуркину, са молбом да затражи од
СБ УН прекид незаконитог поступка
против Војислава Шешеља, који је зло-
употребљен у политичке сврхе по на-
логу западних сила. Српска радикална
странка позвала је Виталија Чуркина
да хитно захтева ослобађање и пушта-
ње Војислава Шешеља на слободу. 

Шешеља хоће да убију

Представници Српске радикалне

странке, окупљеним новинарима ис-

пред амбасаде Руске Федерације, још

једном су поновили, да се у монтира-

ном политичком процесу, у недостат-

ку доказа, др Шешељу драстично кр-

ше сва људска и процесна права. Да је

неадекватним лечењем и занемарива-

њем његовог здравственог стања Ше-

шељ био доведен на ивицу смрти. Упо-

зорили су јавност и надлежне државне
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СТОП хашкој тиранији!

Стотине�хиљада�потписа�
за�Шешељеву�слободу

• Више од 600.000 потписа грађана Србије за хитно ослобађање Војислава Шешеља, преко ам-
басаде Руске Федерације, упућено је Савету безбедности Уједињених нација

Амбасади Руске федерације предата петиција 
за ослобађање Војислава Шешеља



органе да ће Хашки три-
бунал, пошто се ближи
извођење завршних речи
у марту, све драстичније
кршити Шешељева про-
цесна и људска права, а
посебно право на живот,
јер нема начин да изађе
из процеса у којем тужи-
лаштво није доказало ни-
једну тачку оптужнице.

„Сви смо сведоци шта
се дешава последњих да-
на са Војиславом Шеше-
љем. Очигледно је да је
Хашки трибунал поли-
тичка институција која је

имала задатак да елиминише Војисла-
ва Шешеља, и када то није успела у
судници, услед немогућности да на би-
ло који начин докаже оптужницу, по-
кушава да га елиминише тако што му
се драстично нарушава здравље и на
крају и да га убије“, рекао је Тодоровић

Он је истакао да убиство Војислава
Шешеља у Хашком трибуналу не би
било први такав случај и подсетио на
убиство Слободана Милошевића. Мр
Мировић, правни саветник Војислава
Шешеља, оценио је да Хашки трибу-
нал у случају Војислава Шешеља по-
ступа у супротности са међународним
конвенцијама и нормалним односом
према људском здрављу. 
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СТОП хашкој тиранији!

Русија реаговала због кршење људских и процесних права Војислава Шешеља
Амбасадор Руске Федерације у Савету безбедности Уједињених нација, Виталиј Чуркин, затражио је да

наредни извештај о раду Хашког трибунала пред Саветом безбедности, садржи и посебан део о председ-
нику Српске радикалне странке Војиславу Шешељу. Руски дипломата затражио је од председавајућег су-
дије у главном поступку који се води против Војислава Шешеља, Жан-Клода Антонетија, да напише по-
себан извештај о стању председника Српске радикалне странке. Виталиј Чуркин у захтеву тражи од
француског судије Антонетија да детаљно опише здравствено стање Војислава Шешеља и поступак ко-
ји се против њега води, уз појашњење зашто процес траје већ девет година.

Министар спољних послова Руске Федерације Сергеј Лавров, на конференцији за штампу, којој је при-
суствовало 300 руских и иностраних новинара из 160 земаља, између осталог говорио је и о Војиславу
Шешељу и процесу који се против њега води у Хашком трибунал. Лавров је истакао да је „Русија спремна
да пружи правну помоћ у предмету лидера Српске радикалне странке Војислава Шешеља“. Нагласио је
да је Шешељ на основу информација које он поседује, спреман сам да се брани, али да је Русија, у случају
да буде неопходно, спремна да пружи помоћ која је предвиђена постојећим споразумом о сарадњи са Ср-
бијом. Министар иностраних послова Руске Федерације је такође додао да руска страна током заседања
Савета безбедности УН скреће пажњу на положај оптужених чији се предмети воде у овом војном трибу-
налу. 

Руски комитет за одбрану Војислава Шешеља упозорио је да је Хашки трибунал политичка институ-
ција која константно крши процесна и људска права председника Српске радикалне странке, пре свега
право на живот. 

Председник Централног комитета Комунистичке Партије Руске Федерације, Генадиј Зјуганов, у саоп-
штењу јавности, затражио је прекидање срамног „псеудосудског процеса против невиног човека јер се у
том процесу газе све норме међународног права“.

Зјуганов је истакао: „Војислав Шешељ мора да буде пуштен на слободу! А инквизиција представљена
у лику Хашког трибунала - која делује у духу нацистичког Гестапоа – мора бити хитно распуштена“.

Он је нагласио да се у фебруару 2012. године навршава 9 година откако се Шешељ налази у хашком
заточеништву без пресуде. „Овако дуг период заточеништва, као и вишедневни штрајкови глађу против
кршења његових права, лоше су се одразили на здравље лидера српских патриотских снага. Замисао ха-
шких инквизитора је очигледна. У марту ове године В. Шешељ треба да изнесе завршну реч. Нема сумње
да је ’процес против Шешеља’ доживео фијаско, будући да тужилаштво није могло да докаже ниједну
тачку оптужнице“.

Лидер Комунистичке партије Руске Федерације нагласио је да за трибунал и његове закулисне запад-
не партнере није могуће да пусте на слободу Војислава Шешеља, „јер, доношење ослобађајуће пресуде за
српског патриоту значило би признање да су прави злочинци у агресији против Југославије – руковод-
ство САД и других НАТО земаља, као и њихове слуге – чиновници Хашког трибунала“.

Зјуганов је нагласио да је Запад политички мотивисан да се Војислав Шешељ ликвидира у Хашком
трибуналу. „У Србији се на пролеће одржавају избори, а Запад не може да дозволи да партија коју пред-
води Шешељ – Српска радикална странка – добије већину у парламенту. Запад не жели да дозволи ни
зближавање историјских савезника – Русије и Србије, за шта се увек залагао Шешељ. Зато је за трибунал
и његове газде једини излаз физичка ликвидација оптуженог“. Према његовим речима током свог безма-
ло двадесетогодишњег постојања, трибунал у Хагу је у потпуности овладао технологијама уклањања по-
литичких затвореника – Срба, „укупно је у Хагу живот изгубило 16 Срба. Најдрастичнији случај је убиство
председника Слободана Милошевића којем је одбијен захтев за животно важно лечење у Русији, упркос
гаранцијама које је дала Влада Руске Федерације“.



П
ред сед ник Ср би је Бо рис Та дић
је на пра вио тај ни план за ре ше -
ње ста ту са Ко со ва и Ме то хи је,

ко ји ће де таљ но би ти от кри вен тек
ако га За пад при хва ти! Тај но ви тост на
ко јој Та дић ин си сти ра пот пу но је бе -
сми сле на, по што је сам об ја вио че ти ри
тач ке на осно ву ко јих се ја сно ви ди да
је пре при чао план Мар ти ја Ах ти са ри ја.
Ме ђу тим, ако се Та ди ће ва иде ја са гле -
да из ши рег угла, у скло пу из ја ва ко је
су до шле са За па да, из гле да да пред -
сед ник до го ва ра по де лу Ко со ва и Ме -
то хи је. Е, то би већ био оправ да ни раз -
лог за тај но ви тост. У на ред ним ре до -
ви ма ће мо об ја сни ти обе мо гућ но сти,
ко је је су по ме ри За па да и из дај нич ких
ЕУ слу гу у Бе о гра ду, али су пот пу но не -
при хва тљи ве за Ср би ју. На род ски ре -
че но, по ка за ће мо да Та дић опет про да -
је ма глу пред ла жу ћи ре ше ња за Ко со -
во, док у ства ри тра жи мо дел ка ко да
га при зна као не за ви сну др жа ву. 

Ах ти са ри јев клон

Та дић је, као и Фи нац, по шао од тзв.
ре ал но сти па, пре ма ње му, ре ше ње
мо ра да ува жи чи ње ни цу да Ал бан ци
не ће ви ше да жи ве у Ср би ји. Он да је на
то до дао иде ју, баш као Ах ти са ри, да
тре ба на ћи по себ но ре ше ње за се вер
Ко со ва и Ме то хи је, јер је „на том де лу
Ко со ва дру га чи ја ре ал ност у од но су на
ал бан ску до ми на ци ју ју жно од Ибра“.
Као дру гу тач ку пла на је на вео за шти -
ту ма на сти ра и кул тур ног на сле ђа,
тре ћа је за шти та имо ви не др жа ве и
гра ђа на на Ко со ву, а че твр то су по себ -
не га ран ци је за без бед ност и бу дућ -
ност Ср ба ко ји жи ве у ен кла ва ма.

Ах ти са ри је, под се ти мо се, об у хва -
тио и пи та ње имо ви не цр кве и пра ва
за Ср бе у ен кла ва ма ју жно од Ибра, за
ко је је пред ви део ста тус на ци о нал не
ма њи не. Де фи ни сао је и пи та ње имо -
ви не, с тим да, ап сурд но, Фи нац ну ди
ви ше не го што тра жи Та дић. Ах ти са ри
је пред ви део да се ре ше и пи та ња ве -
ли ких ин ве сти ци ја ко је је Ср би ја има -
ла на Ко со ву и Ме то хи ји (као што су
ула га ња у про из вод њу елек трич не
енер ги је и ру да), а Та дић се огра ни ча -
ва са мо на при ват ну имо ви ну и од у зе -
та пред у зе ћа.

Збу ње ни ме ди ји у Ср би ји по ку ша -
ли су да од го нет ну шта се у Та ди ће вом
пла ну раз ли ку је од Ах ти са ри ја. Јер, ако
се ни шта не раз ли ку је, то зна чи да
пред сед ник у име Ср би је пред ла же по
бе лом све ту оно што је Скуп шти на Ср -
би је већ од ба ци ла! Да би „опра ли“ „де -
мо кра ту“, са Ра ди ја Сло бод на Евро па
су зва ли др жав ног се кре та ра за Ко со -
во и Ме то хи ју Оли ве ра Ива но ви ћа и
за мо ли ли га да да на пра ви раз ли ку из -
ме ђу Та ди ћа и Ах ти са ри ја. Ево шта је,
вид но из нер ви ран, од го во рио:

– Ви тра жи те баш де та ље где се ти
пла но ви раз ли ку ју, а ја то не мо гу да
вам ка жем. Из два раз ло га. Пр ви и
основ ни је сте да ја лич но ни сам упо -
знат с це лим пла ном, а дру го, и да је -
сам – то се не из но си у јав ност. Ја ми -
слим да је Ах ти са ри на пра вио са мо
про ви зо ри је, са мо мо гућ но сти и са мо
окви ре, кли му и ат мос фе ру у ко ји ма
би се евен ту ал но мо гла на ћи ре ше ња,
али објек тив но го во ре ћи, Ср би има ју
про бле ма да оства ре и оно што је При -
шти на усво ји ла из тог пла на.

Ива но вић је ти ме са мо по твр дио да
Та дић опет ра ди це лој др жа ви иза ле -
ђа, као он да ка да је, су прот но од лу ци
Скуп шти не Ср би је, при хва тио Еулекс
(шест та ча ка ко је је на сво ју ру ку до го -
во рио са Бан Ки Му ном) или ка да је од -
ба цио скуп штин ску ре зо лу ци ју и до го -
во рио дру гу са Бри се лом! Ива но вић је
бе срам но сла гао да је Ах ти са ри по ну -
дио је ди но „кли му“. Сви зна мо да је Фи -
нац пре ци зи рао чак и то ко ли ко ме се -
ци од ус по ста вља ња над гле да не не за -
ви сно сти тре ба да про ђе док Ко со во не

до би је сво ју вој ску. И то се упра во де -
ша ва! То ни је „кли ма“ и про ви зо риј,
не го вр ло кон крет ни ко ра ци и про пи -
са ни рок до ка да тре ба да се за вр ше.

У тај план спа да и рок до ка да Ср би -
ја мо ра да при зна тзв. Ко со во, од но сно
до ка да то мо ра да ура ди власт на че лу
са Та ди ћем. Он са да са мо тра жи на чин
да пред би ра чи ма по ка же ка ко је Ср би -
ја не што пред ло жи ла и ка ко је При -
шти на, под при ти ском тзв. при ја тељ -
ског За па да, то мо ра ла да при хва ти.

Ево ка ко то за ми шља: кре ће од то -
га да при зна је мо ре ал ност на се ве ру
Ко со ва, у ко јој тај про стор из у зи ма мо
из вла сти тзв. ко сов ских ин сти ту ци ја,
али не при зна је мо на вод но укуп ну не -
за ви сност. Иза те фор му ле се за пра во
кри је на ме ра да се из деј ству је не ко ре -
ше ње: не ка фор ма ауто но ми је у окви -
ру тзв. Ко со ва или по де ла, о ко јој се све
ви ше го во ри. 

По де ла Ко со ва

Пр во ско ри је по ми ња ње та квог ре -
ше ња до шло је од углед ног бри тан -
ског ана ли ти ча ра Џеј мса Кле ра Линд -
зи ја (ви ши на уч ни са рад ник Лон дон -
ске шко ле еко но ми је и по ли тич ких на -
у ка) ко ји је то ре као у вре ме ка да су Ср -
би до би ли Та ди ће ву по др шку да „ис -
тра ју на ба ри ка да ма“. На из глед ап -
сурд но, али ба ри ка де су скре ну ле па -
жњу на тзв. по себ ност се ве ра Ко со ва и
Ме то хи је и од њи хо вог ус по ста вља ња
се го во ри да је се вер Ко со ва де фак то
„одво је ни део“, да је „ре ал но ста ње на
се ве ру дру га чи је не го на остат ку Ко со -
ва“. То је био нео п хо дан шла гворт да
ме ђу на род на за јед ни ца по ку ша са по -
де лом. У том ду ху, Линд зи је за др жав -
ну но ви ну, По ли ти ку (на по зив те ме -
диј ске ку ће), оце нио да је по де ла је ди -
но ло гич но ре ше ње! Он је чак пре ци -
зи рао да Бе о град у на ред них не ко ли ко
ме се ци има по след њу шан су да се мо -
жда из бо ри за по де лу Ко со ва и Ме то -
хи је или ус по ста вља ње ауто но ми је за
Ср бе на се ве ру.

За вре ме Ах ти са ри је вог про це са
ме ђу на род на за јед ни ца је би ла за ин -
те ре со ва на да чу је но ве ра зум не оп ци -
је и, у то ку про це са ко ји је пред во ди ла
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Ка кву зам ку кри је плат фор ма че ти ри тач ке ко ју је Тадић са чи нио у тај но�сти��

Ко�со�во�ће�по�це�па�ти�
по�Ах�ти�са�ри�је�вој�ски�ци



пре го ва рач ка трој ка, Ср би ја је има ла
шан су. Та да је, ка зао је Линд зи, на сто -
лу по ну ђе на и по де ла Ко со ва. Бе о град
је имао шан су да ура ди ово што са да
Та дић ну ди, а то је да Ср би ја кон тро ли -
ше се вер у за ме ну за при зна ње не за ви -
сно сти. Линд зи је још пре ци зи рао да
Ср би ја има ал тер на ти ву, да мо же да
„по ста ви цр ве ну ли ни ју пре ма ЕУ и да
ка же да не мо же да од у ста не од се ве ра
Ко со ва, што ће има ти ди рек тан ути цај
на њен на пре дак ка члан ству у ЕУ“.

И шта се да ље де ша ва? Та дић схва -
та да је ово сце на рио по ко ме има шан -
се да до би је кан ди да ту ру, од но сно још
је дан ман дат. При хва та план и ба ри ка -
де ко ри сти да раз дво ји пи та ње се ве ра
од остат ка Ко со ва и Ме то хи је, а он да
из ла зи са Ах ти са ри је вим пла ном о
спе ци јал ном ста ту су за се вер. Она ко
ка ко је то не што ра ни је об ја снио Бри -
та нац.

И гле чу да, пр ви се о Та ди ће вом
пла ну из ја шња ва ју Бри тан ци. Зва нич -
ни Лон дон од мах оце њу је ка ко је Та -
ди ћев план при хва тљив! Ам ба са дор
Ве ли ке Бри та ни је у При шти ни, Јан
Клиф, оце њу је да је Та ди ћев план у
скла ду са Ах ти са ри је вим, да Ве ли ка
Бри та ни ја по др жа ва че ти ри пред ло -
же не тач ке срп ског пред сед ни ка. Пре
раз го во ра са Ал бан ци ма о тим тач ка -
ма, по треб но је да се при ме не по стиг -
ну ти тех нич ки спо ра зу ми и да се ис пу -
ни зах тев Ан ге ле Мер кел о па ра лел -
ним струк ту ра ма, пре ци зи рао је бри -
тан ски ди пло ма та. 

За ме ник тзв. ко сов ског пре ми је ра
Хај ре дин Ку чи из ја вио је да су за Ко со -
во при хва тљи ва ре ше ња у скла ду са
Ах ти са ри је вим пла ном и да Ко со во са
Ср би јом мо же да раз го ва ра „о те ма ма
ко је су од ин те ре са за обе не за ви сне и
су ве ре не др жа ве“. За ни мљи во, и При -
шти на је на го ве сти ла са гла сност.

Оно што су Бри тан ци за по че ли,
ЦИА је жар гон ски ре че но „за ку ца ла“.
Дан по сле Кли фа огла сио се Сти вен
Ме јер, аме рич ки струч њак ко ји је у
ЦИА био за ду жен за Бал кан. Ме јер је
из ја вио да би по де ла Ко со ва би ла нај -
бо ље ре ше ње! 

„Ако Бе о град и При шти на до ђу до
за јед нич ког ре ше ња, За пад би мо рао
то да при хва ти. Бе о град ве ро ват но ни -
кад не ће мо ћи да ус по ста ви кон тро лу
над те ри то ри јом ју жно од Ибра и за то
тре ба да по ку ша да са чу ва се вер Ко со -
ва. Срп ска власт мо ра да ка же За па ду:
’Од биј те, не за ни ма нас ка ква ре ше ња
ви ну ди те, ов де ми жи ви мо и ми мо ра -
мо да на ђе мо од го во ре’“, ис та као је Ме -
јер за бе о град ске ме ди је и до дао да
због тог ста ва не ће би ти санк ци ја, ни
НА ТО ин тер вен ци је. 

За ни мљив је ње гов пред лог сце на -
ри ја за ак ти ви ра ње по де ле: Ср би ја мо -
ра да ин си сти ра на пра ви ма ко ја су јој
да та Ре зо лу ци јом 1244, да се за по че -
так срп ска по ли ци ја вра ти на се вер,
ка ко би се обез бе ди ла си гур ност. То је,
да кле, из ја вио про фе сор на Уни вер зи -
те ту за на ци о нал ну од бра ну у Ва -
шинг то ну и ду го го ди шњи ана ли ти -
чар ЦИА за Бал кан. 

У при лог по де ли ок то бра 2011, го -
во рио је и бив ши ко ор ди на тор Пак та
за ста бил ност ју го и сточ не Евро пе Ер -
хард Бу сек. Он је оце нио да у том тре -
нут ку мо жда ни је би ло до вољ но по др -
шке, али да ће од ми ца њем кри зе без
ре ше ња, „по де ла по ста ти пре о вла ђу ју -
ћи став у Уни ји“! На пра вио би се ко сов -
ски Деј тон, ме ђу на род на за јед ни ца би
би ла га рант спо ра зу ма Бе о гра да и
При шти не, па та ко ни ко у Бо сни не би
имао шта да тра жи на осно ву по де ле
Ко со ва и Ме то хи је, об ја снио је аустриј -
ски шип тар ски ло би ста. 

Три мо де ла 

Осим по де ле Ко со ва, Ме јер је ре као
да ни је не мо гу ћа ни раз ме на те ри то -
ри ја, југ Ср би је за се вер Ко со ва и Ме то -
хи је... Ме ђу тим, Та дић је не дав но на вео
не ко ли ко дру гих мо гућ но сти. Он је то
са же то из ла га ње, то ком не дав не по се -
те Ма ке до ни ји, по чео ре че ни цом: „Ср -
би ја не ма илу зи ја да мо же да по вра ти
су ве ре ни тет над Ко со вом ко ји је има -
ла пре 2000“. За тим је об ја снио да је по -
де ла не мо гу ћа, јер је „мно го Ал ба на ца
за го ва ра ло по де лу у сво јој по ли ти ци у
про шло сти“, али „да нас за њу не по сто -
ји до вољ на по др шка“.

Шта је ти ме Та дић за пра во ре као?
Пр во, по ру чио је да Ср би ја хо ће да се
од рек не су ве ре ни те та над Ко со во и
Ме то хи јом и да при ста је на про ме ну
гра ни ца. Он ни је ре као да је по де ла не -
мо гу ћа, јер је це ло Ко со во и Ме то хи ја
срп ско, да је по де ла не мо гу ћа јер је за -
бра њу је Устав Ср би је. Не, он је пре ци -
зи рао да по де ле не ма због дру ге стра -
не. Ако би дру га стра на при ста ла, и Та -
дић би. Баш ка ко су му то при пре ми ли
ра зно ра зни аген ти ЦИА и МИ6, „ана -
ли ти ча ри“ и „про фе со ри“. За то Та дић
при ча о свом пла ну као о не че му тај но -
ви том, а пред, ка ко је ка зао, Скуп шти -
ну и на род ће иза ћи тек ка да обез бе ди
до вољ ну по др шку! Од но сно, ка да нас
опет до ве де пред свр шен чин!

Као дру ге мо гућ но сти, Та дић је по -
ме нуо већ ле ген дар ну, су лу ду иде ју
двој ног су ве ре ни те та. 

И то ре ше ње под ра зу ме ва да се Ср -
би ја од рек не Ко со ва и Ме то хи је, о че -
му смо де таљ но пи са ли у про шлим из -
да њи ма „Ве ли ке Ср би је“. Та дић је био
на вео ир ски мо дел, по ја снив ши да „Ре -
пу бли ка Ир ска на при зна је по де лу
свог те ри то ри јал ног ин те гри те та, од -
но сно остр ва, али је све јед но чла ни ца
ЕУ“. 

Дру ги мо де ли би, пре ма Та ди ћу, би -
ли Ју жни Ти рол или две Не мач ке ко је
по сле Дру гог свет ског ра та, то ком це -
ле исто ри је ме ђу соб не раз де ље но сти
до 1989, ни су при зна ва ле јед на дру гу,
али су функ ци о ни са ле.

Ко је је ре ше ње нај и зве сни је, мо жда
нај бо ље илу стру је по др шка ко ју је Хи -
ла ри Клин тон обе ћа ла Та ди ћу, по што
је срп ски пред сед ник из нео план у че -
ти ри тач ке ње ном иза сла ни ку Фи ли -
пу Ри ке ру. Аме рич ка др жав на се кре -
тар ка по зва ла је те ле фо ном Бо ри са Та -
ди ћа и ка за ла му да су Сје ди ње не Аме -
рич ке Др жа ве спрем не да „по мог ну
обе ма стра на ма“.

Р. В. С.
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П
осле неодржавања пописа на
Косову и Метохији, Влада Срби-
је размишља да не одржи ни ло-

калне изборе у јужној српској покраји-
ни и тако се и фактички одрекне суве-
ренитета над тим делом државне те-
риторије. О овој могућности све гла-
сније се говори међу Србима у покраји-
ни, међутим ниједна државна инсти-
туција нити функционер из власти ни-
је демантовао ове спекулације.

ЕУ условљава гашење
српских институција

Општепозната ствар је да Европска
унија условљава чланство Србије у тој
организацији признањем нелегално
проглашене независности Косова.
Званичници ЕУ у више наврата захте-
вали су од Бориса Тадића да угаси срп-
ске институције на Косову и Метохији
и натера Србе да прихвате и признају
тзв. власт у Приштини. Уколико ло-

кални избори не буду одржани на Ко-
сову и Метохији, последица тога биће
гашење свих српских општина на тој
територији, што и јесте захтев ЕУ.

Други мотив актуелне власти за га-
шење српских општина на Косову и
Метохији свакако је чињеница да ре-
жим Бориса Тадића нема подршку ме-
ђу локалним становништвом које се
оштро супротставља досадашњим до-
говорима Београда и Приштине.

Већ кршили Устав

Председник Одбора Скупштине Ср-
бије за Косово и Метохију и посланик
Српске радикалне странке, Љубомир
Краговић, каже да су избори „уставна
обавеза“, али да је режим већ прекр-
шио Устав по питању Косова и Мето-
хије. 

– Срби са Косова и Метохије већ су
имали горко искуство са изостанком
пописа на Косову и Метохији. Такође,
Србија у неким општинама у покраји-
ни није спровела локалне изборе. Ре-
жим Бориса Тадића је до сада неброја-
но пута прекршио Устав Србије, тако
да постоји реална опасност да то учи-
ни и тиме што неће расписати изборе
на Косову и Метохији.

Он је објаснио да Тадић, вођен сло-
ганом „Европа нема алтернативу“, гу-
ра Србе са Косова у руке нелегалним
шиптарским институцијама. 

– Ако се избори не одрже, то ће би-
ти последња фаза признања нелегал-
не независности Косова од стране Бо-
риса Тадића – објашњава Краговић.

Без институција нема опстанка

Председник СО Звечан и функцио-
нер Српске радикалне странке, Добро-
сав Добрић, каже да је борба за одржа-
вање локалних избора на Косову и Ме-
тохији борба за опстанак Срба у овом
делу Србије.

– Постоји реална опасност да се ло-
кални избори неће одржати на Косову
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• Потврда суверенитета Србије на Косову и Метохији биће то да се одрже локални избори и
српске општине наставе са радом, али Влада Србије то не жели

Режим Бориса Тадића, по наређењу ЕУ, 
укида српске институције на Косову и Метохији

Бране�српске�општине
од�Тачија�и�Тадића

Захтев за хитну седницу парламента поводом Косова и Метохије
Српска радикална странка је 26. јануара, заједно са Демократ-

ском странком Србије, поднела Народној скупштини Републике Ср-
бије захтев за одржавање ванредне седнице Скупштине. 

– Забринути смо због фантомског, нетранспарентног плана од че-
тири тачке о Косову и Метохији. Последњи извештај о договорима
Београда са тзв. Приштином, а иза којих је уствари Брисел, чули смо
31. јула и од тог датума немамо никакве информације шта се деша-
ва. И више смо него забринути планом од четири тачке, јер је план,
који подржава представник америчке администрације Филип Ри-
кер и ЕУ, лош за Србију. Оно што је најважније, Тадић говори о посеб-
ном статусу за север наше јужне покрајине. То је једна бесмислица,
апсурд, јер, како може бити посебан статус ако је Косово и Метохија,
према Уставу, део Републике Србије. То је једно полупризнање Косо-
ва и Метохије као посебне државе – изјавио је Дејан Мировић, члан
Председничког колегијума. 

Он је додао да, у том смислу, Српска радикална странка потпуно
разуме грађане Србије на северу који хоће референдум и подржаће
сваки став српских радикала на Косову и Метохији. „Ако они хоће да
изађу на референдум, ми ћемо их подржати јер сматрамо да не могу
да живе у бандитској држави Хашима Тачија и сличних марионета
ЕУ“, нагласио је Мировић.



и Метохији јер су то жеље Владе Срби-
је и ЕУ. Не би било први пут да власт
крши Устав Србије на територији Ко-
сова и Метохији. Подсетићу вас да
2008. године нису одржани избори за
Покрајинску скупштину АП Косова и
Метохије, затим нису одржани локал-
ни избори у неким општинама, а на
крају ни попис. Све су ово драстична
кршења Устава. Српска радикална
странка захтева да се избори распишу
и одрже на свим нивоима на Косову и
Метохији. Тражимо само да се стрикт-
но поштује Устав, каже Добрић. Он об-
јашњава да је досадашње искуство то-

ком окупације Косова и Метохије по-
казало да тамо где нема српских ин-
ституција није остало ни Срба. 

– Где год су се одржале и функцио-
нисале институције државе Србије,
одржали су се и Срби – указује Добрић.

Он верује да ће режим покушати да
изведе манипулацију тиме што ће рас-
писати само парламентарне изборе на
Косову и Метохији, али не и локалне.

– Није довољно да буду одржани са-
мо парламентарни избори јер то не
потврђује суверенитет Србије на Косо-
ву и Метохији. Србин може на парла-
ментарним изборима да гласа и у Лон-

дону, Њујорку, Пекингу, итд. Потврда
суверенитета Србије у јужној српској
покрајини биће то да се одрже локал-
ни избори и да српске општине наста-
ве са радом – каже Добрић.

Тачи и Тадић на истом задатку

Председник општине Вучитрн–При-
лужје, радикал Зоран Ракић каже за
„Велику Србију“ да су Тадић и Тачи
подједнако против одржавања локал-
них избора за српске општине на Ко-
сову и Метохији:

– Осим режима Бориса Тадића, про-
тив тих избора је и режим Хашима Та-
чија, који би овај пут можда покушао
да силом спречи одржавање избора за
српске општине на Косову и Метохији.
Од избијања кризе са административ-
ним прелазима, Приштина стално че-

ка прилику да изазове нове инциден-
те. Међутим, Устав Србије је јасан, из-
бора мора бити и на Косову и Метохи-
ји – каже он.

Слогом против окупатора

Срби са Косова и Метохије тренутно се

истовремено боре против окупацио-

них снага ЕУ и НАТО-а, шиптарске те-

рористичке власти, али и режима Бо-

риса Тадића који им је окренуо леђа. У

циљу слабљења отпора тзв. приштин-

ским властима а на захтев ЕУ, режим

Бориса Тадића спреман је да угуши ин-

ституције државе Србије на Косову и

Метохији. Устав Србије мора да се ис-

поштује и одрже избори на свим ниво-

има на Косову и Метохији. Чланство

Србије у некој међународној институ-

цији не сме бити прече од одбрана др-

жавне територије и грађана који на

њој живе. Р. В. С.
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Срби спремни за изборе
Председник општине Вучи-

трн–Прилужје, Зоран Ракић, ка-
же да су Срби спремни за избо-
ре и да су одређени сви потреб-
ни припремни послови за то.

– Срби су спремни за изборе,
општине су ревидирале бирач-
ке спискове и чекамо одлуку.
Надлежне институције не желе
да нам одговоре да ли ће бити
избора на Косову и Метохији
иако смо тај одговортражили и
од владе и од Министарства за
Косово и Метохије – каже Ра-
кић.



С
рп ска на пред на стран ка од би ја
да ја сно из не се сво је ста во ве о
Ко со ву и Ме то хи ји, без у спе шно

по ку ша ва ју ћи да ба лан си ра из ме ђу
би ра ча у Ср би ји и сво јих на ло го да ва ца
из Бри се ла. Рас тр за ни из ме ђу срп ских
би ра ча, ко ји оче ку ју од њих да бра не
Ко со во и Ме то хи ју, и НА ТО и ЕУ ко ји
тра же при зна ње не ле гал но про гла ше -
не не за ви сно сти, ли де ри СНС То ми -
слав Ни ко лић и Алек сан дар Ву чић све
че шће оста ју не ми на пи та ње „Ка кав је
став СНС-а по пи та њу Ко со ва и Ме то -
хи је“. Због то га су „на пред ња ци“ по ста -
ли пред мет по ру ге не са мо ро до љу би -
вих сна га у Ср би ји већ и ре жим ских
пар ти ја са ко ји ма се утр ку ју у до дво ра -
ва њу Бри се лу.

По след њи при мер на пред њач ког
бе жа ња од од го вор но сти је то што ни -
су уче ство ва ли у скуп штин ској рас -
пра ви о Европ ској уни ји, ка да је гост
би ла европ ска де ле га ци ја на че лу са
Венсаном Де же ром. Глав ни раз лог
што на пред ња ци, као јед ни од нај ве -
ћих за го вор ни ка ула ска у ЕУ, ни су уче-
ствовали у де ба ти је то што не ће јав но

да из не су став о Ко со ву и Ме то хи ји!
Све пар ла мен тар не гру пе су отво ре но
за сту па ле сво је ста во ве о ста ту су ју -
жне по кра ји не и Европ ској уни ји, са мо
су пред став ни ци СНС по бе гли од очи ју
јав но сти. Та ко су по но во из бе гли да
пред гра ђа ни ма при зна ју да су се од ре -
кли Ко со ва и Ме то хи је!

То му сми ри ле бри сел ске па ре

– Та ко ми Бо га,не ћу се сми ри ти док
Ко со во и Ме то хи ја не бу де под кон тро -
лом Ср би је – из ја вио је То ми слав Ни -
ко лић у фе бру а ру 2008. го ди не на ми -
тин гу по сле про гла ше ња не ле гал не
на за ви сно сти Ко со ва. Са мо не ко ли ко
ме се ци по што је ово из го во рио, Ни ко -
лић је ипак, осни ва њем про е вроп ске
СНС, на шао мир иако Ко со во и Ме то -
хи ја ни је под кон тро лом Ср би је. 

Од тог тре нут ка за Ни ко ли ћа сти -
ца ње ста ту са кан ди да та за ЕУ је нај ва -
жни је пи та ње у Ср би ји док те ма од -
бра не Ко со ва и Ме то хи је од ла зи у дру -
ги план. Од пр вог да на по сто ја ња, СНС
из но си ста во ве да Ср би ја мо ра да учи -
ни све да би се при бли жи ла Бри се лу

упр кос то ме што је Европ ска уни ја, уз
САД и НА ТО, глав ни спон зор и по ма гач
не за ви сно сти Ко со ва, и што нам оти ма
15 од сто те ри то ри је. 

Са ве ту је се са Ка и ном око Aвеља

Приликом једног гостовања на ТВ
Б92, упитан какав би био став СНС ако
ЕУ постави услов Србији да призна тзв.
Косово, Николић је рекао да је то као
да га питају да ли да се “одрекне једног
или другог сина”. Том приликом је Ни-
колић из јед на чио срп ско Ко со во са
Европ ском уни јом.

Ме ђу тим, то не тре ба да чу ди јер је
у пи та њу исти чо век ко ји је у ин тер -
вјуу об ја вље ном у ли сту „Новoсти“ из-
јавио да Србија мора да се консултује
са ЕУ око одбране Косова (са онима ис-
тима који су признали независност и
послали окупациону мисију Еулекс у
покрајину која штити интересе шип-
тарских терориста).

То би било исто као да се посавето-
вао са Каином око будућности Авеља,
односно око питања суверенитета Ср-
бије консултује се са онима који су тај
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СНС�по�ли�ти�ка�глу�вих�те�ле�фо�на
На пред ња ци Ни ко лић и Ву чић не сме ју да јав но признају

да су се одрекли Ко со ва и Ме то хи је



суверенитет и нарушили 1999. годи-

не.

То колико воли свог „сина“ Нико-

лић је показао када је рекао да ће рас-

писати референдум „Косово или ЕУ“.

Тако је Николић постао „отац“ који је

спреман да понуди „ликвидацију“ свог

„сина“ на референдуму.

Желе власт, ал’ не знају

одговоре!?

Када им новинари поставе најди-

ректнија питања о Косову и Метохији,

напредњаци одговарају да „то ни су

пи та ња за њих јер СНС ни је на вла сти“.

Због че га он да Ни ко лић и Ву чић од го -

ва ра ју на би ло ко је дру го пи та ње ве за -

но за др жав ну по ли ти ку ако је то са мо

по сао вла сти?

Ја сно је да је за на пред ња ке Ко со во

и Ме то хи ја за бра ње на те ма, од но сно

да не сме ју да да ју ди рект не од го во ре

јер би сва ки ди рек тан од го вор мо гао

да раз љу ти или би ра че или на ло го -

дав це из ЕУ.

Исти на ис пли ва ла на ви де ло

Иако функ ци о не ри СНС-а од би ја ју

јав но да при зна ју да су спрем ни да, по -

сле евен ту ал ног до ла ска на власт, при -

зна ју Ко со во, исти на о то ме у ви ше на -

вра та је сти гла у јав ност. Њи хо ва

спрем ност на ко ла бо ра ци ју са НА ТО-

ом и ЕУ шо ки ра ла је чак и дру ге про е -

вроп ске стран ке ко је су ово из не ле са

го вор ни це Скуп шти не Ср би је. 

Ли дер ЛДП-а Че до мир Јо ва но вић

твр дио је да је Ни ко лић, при ли ком јед -

не по се те Бри се лу, обе ћао при зна ње

Ко со ва. 

– Ни ко лић по ход ни ци ма ЕУ обе ћа -

ва оно што ни ко у Ср би ји ни је спре ман

да учи ни, са мо да би до био по др шку за

до ла зак на власт. Чо век ко ји се од ре -

као сво је про шло сти, да нас је спре ман

да по ну ди сво ју уло гу у пре ћут ном

при зна ва њу не за ви сно сти Ко со ва, са -

мо ако до би је миг – из ја вио је та да Јо -

ва но вић. Иста по твр да сти гла је и на -

кон Ни ко ли ће вог са стан ка с не мач ким

ше фом ди пло ма ти је Гви дом Ве стер ве -

ле ом. На и ме, То ми слав Ни ко лић је на

са стан ку с Ве стер ве ле ом, пред све до -

ци ма ме ђу ко ји ма је би ла и Су за на Гру -

бје шић, шеф по сла нич ке гру пе Г17

плус у На род ној скуп шти ни Ре пу бли -

ке Ср би је, ре каода ће Ср би ја мо ра ти да

се су о чи с не за ви сно шћу Ко со ва. 

– Не за ви сно Ко со во Ср би ји ви си

над гла вом! Ни сам оп ти ми ста у ве зи са

ис хо дом ре зо лу ци је, а сма трам да Ср -

би ју оче ку је су о ча ва ње с не за ви сно -

шћу Ко со ва – са оп штио је Ни ко лић.

На кон то га днев ни лист „Ку рир“ од 30.

ав гу ста, под на сло вом „Ни ко лић при -

зи ва не за ви сно Ко со во“, пре но си из ја -

ву ше фа по сла нич ке гру пе Г17 Су за не

Гру бје шић.

– То сам схва ти ла као по ру ку да би

он био мно го кон струк тив ни ји од са -

да шње вла сти – об ја сни ла јеГру бје ши -

ће ва.

Истин ски став на пред ња ка о Ко со -

ву и Ме то хи ји гра ђа ни Ср би је су мо гли

да про чи та ју у по је ди ним по вер љи -

вим де пе ша ма ам ба са де САД у Бе о гра -

ду ко је је об ја вио сајт Ви ки ликс.

Пре ма до ку мен та ци ји об ја вље ној

на Ви ки лик су, функ ци о не ри СНС

Алек сан дар Ву чићиНе бој ша Сте фа но -

вић су од мах на кон фор ми ра ња на -

пред ња ка 2008. го ди не из ве сти ли

аген те у ам ба са ди САД у Бе о гра ду да

Ни ко лић и Ву чић пред ла жу про ме ну

ју жних срп ских гра ни ца и по де лу Ко -

со ва и Ме то хи је. 

Спрем ни да при зна ју
не за ви сност

И по ред од би ја ња да ди рект но од -

го во ре на пи та ња око Ко со ва и Ме то -

хи је, ипак из њи хо вих исту па ја сно је

да су на пред ња ци спрем ни да по до ла -

ску на власт у Ср би ји при зна ју не ле -

гал но про гла ше ну не за ви сност. То до -

ка зу ју чи ње ни це да су Ни ко лић и Ву -

чић у пот пу но сти из ме ни ли ста во ве о

Ко со ву и Ме то хи ји ко је су има ли 2008.

го ди не, њи хо ви раз го во ри са пред -

став ни ци ма САД, ЕУ и НА ТО у ко ји ма

им ну де сво ју по слу шност, де пе ше ам -

ба са де САД ко је је об ја вио Ви ки ликс,

из ја ве у ко ји ма го во ре да су спрем ни

да се о при зна њу Ко со ва и Ме то хи је

гла са на ре фе рен ду му, итд.

Кон тра дик тор не и збу њу ју ће из ја -

ве на пред ња ка нај ви ше под се ћа ју на

де чи ју игру глу вих те ле фо на, ме ђу -

тим, ка ко год из го ва ра ли ре че ни це,

кроз сва ку од њих се про вла чи да је

члан ство у ЕУ на пред ња ци ма бит ни је

од од бра не Ко со ва и Ме то хи је.

Р. В. С.
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Чак их и ДС про зи ва

Koлико је СНС огрезла у издаји државних интереса најбоље пока-
зује и то што их због неодређених ставова о Косову и Метохији про-
зивају и друге испоставе Брисела, попут Демократске странке. ДС је
окле ва ње Срп ске на пред не стран ке да из не се став о Ко со ву и Ме то -
хи ји оце ни ла као вр хун ски по ли тич ки ку ка вич лук, твр де ћи да по -
ли тич ке ку ка ви це не мо гу да пре тен ду ју на то да во де зе мљу.

– На пред ња ци већ ме се ци ма не сме ју да из не су свој став о Ко со ву
– оп ту жи ле су де мо кра те сво ју иде о ло шку са бра ћу из СНС-а.

Ни по сле ово га СНС ни је иза шла са ја сним ста вом пре ма Ко со ву и
Ме то хи ји.



BROJ 3486, FEBRUAR 2012. VELIKA SRBIJA 15

Ч
ланство Српске напредне стран-

ке се сваким даном све више

осипа, јер разочарани и измани-

пулисани грађани одлучују да пређу у

Српску радикалну странку. Томислав

Николић и Александар Вучић издају

национални интерес Србије ради ЕУ и

подржавају тајкунизацију Србије. Гра-

ђани широм наше земље прозрели су

ту политику лидера напредњака, па

већ месецима масовно напуштају СНС.

Примера је толико да не можемо све

побројати, али се последњих дана из-

двојио један догађај у Пироту, у коме

су цели месни одбори СНС-а отишли

из те странке и прикључили се срп-

ским радикалима! Поражени напред-

њаци су морали да затворе своју кан-

целарију у овом граду, а због незауста-

вљивог осипања чланства, очигледно

је да ће пре или касније позатварати

канцеларије и у остатку Србије. Није

реч само о томе да се у Српску ради-

калну странку враћају њени бивши

чланови, већ са њима у радикале пре-

лазе и они грађани који пре чланства у

СНС-у нису били ни у једној другој

странци. Конкретно, у Пироту се у ра-

дикале вратило око 400 људи, а при-

шло је још око 50 чланова којима је

СНС била прва странка.

Напредњаци затварају одборе!

Председник Општинског одбора
Српске радикалне странке Пирот, Бо-
јан Илић, истиче да је цео Месни одбор
Трнава, укључујући и председника
Аницу Пејчић, Месни одбор Држина,
председника Мариана Јовановића, Ме-
сни одбор Ђерам, чији је председник
Бранкица Обрадовић, као и велики
део чланства из још три месна одбора

дошао у радикале. Због таквог драма-
тичног одлива подршке у народу, СНС
је у Пироту морала да распусти свој од-
бор! Тим поводом, радикали су одржа-
ли конференцију за новинаре и пред
камерама симболично издали 80
чланских карата Српске радикалне
странке људима који су открили које
је право лице Николића и Вучића. 

– Око 50 чланова су били само у на-
предњацима. Као главне разлоге за на-
пуштање СНС-а наводе да су разочара-
ни у руководство те странке у Београ-
ду и у политику за коју се у врху стран-
ке залажу. Такође, замерају и што је ло-
кални одбор само скупина интересних
групација. 

То су људи који су приватници,
привредници и неки богати људи,
што потврђује да у СНС-у нема просто-
ра за обичне људе. Они у СНС-у не мо-
гу да се баве политиком. То је оно што
су људи замерили напредњацима и

због чега су пришли Српској радикал-
ној странци – прича Бојан Илић, пред-
седник ОО СРС Пирот.

Напредњаци су, како је истакао, по-
кушали да врате чланство, тако што су
преко медија поручили да „ако је рас-
пуштен месни одбор, то не значи да је
распуштено чланство“ и позвали људе
да не иду у Српску радикалну странку.
Међутим, грађани су у пракси видели
да Николића и Вучића уопште не ин-
тересује Пирот као средина, већ их са-
мо занима победа на републичком ни-
воу, односно да узму власт у великим
центрима као што су Београд, Нови
Сад и Ниш. То се видело и на основу то-
га кога су постављали на место шефа
месних одбора. Наиме, Николић и Ву-
чић су на водеће функције постављали
богате привреднике, који су могли да
им дају новац и да финансирају Вучи-
ћеву кампању у Београду. То су, како
каже Илић, информације „из прве руке“. 

Повратак

Тома�је�лажов�и�издајник
• Напредњаци затворили одбор у Пироту, јер је целокупно чланство прешло у Српску радикал-

ну странку. Због антинационалне политике и веза са тајкунима, Николић и Вучић масовно и
незаустављиво губе подршку у народу и само је питање времена кад ће морати да позатва-
рају одборе широм целе Србије

• Напустили смо СНС јер на место шефа одбора стављају неке богаташе, који финансирају
кампању у Београду и раде само у свом интересу, а не у корист села. Ниједан предлог за побољ-
шање услова живота на селу нису подржали, па смо се обратили радикалима и сада имамо
и асвалтиране и осветљене улице, игралишта за децу и помоћ за старце – причају новоучла-
њени радикали из Пирота 

Разочарани и обманути напредњаци масовно 
се учлањују у Српску радикалну странку



Николић тражио паре

– Због личних интереса Николића
и Вучића, на чело СНС у Пироту били
су постављени богати привредници
који су им били потребни у кампањи.
Нас шездесетак чланова СНС-а је тиме
било јако револтирано и одлучили
смо да дођемо у Српску радикалну
странку. Људи су схватили да су по-
требни Вучићу и Николићу само да би
дали паре централи – каже Бранкица
Обрадовић.

Она истиче да напредњаци нису по-
казали никакво интересовање да се
унапреде услови живота у Пироту, а да
су на локалном нивоу били подноше-
ни предлози да се асвалтирају улице и
постави улична расвета, као и да се на-
праве дечија игралишта. Када напред-
њаци нису хтели ништа да учине за
„обичне“ људе, обратили смо се Срп-
ској радикалној странци, која је дала
подршку и помогла да се ови циљеви
Пироћанаца остварују, навела је Обра-
довићева.

Слична је ситуација била и у селу
Трнави, где је пре годину дана цео ме-
сни одбор напустио издајничку стран-
ку напредњака. Аница Пејчић истиче
да је код њих ситуација била специ-
фична, јер нико из Месног одбора Тр-
нава никада пре није припадао нијед-
ној другој странци сем СНС.

Вучић неће да ради за село 

– Видели смо да СНС не ради добро.
Високи функционери те странке раде
само за себе. Ја, као председник месног
одбора, никада нисам добила никакву
помоћ да урадим нешто за село. Сваки
мој вапај остао је без одговара. Обрати-
ла сам се Српској радикалној странци.
Хтела сам да направимо сеоску депо-

нију и издвојили смо средства за то.
Добар део посла смо сами завршили,
али нам је понестало новца за механи-
зацију и била нам је потребна помоћ за
чишћење депоније. Напредна странка
није хтела да нам помогне, али је зато
Српска радикална странка помогла и
захваљујући српским радикалима се-
ло је добило своју депонију – прича
Пејчићева и додаје да је сваки пројекат
који би допринео бољем животу људи,
код напредњака био само мртво слово
на папиру.

Напредна странка је показала да не
намерава да „прстом мрдне“ како би
народу било боље, ништа се за мешта-
не Трнаве није радило, па је због тога
цео одбор одлучио да се ишчлани. 

– Чак сам и Вучића писмено обаве-
штавала о томе шта се ради у ОО Пи-
рот. Видела сам да тамо не може да се
ради. Покушавала сам више пута да
дискутујем о томе, али то није њима
било по вољи. Поднела сам оставку и

ишчланила се, а по мом одласку су
исто учинили и чланови мог месног
одбора – прича Пејчићева и показује
списак бивших напредњака, који је од-
нела у Српску радикалну странку и за-
молила да сви ти мештани буду при-
мљени у српске радикале. 

Радикали једини помогли

После годину дана деловања у Срп-
ској радикалној странци, Пејчићева је
презадовољна сарадњом и тиме што је
свака акција коју је осмислио Месни
одбор била помогнута и остварена ка-
ко би село напредовало. Примера је
много. Захваљујући ангажованости
српских радикала у Скупштини оп-
штине Пирот, село Трнава је добило
одличну уличну расвету, чак бољу не-
го сам град Пирот, за ово старачко се-
ло су обезбеђени пакети за стара лица,
деца су по први пут добила новогоди-
шње пакетиће 13. јануара, а и дечије
игралиште је поново отворено, јер је
уз помоћ СРС-а постављена расвета.

Међутим, можда је најважније иста-
ћи да се Српска радикална странка са-
да залаже и чини све да би се поново
отворила сеоска амбуланта, коју је
пређашња власт у Пироту затворила, а
простор је изнајмљен једном привред-
нику који се бави прерадом дрвета. 

Мариан Јовановић, председник Ме-
сног одбора Држина код Пирота, који
окупља и чланове из села Петровац и
Војнеговац, огорчен је политиком коју
воде Николић и Вучић. И не само он,
већ још 40 чланова СНС-а који су из ме-
сног одбора напредњака прешли у
СРС. У напредњацима је тако остало
само троје мештана! Према Јованови-
ћевој оцени, сви људи су прешли јер су
видели да је СНС једна обична интере-
сна групација. Српска радикална
странка, својим деловањем, показала
је да су јој интереси грађана на првом
месту. Залагањем СРС-а села су напро-
сто оживела. Дуго година је, према Јо-
вановићу, био проблем асвалтирање
улица, али је то захваљујући радикали-
ма решено. Народ је на конкретном
примеру видео да радикали раде у ин-
тересу месне заједнице и сељака и
определио се за СРС. 

– На локалном нивоу, у СНС-у се ни-
је знало ни ко води странку. На врху су
се дешавале разне смене, довођени
људи које народ просто није могао да
прихвати, јер су нам били непознати и,
јер се одмах видело да нису дошли ту
да помогну народу да боље живи, него
да остваре неки лични итерес– истиче
на крају Јовановић.
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Повратак



К
омитет за одбрану Војислава
Шешељ поднео је 24. јануара
полицији пријаву против лица

која су претходних дана уништавала
билборде са ликом Војислава Шеше-
ља. У пријави су прецизно наведени
сви подаци ових особа, са именима и
адресама, за које се поуздано зна да су
активисти Српске напредне странке,
а који су уништавали имовину.

Члан Комитета за одбрану Воји-
слава Шешеља, Немања Шаровић, на
конференцији за новинаре оценио је
да се Николић и Вучић очигледно
плаше председника Српске радикал-
не странке Војислава Шешеља чак и
кад његов лик виде на билборду, и да
зато исте уништавају. 

Комитет за одбрану захтева од по-
лиције да спречи даље уништавање
билборда и, како је казао Шаровић,
ово очигледно иживљавање морал-
них мизерија из Напредне странке.
Комитет је од тужилаштва захтевао
да што ефикасније реагује како би се
што пре привели правди они који
уништавају туђу имовину. Комитет је
поднео и одштетни захтев за штету
која је причињена уништавањем бил-
борда и која је значајна.

Наређење дали 
Тадићеви клонови

Плашећи се Војислав Шешеља, чак
и његовог лика на билбордима, на-
предњаци их систематски и органи-
зовано уништавају данима, просипа-
њем фарбе, цепањем, жврљањем па-
рола аутолаком. Пароле и поруке које
се исписују су свуда исте садржине, па
није тешко закључити да је њихово
уништавање наручено из једног цен-

тра. Тачније, према Шаровићу, нару-
чено је од стране једног или двојице
малих људи и моралних наказа које
су Војислава Шешеља издале, док се
налазио у притвору Хашког трибунала.

– Те наказе су прихватиле проза-
падну идеологију, коју данас заступа-
ју и жешће него њихов идеолошки
клон Борис Тадић. Сваки тај билборд
са ликом Војислава Шешеља подсећа
их на њихову издају, на њихову мо-
ралну мизерију. То је разлог што не
могу да издрже, већ, шаљу своје акти-
висте, активисте Српске напредне
странке да те билборде уништавају –
објаснио је Шаровић.

Комитет сматра да су Николић и
Вучић наредили скрнављење Шеше-
љевог лика на начин који превазила-
зи и Бориса Тадића. Непредњачки
двојац са бриселским и вашингтон-
ским кормиларом све теже сакрива
страх од Војислава Шешеља. Јавна тај-
на је да где год су
стигли, мољакали
су да се све учини да
се он не врати из Ха-
шког трибунала.
Измишљањем ра-
зноразних атента-
та, служећи се бру-
талним лажима, по-
кушали су да га ме-
дијски сатанизују.
Стављајући лични
интерес изнад оп-
штег интереса, по-
стали су најжешћи
следбеници и заго-
ворници политике
евроатлантских ин-
теграција, а на том

путу, очигледно, сметња им је Воји-
слав Шешељ.

Српски народ има пословицу „По-
турица гори од Турчина“, а модерне
српске потурице су идеолошки кло-
нови Бориса Тадића, Томислав Нико-
лић и Александар Вучић. У својој мр-
жњи и страху од Шешеља чак прева-
зилазе режим Бориса Тадића, који је
Шешеља пре девет година послао у
Хаг.

Билборди против
хашке тираније

У Комитету су поручили да режим
у Београду страхује од повратка Ше-
шеља и зато чини све што може да
спречи његов долазак, али да је страх
Томислава Николића и Александра
Вучића другачији – „они се Војислава
Шешеља боје чак и кад виде његов
лик на билборду“. 

Иначе, у Комитету истичу да су
билборди постављени као део напора
да се јавности Србије укаже на конти-
нуирано кршење Шешељевих еле-
ментарних људских и процесних пра-
ва, и на веома тешко стање у коме се
налази лидер Српске радикалне
странке.

За кобно стање Шешељевог здра-
вља је најодговорнији Хашки трибу-
нал, и то је порука коју су билбордима
хтели да пошаљу широм Србије.
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Уплашени напредњаци

Плаше�се�Шешеља
чак�и�на�билборду

Напредњаци уништавају билборде са ликом Шешеља

• Вучић и Николић плаше се чак и лика Војислава Шешеља на
билбордима и због тога су издали наређење да се они си-
стематски и организовано уништавају. „Сваки тај бил-
борд са ликом Војислава Шешеља подсећа их на њихову из-
дају, на њихову моралну мизерију. То је разлог што не мо-
гу да издрже, већ шаљу активисте Српске напредне
странке да те билборде уништавају“, објаснио је Немања
Шаровић, члан Комитета за одбрану Војислава Шешеља
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П
рво,�неопходно је нормализовати
Шешељево� погоршано� здрав-
ствено� стање. Друго,� нема� ни

људских�ни�правних�разлога�да�Шешељ
не� буде што� пре� ослобођен.� Деценија
проведена�у�истрази�је�велика�и�непра-
ведна�казна.

–�Просперитет�је�могућ�само�ако�се
обнови�суверенизам,�а�ЕУ�слаби�сувере-
ност�и�привреду�Србије,�док�нас�клијен-
телистичка� власт води� у� ропство!
Уместо�да�се�Србија�и�Срби�на�размр-
вљеном�српском�простору�реинтегри-
шу�и�живе�у�општеприхваћеној� зајед-
ници,� заговара� се� приоритетни� „ула-
зак�у�Европу“.

Могућност Шешељеве смрти пре
окончања поступка је сада свима јасна.
То је постало видљиво и потребно је
обзнанити, поготову када из Хага при-
стижу вести о томе да је због погорша-
ног стања, и после уградње пејсмејке-
ра, Шешељ више пута пребациван у
болницу. Нешто је потребно хитно
учинити док не буде прекасно, упозо-
рава на почетку разговора политички
аналитичар и писац Милош Кнеже-
вић, који иза себе има тридесет књига,
сто научних радова у зборницима и
око три стотине различитих полити-
колошких текстова о теорији државе
и права, геополитици, политичким си-
стемима. Дела овог дипломираног

правника и дипломираног политико-
лога превођена су на руски, немачки,
енглески, словеначки и македонски је-
зик. 

Један је од оснивача Института за
геополитичке студије и гостујући пре-
давач на више факултета. 

• Ових дана најшира јавност је згро-
жена нехуманим односом Хашког
трибунала према Војиславу Ше-
шељу?

То што раде са Војиславом Шеше-
љом у Хашком трибуналу је одвратно
и све више личи на вишеетапно судско
убиство. Човек је очигледно тешко бо-
лестан, све му је лошије, а затворске
власти и некаква портпаролка суда
понављају да су предузете све мере и
да је све у реду. Како ствари стоје, ни-
шта није у реду! Иако је оперисан, иако
му је уграђен пејсмејкер. Са Шешељом
се поигравају третирајући га као да је
сасвим здрав. Чудно лечење без изле-
чења, промењена терапија и подмет-
нути лекови непознатог садржаја и
порекла указују на намеру да Шешељ
не дочека жив 5. март, када би требало
да изрекне завршну реч одбране.

• Тим за одбрану Војислава Шеше-
ља тврди да му је угрожено право
на живот. Да ли се слажете са том
оценом?

Медицински третман Шешеља је
колико понижавајући толико опасан и
неприхватљив, јер угрожава најоснов-
није људско право – право на живот.
Осим што је неоправдано заточен,
притвореник је изложен и опасности-
ма по живот. Очигледно да затворске
власти и лекари у Шевенингену не за-
служују поверење за посао који би тре-
бало да обављају, а то је, пре свега, бри-

Интервју

Шешељева�слобода
је�историјска�правда

Политички аналитичар Милош Кнежевић 
о неправедном процесу у Хагу и погубном дејству ЕУ у Србији

• Мислите ли да је наша јавност довољно упозната са приликама у
затворској јединици у Шевенингену и у Хашком трибуналу?

Заинтересованом делу српске јавности је, на основу званичних и
незваничних информација, све већ одавно јасно. Тај део јавности
будно прати сваку вест која долази из Хага. Други део је део равно-
душне јавности у Србији, и он се у овом часу, као и последњих годи-
на, забавља маргиналним и ефемерним појавама попут извесног со-
рошевца и назовиписца који се, стицајем околности, нашао на месту
управника Народне библиотеке Србије, са кога је најзад отеран. Уз
то, баш у време када је Шешељу позлило, објављено је да је доказа-
ни ратни злочинац Насер Орић ослобођен, а догађај злочина у До-
бровољачкој улици стављен ad ac ta. Спин у намери замагљивања
теме погоршања Шешељеве болести не престаје данима. Медијска
магла је успешно раширена, расправља се о којекаквим идиотлуци-
ма. Небитно је опет заклонило битно. Испиновани лажњаци створи-
ли су непрозирни застор иза кога остају невидљиви важни догађа-
ји. Србија по ко зна који пут дрема уљуљкана глупим баналностима. 



га о здрављу притвореника и осуђени-

ка. Податак да је у Хагу и око њега

страдало већ 17 Срба застрашује. Срп-

ска држава би морала да се побрине о

свом грађанину који је очигледно до-

веден на ивицу смрти под до сада не-

разјашњеним околностима.

• На делу је очигледно нарушавање
основних људских и процесних
права?

Већ сам казао да је пре свега нару-

шено његово неотуђиво право на жи-

вот које има сваки припадник људске

врсте. Продужавање и одлагање поје-

диних процесних радњи у недоглед

доводи до незапамћеног пролонгира-

ња судског процеса у целини. Ускраћи-

вањем права на сопствену одбрану ка-

кву оптужени жели, уз отежавање

контакта са породицом и прекид ко-

муникација са тимом за одбрану, за-

једно са намерно неправилним лече-

њем, руинира се Шешељево здравље

што може довести до најгорих после-

дица. То би требало избећи по сваку

цену.

• Како оцењујете правни и поли-
тички статус Војислава Шешеља у
Хашком трибуналу?

Да би се схватиле димензије апсур-
да десетогодишњег суђења Шешељу,
потребно је имати у виду западну по-
литику на Балкану и у Европи у проте-
клих четврт века. О уској вези полити-
ке великих сила, српске историје и
европског квазиправа проницљиво су
писали и говорили многи: Смиља
Аврамов, Коста Чавошки, Ратко Мар-
ковић, Бранко Ракић, Војислав Ше-
шељ... О политичкој визури суда у Хагу
и сам сам писао у више књига и часо-
писа. Један од текстова о политичкој
природи трибунала је „Хашке трауме
транзиционе правде“. „Посртања кља-
кавог светског кривосуђа“. Данас, ви-
ше него пре, сматрам да политика ни-
је само накнадно овладала аулама и
судницама трибунала, него да га је

створилаи кривосудно усмерила! Оту-

да је разумевање политичког положа-

ја и опхођења према Шешељу, много

важније од изведеног правног статуса

у досадашњем истражном поступку и

суђењу.

Политичко суђење

• Истина о Трибуналу лежи у начи-

ну његовог настанка?

Да. Читава замисао и устројство Ха-

шког трибунала су дубоко политички

мотивисани. УХагу одавно постоји Суд

правде који, као стара међународна

правна институција, није узет обзир!

Створен је други, упоредни суд, а ње-

гова изразито политичка мотивација

у међународном домену своје порекло

вуче из геополитичких промена у све-

ту. Хашки трибунал је, на брзу руку и

без ваљане процедуре, справила по-

бедничка политика, која је хтела суд и

суђење својим противницима. Побед-

ник у Хладном рату и актер декомпо-

новања словенских федерација желео

је да тим променама прибави правну

глазуру, тачније непробојни међуна-

родноправни оклоп.

• Која је перспектива Хашког трибу-
нала?

Околности су се у међувремену

промениле, униполаризам се расто-

чио у мултиполаризму. Неке велике

силе, попут Русије, већ су истакле по-

требу укидања Хашког трибунала, пре

свега због његове политичке пристра-

сности и геополитичке застарелости.

Зар руски министар иностраних по-

слова Сергеј Лавров није недавно изја-

вио да је Хашки трибунал неоправда-

но суров према Србима! Зар није под-

вукао: „Било је понекад необјашњивих

истражних поступака, а неки процеси

се отежу до бесконачности“. Руси су

убеђени да управо „бесконачни“ Ше-

шељев случај потврђује став да је рад

Хашког трибунала потребно окончати.

• Шешељ практично издржава ка-
зну без пресуде?

„Mировни напори“ и „хуманитирне

интервенције“ злочиначки су укинули

мир у Југославији. Шта је после тога

свега могло да се деси, сем да побед-

ник у Хладном рату пресудама у три-

буналу фиксира и овековечи своју „ре-

дарску“ функцију у светским послови-

ма. У тако формираном затворском

амбијенту Шешељ сада чами. А реч је, у

ствари, о систему политичких пресе-

дана који тежи општем, обавезном и

принудном правном важењу.

• Како Запад користи преседан у
трибуналу?

У другим правним системима пре-
седани више означавају обрасце и
примере него изузетке. У случају суђе-
ња Србима и Војиславу Шешељу пре-
седани су заправо произвољни изузе-
ци од правила. Изопачени у тобоже но-
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Укидање српске нације
ЕУ натура „систем вредновања“ који одговара њеним интереси-

ма. Циљ је да сви морамо „постати Европљани“ тако што ћемо се
„европеизовати“ путем денационализовања, тј. расрбљавања. Зар
један од надувених политичарчића није успаљено узвикнуо да ће
Србија да буде демократска, макар у њој више и не било Срба. Про-
дукт би био некакав идентитетни хибрид: европски грађанин, емо-
тивно искорењен, безличан, без завичаја и адресе. Али, таква ано-
нимна сподоба не би обитавала у Немачкој или Француској него на
периферији ЕУ, као понизни робови, слабо плаћени опслужитељи
капитала ЕУ



ва, а у ствари само деформисана не-
правилна правила.Ако се изузме логи-
ка голих интереса, у тим назовиприн-
ципима царују недоследности, нело-
гичности и противречности. Правне
контрадикције упаковане су у амбала-
жу дипломатске присиле и тзв. мекане
моћи, па делују непротивречно. Чине
се разумљиве и прихватљиве. Али све
то не може да збуни оне који су про-
никнули у њихове крајње разлоге. Не-
моралност заступника таквих „прави-
ла“ је и у томе што, у складу са древном
империјалном девизом „завади па
владај“ разједињују и разбијају старе
европске народе, међу којима је срп-
ски, а састављају и уједињују своје на-
ционал-мањинске штићенике какви
су, рецимо, Албанци у бар пет држава
на Балкану.

• Шта мислите о оптужници против
Војислава Шешеља?

Потребно је до краја разјаснити не-
тачности и лажи о Шешељевој навод-

ној присутности и деловању у неким

конкретним догађајима, од пристра-

сних идеолошких инсинуација у који-

ма се оптужује за вредносне константе

националне и државне историје Срби-

је. Ово прво је сигурно доказано као

неодрживо, док друго и није за ама-

терска расуђивања тзв. експерата Ха-

шког трибунала него за научна истра-

живања и историографске кругове.

Инкриминације за Шешељево делова-

ње у Хрватској и Босни нису доказане,

а оптуживати га за „злочине“ у поли-

тичкој делатности у парламентарним

условима вишестраначког система у

Србији, на просторима аутономних по-

крајина Војводине или Косова и Мето-

хије, је колико правно неумесно, толи-

ко смешно. Било како било, Шешељ

чами у хашкој тамници већ десетак го-

дина, а да ни после свега није јасно у

чему је заправо његова „кривица“.

Евроманија

• Да ли постоје заблуде о Европској
унији и које су најопасније? 

Представе који део грађана у Срби-

ји има о Европској унији створене су

опојним обећањима без стварне под-

логе. Слике о ЕУ као о извученом исто-

ријском згодитку, награди и рају у ко-

ме ће заморена и рањена Србија, по

уласку, да се разбашкари и ужива у

обиљу „приступних“ и „кохезивних

фондова“, ствара садашња квазиелита

власти. 

Овдашњи унервожени евромани

имају туристички доживљај Европе

(Уније) као спа-центра и релакс-дести-

нације, лечилишног одредишта до ко-

јег води некакав оздрављујући „европ-

ски пут“. Смешно, па Србија је одвајка-

да у Европи на Балканском полуостр-

ву и нигде не треба да „путује“, нити

било чему да се „приближава“. Заблуду

да у Србији нема ничега европског не-

гују управо евроманијаци којима у Ср-

бији ништа не ваља, а пре свега Срби.

Уместо да се Србија и Срби на поде-

љеном и размрвљеном српском про-

стору реинтегришу и живе у саморазу-

мљивој и општеприхваћеној заједни-

ци, заговара се приоритетни „улазак у

Европу“. Будаласта флоскула гласи:

„Сви садашњи проблеми, укључујући

и косовскометохијски, колико сутра

ће се решити уз помоћ Уније и у Унији“.

Иако сама ЕУ указује да никако не же-

ли трауматизоване и незадовољне др-

жаве у свом чланству, српска политич-

ка квазиелита на власти и даље вапи и

кука за пријемом. Одатле многи при-

падници српског естаблишмента на-

ликују малишанима који жуде да гле-

дају европски филм без бриселске ула-

знице. Строги вратари на капијама ЕУ

то, међутим, не дозвољавају. Траже ку-

пљену карту коју пре тога нису ни про-

дали ни поклонили.

• Шта мислите о тврдњама да се без
ЕУ не може?

Иако је услов свих услова да се Ср-

бија заувек помири са свим неподоп-

штинама и неправдама, наши моћни-

ци још распирују самозаваравање о

неопходној помоћи „наших страте-

шких пријатеља“. Од онога „пријате-

ља“ који те је немилосрдно напао, рас-

турио и озледио, да не кажем поразио,

а онда и окупирао, да би наставио до-

минацију и експлоатацију, очекујеш

сарадњу и подршку, помоћ и спас!?

Авај, ништа од тога!

Пример полубанкротиране Грчке

указује на дубину кризе која прети ка-

тастрофом ЕУ. Кина и Русија, уз друге

просперитетне земље БРИКС-а желе

да помогну. Српска власт се устрашено

односи према расположивом капита-

лу из тих земља, а истовремено куку-

мавче и, под неповољним условима и

знатно вишим каматним стопама, не-

милице позајмљују из средишта фи-

нансијског капитала Евромерике. Није

ли то русофобни и кинофобни нон-

сенс на делу, док Србију претварају у

дужничку земљу са клијентистичким

режимом. Србија касни у спровођењу

антикризне националне и државне

политике која би могла да јој врати

просперитет. Просперитет је могућ са-

мо ако се обнови суверенизам. ЕУ не ја-

ча сувереност и привреду Србије, већ

слаби! То је права слика деловања

Уније на Србију.

• У ком правцу треба променити по-
литику Србије?

Да престану самозаваравања и ла-

жи. Ништа патетично и ништа фанта-

стично неће се десити у атмосфери по-

јачане кризе. Криза ће потрајати, још 3,

5, 7 година... Колико је Европска унија

опредељена за Србију, и посвећена Ср-

бији? Мало и узгредно, или нимало!

Зашто би онда ми били толико омађи-

јани и посвећени Унији која не само да

не мари за нас него и активно ради

против наших интереса. Ова година

ће, по свему судећи, протећи у знаку

економског и полтичког отрежњења,

а оно је, као што се зна, темељза разло-

жно грађење будућности.

Р. В. С.
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Интервју

Републике Српска није
геноцидна творевина!

„Денационализовање се вр-
ши и у облику ’денацификова-
ња’ по англоамеричким психо-
терапеутским моделима из сре-
дине прошлог века. Читав ми-
сионарски сој у Србији и Црној
Гори је алиментиран у злоћуд-
не НВО. Паразитирају на сума-
нутој идеји да су Република
Српска па и Србија ’злочиначке
и геноцидне творевине’. Још
имају прођу у медијима, иако су
цепачи и раздвајачи народа и
држава.

Сепаратизам поприма неве-
роватне облике добијајући ра-
зна маскирна имена, као што је
регионализовање“, тврди Кне-
жевић.



П
риближавањем
датума понов-
ног одлучивања

Европског савета о ста-
тусу кандидатуре Ср-
бије за чланство у ЕУ,
поставља се питање
шта би нашој држави

тај статусдонео. У економском смислу,
добијање кандидатуре не би довело
до повећања просечне зараде у Србији.
Напротив, пример Републике Македо-
није упућује на супротан закључак.
Македонија је 2005. године добила
статус кандидата за ЕУ. Ипак, 6 година
касније, у августу 2011. године, про-
сечна плата у Македонији износила је
338 евра, у Србији 378 евра. Добијање
статуса кандидата за ЕУ не би довело
ни до повећања давања за Србију из
ИПА фонда. Огњен Мирић, координа-
тор за ИПА и заменик директора Кан-
целарије за европске интеграције је
изјавио: „Са и без статуса кандидата,
износ средстава за Србију у сваком
случају остаће на истом нивоу“1). У
правно-техничком смислу, добијање
статуса кандидата за ЕУ би омогућило
(наредних неколико година) отвара-
ње могућности за отпочињања прего-
вора о чланству Србије у ЕУ. Прегово-
ри о чланству би се водили у вези са 35
поглавља права ЕУ (аки комунитера)
које Србија треба да имплементира у
национално законодавство. Био би
уведен и scre e ning (аналитички пре-
глед) српског законодавства од стране
Европске комисије. Али, досадашње
искуство у вези са применом такозва-
ног европског законодавства у Србији
(у периоду након потписивања Спора-
зума о стабилизацији и придружива-
њу 2008-2011. године, када је усвојено
неколико стотина европских закона и
подзаконских прописа) показује да би
последице у економско-правном сми-
слу биле следеће.

Када се ради о транспаретности и
равноправности у јавним набавкама,
примена европског права у Србији у
периоду након потписивања Споразу-
ма о стабилизацији и придруживању
2008-2011. године доводи до закључа-
ка да управо ЕК и фирме и финансиј-

ске организације из ЕУ врше притисак
ради добијања привилегованог трет-
мана у Републици Србији (на штету
српских фирми и буџета). Најбољи
пример за то је доношење подзакон-
ског акта из 2009. године под насло-
вом Списак међународних организа-
ција чији се посебни поступци јавних
набавки могу примењивати уместо
одредаба Закона о јавним набавкама.
У члану 1. тог подзаконскогакта, доне-
тог од стране министра финансија, на
основу члана 7. Закона о јавним набав-
кама, наводе се финансијске институ-
ције за које, фактички не важи Закон о
јавним набавкама. То су : „1) Групација
Светска банка (Међународна банка за
обнову и развој); 2) Европска банка за
обнову и развој (EBRD); 3) Европска
инвестициона банака (EIB); 4) Банка
за развој Савета Европе(CEB); 5)раз-
војне банке, односно друге финансиј-
ске институције донатора“2). Директ-
на последица тих двоструких стандар-
да је скандал у вези са мостом код Бе-
шке, за који аустријска Алипан тражи
додатних 56 милиона евра од Репу-
блике Србије и њених грађана, иако је
мост требало да кошта 37 милиона
евра3). 

Такође, у области контроле држав-
не помоћи наставиће се злоупотреба
овлашћења од стране ЕК у Републици
Србији која је у супротности са одред-
бама члана 72. ССП-а. (Посебно је пора-
жавајуће што се то ради у области аки

комунитера у којој не постоји чак ни
прецизна дефиниција државне помо-
ћи). Или, ако се настави захват надле-
жности ЕК и даља безусловна инерт-
но-формалистичка примена аки кому-
нитера у области контроле државне
помоћи у наредних 10 година (оквир-
ног и најранијег датума за потписива-
ња Уговора о приступању) доћи ће до
пада субвенција, раста незапослено-
сти, затварања јавних предузећа и сма-
њења помоћи најугроженијим регио-
нима у Републици Србији. То показују
подаци Комисије за контролу државне
помоћи Републике Србије. Она је под-
нела 2011. године Извештај о додеље-
ној државној помоћи у Републици Ср-
бији у 2010. години. У Извештају се на-
води да је 2008. годинедржавна помоћ
у 2008. години износила (субвенције,
повољни кредити, гаранције и друго)
971 милиона евра. Године 2009. је из-
носила 901 милион евра, а 2010. годи-
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Пише: мр Дејан Мировић

Шта Србији у економском смислу доноси статус кандидата за ЕУ? 



не 754 милиона евра (дакле, смањена
је за скоро 220 милиона евра у перио-
ду након потписивања ССП-а). Или,
индустрији је државна помоћ у овом
периоду смањена за 20 %, (са 657 на
529 или смањење око 128 милиона
евра), пољопривреди са 313 милиона
евра на 253 (или смањење од око 60
милиона евра), истраживању и разво-
ју са 20 милиона евра на 164). Истовре-
мено, иако неупоредиво богатија од
Србије, СР Немачка има право према
Лисабонском уговору (члан 107. Уго-
вора о функционисању ЕУ) да помаже
источној Немачкој „да би се компензо-
вале економске последице“ због поде-
ле ове државе која је завршена још пре
20 година.

Што се тиче области информисања
као дела комунитарног права о којем
ће се преговарати у наредним година-
ма између Србије и ЕУ, такође СР Не-
мачка има много веће стандарде за-
штите националних интереса у овој
области (који су регулисани у пресуди
Савезног уставног суда СР Немачке у
случају „Лисабон“) него што их је срп-
ски законодавац предвидео у ССП-у.
Слично се може изнети и за област
образовања и културе. Када се ради о
праву конкуренције, Републике Србија
није чак ни покушала да заштити сво-
је тржиште од неправедне (и штетне)
поделе од стране монополиста ЕУ (у
тако важној области као што је трго-
вина). Пример актуелног монопола
Делеза је најупечатљивији (само у Бео-
граду ова фирма поседује 70 % тржи-
шта). Што се тиче царина, царинске
уније и буџетских прописа, јасно је да
ће безусловна примена аки комуните-
ра у овој области довести до још већих

губитака у српском буџету у наредним
годинама. Или, до губитака који (због
примене Прелазног споразума) већ
прелазе 130 милиона евра годишње.
Додатне отежавајуће околности за Ре-
публику Србију у овој области ће бити
и критеријуми из Пакта стабилности
и развоја (дозвољени дефицит од 3 %
и јавног дуга од 60% БДП-а) који ће од-
ређивати основне правце развоја бу-
џетске политике. Или, критеријуме ће
Србија бити дужна да испуни иако су
60 пута прекршени од стране држава
чланица ЕУ (укључујући Немачку и
Француску) у последњих 10 година5). 

Што се тиче утицаја садашње срп-
ске инертно-формалистичке примене
аки комунитера на институције и
правни систем Републике Србије, он
ће неминовно довести до урушавања
институција и кохерентности правног
система. Прецизније, ЕК ће моћи на
основу своје слободне квазиправне во-
ље да тумачи приоритете у вези са
српским законодавством (чак и да на-
меће прописе који не постоје у аки ко-
мунитеру, на пример, као у Закону о
акцизама 2011, када су у Србији укину-
те двоструке акцизе иако оне постоје у
Француској и Немачкој). 

Народна скупштина и Влада Репу-
блике Србије ће имати другоразредну

улогу у том законодавном процесу
(слично као и Европски парламент у
ЕУ). Ова појава ће довести и до демо-
кратског дефицита у Републици Срби-
ји (карактеристичног за ЕУ). Што се
тиче пољопривреде, српска пољопри-
вреда је већ доживела велики ударац
због примене Прелазног споразума
(већ у првој години су укинуте царине
за 40 % пољопривредних производа).
Тај тренд ће се наставити. Пре свега,
због значаја заједничке пољопривред-
не политике за старе чланице ЕУ
(Француску). Или, актуелна ЗПП не до-
звољава ни новим чланицама ЕУ да
(до 2013) имају исте субвенције као
што их имају старе чланице ЕУ. Слич-
но, или још горе, очекује и Србију. Она
ће бити трећеразредна држава у овој
области.

Српски спољни послови и безбедо-
носна политика ће се усаглашавати са
чланом 42. Лисабонског уговора који
прописује координацију са НАТО-ом и
општом политиком Високог представ-
ника за спољну политику ЕУ. Што се
тиче економске, монетарне и пореске
политике Републике Србије у контек-
сту усвајања аки комунитера настави-
ће се (на основу члана 117. ССП) доми-
нација ЕК, ММФ и западних банака мо-
нополиста, које послују на српском тр-
жишту. Или, просечене каматне стопе у
Србији ће бити неколико пута веће него
у Немачкој. Или, 12, 43 % у Србији пре-
ма 3,77 % у Немачкој у 2010. години6). 

У области саобраћајног права зако-
ни и политика ће се усаглашавати са
општом саобраћајном политиком ЕУ
према трећим земљама. Пре свега, уса-
глашавање ће бити присутно у вазду-
шном саобраћају, преко примене Спо-
разума о отвореном небу из 2006. го-
дине. То са друге стране искључује ве-
лике инвестиције из Руске Федерације
у овој области (ЈАТ). 

Дакле, ово су основне тенденције

које ће се појавити у наредном перио-

ду хармонизације српског правног и

економског система са правом ЕУ.

Или, такве негативне економске по-

следице очекују Србију након добија-

ња статуса кандидата за ЕУ.
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П
отписивање Спо-

разума о сарад-

њи између Коа-

лиције избегличких

удружења и СНС-а, који

су недавно обзнанили

председник Коалиције

Миодраг Линта и заме-

ник председникa СНС-а Александар

Вучић, представља политичку мани-

пулацију прогнаним Србима, пише у

саопштењу Асоцијације избегличких

и других удружења Срба из Хрватске

објављеној 12. јануара 2012. године,

које је потписао председник те асоци-

јације, професор Милојко Будимир.

Подсећамо, председник Коалиције из-

бегличких удружења Миодраг Линта

је, приликом потписивања Споразума

о сарадњи са СНС-ом, 11. јануара ове

године, позвао сва избегла и прогнана

лица да гласају за СНС.

Асоцијација избегличких удруже-

ња је у свом саопштењу најоштрије

осудила такву манипулацију избегли-

ма, ради постизања личнихиполитич-

ких интереса, која може произвести

штету за све прогнане Србе из Хрват-

ске. Будимир истиче да посебно не од-

говара истини стално истицање Коа-

лиције као „кровне избегличке орга-

низације“, јер у Србији већ од 1996. го-

дине постоји Асоцијација избегличких

удружења која окупља више од 90 од-

сто свих прогнаних Срба из Хрватске.

Осим тога, пише у саопштењу Асоција-

ције, избегличка удружења су невла-

дине и нестраначке организације које

су упућене да сарађују са државним

органима, а посебно са онима који се

баве избегличком проблематиком,

што искључује сарадњу са политич-

ким странкама. Избеглима, и према

Конвенцији УН, није дозвољено да се

баве политиком, а то не могу чинити

ни по статутима на основу којих су ре-

гистровани. Асоцијација избегличких

удружења се зато, у складу са изнетим

ставовима у овом саопштењу, огради-

ла од потписаног споразума између

Коалиције избегличких удружења и

СНС-а, а Милојко Будимир је у својој

изјави медијима подсетио и да је Лин-

та за своје пројекте новац добијао од

хрватских институција. То је потврдио

и потпредседник Асоцијације избе-

гличких удружења Раде Матијаш, који

је оптужио Миодрага Линту да је лич-

но одговоран што Србима прогнаним

из Хрватске нису враћена станарска

права, већ је Хрватска увела тзв. про-

грам стамбеног збрињавања. Матијаш

објашњава да то заправо одговара Хр-

ватској, а не прогнаним Србима, и као

доказ наводи податак да је тзв. Српски

демократски форум, у којем је и Линта,

од хрватске владе зато добио 60.000

евра за програм стамбеног збрињава-

ња прогнаних Срба. Он истиче да је

Миодраг Линта некада био члан

странке Жарка Кораћа, СДУ, што је

Линта и потврдио. Потпредседник

Асоцијације Раде Матијаш наводи по-

датак и да је превозник „Ласта“ тужио

Миодрага Линту јер му није уплатио

више од милион динара, које је добио

од Комесаријата за избеглице за кам-

пању да што више прогнаних Срба

гласа на прошлим изборима у Хрват-

ској. Линта је тај новац расподелио

својим људима, подсећа Матијаш.

СНС и Миодраг Линта
у служби геноцидне Хрватске

Ово није први пут да СНС и Мио-
драг Линта покушавају политичку ма-
нипулацију Србима прогнаним из Хр-
ватске. Хрватске окупационе власти
вратиле су 25. новембра 2011. године
из Товарника делегацију СНС-а, у којој
је био и Миодраг Линта, која се запути-
ла у окупирани српски Вуковар на
трибину „српских странака“, одржану
поводом избора, коју је окупациона хр-
ватска управа спроводила у источном
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Манипулација�на�штету�
прогнаних�Срба

Пише: Владимир Мишковић

• Политичком манипулацијом прогнаним Србима из Хрватске, СНС и Миодраг Линта заправо
спроводе хрватске интересе, у чему покушавају да превазиђу чак и актуелни режим Бориса
Тадића

Споразум Вучић-Линта о подршци прогнаних Срба СНС-у најобичнија подвала



делу окупиране Републике Српске

Крајине. Функционер СНС-а и бивши

члан Г17 плус, Зорана Михајловић-Ми-

лановић, је том приликом изјавила ка-

ко не разуме разлоге забране уласка

на окупирану територију РСК, јер

„Српска напредна странка поштује ин-

тегритет Хрватске“, што је касније по-

новљено и у саопштењу СНС-а. Пред-

седник Коалиције избегличких удру-

жења Миодраг Линта се тада пожалио

како му се, као хрватском држављани-

ну, забрањује улазак у Хрватску. Већ

тада је било очигледно да се Николић

и Вучић са једне, и Миодраг Линта са

друге стране, спремају да политички

манипулишу прогнаним Србима, прво

на изборима у Хрватској, а онда и на

изборима у Србији. А колико им је ста-

ло до прогнаних Срба управо потврђу-

је њихов одлазак на предизборну три-

бину српских квислинга у окупираном

српском Вуковару, у коме је 1991. го-

дине убијено на стотине српских ци-

вила, чиме су, између осталог, желели

да дају и легитимитет изборима које

спроводи геноцидна хрватска управа

у окупираној Крајини. Хрвати су пони-

жавајуће удварање СНС-а и Миодрага

Линте тада са гађењем одбили, не до-

зволивши им ни да уђу на територију

под њиховом контролом.
Разлог зашто је удварање СНС-а већ

досадило Хрватима можемо наћи у од-
луци заменика председника СНС-а
Александра Вучића да, свега три месе-
ца после покушаја пуча у Српској ради-
калној странци, 1. и 2. децембра 2008.
године, обиђе окупирану Крајину, ка-
да је изјавио како се уопште више не
залаже ни да Задар, ни да Сплит, ни да
Шибеник, ни да Макарска припадају
Србији. Вучић је својим одласком у
окупирану Крајину тада заправо слао
поруку Загребу да у Србији постоје по-

литичке снаге које су спремне да, на
српску штету, оду много даље од Бори-
са Тадића у успостављању „добросу-
седских односа са Хрватском“. То је и
Хрватима било толико дегутантно, да
су исмејали Вучића у троминутном
прилогу ХРТ-а, где су пустили његов
говор у слободној српској Глини марта
1995. године, када је изјавио да Краји-
на никада неће бити Хрватска, а после
питања новинара ХРТ-а да прокомен-
тарише тај снимак, Вучић је изјавио
како се то није ни догодило. 

Иначе, први интервју после одлуке
да изда Војислава Шешеља и Српску
радикалну странку, Александар Вучић
је дао баш загребачком недељнику
„Глобус“, 11. октобра 2008. године, под
насловом „Санадеризират ћемо Срби-
ју“. Вучић је у том разговору био пун
хвале за Хрватску и хрватске произво-
де, или како је то хрватски новинар
прокоментарисао, показао је „изнена-
ђујуће изливе љубави према ономе
што је некада називао усташким“. Ву-
чић је тада изјавио: „Ја Крашеве бајаде-
ре и данас волим, то није спорно. По-
пијем који пут и Козловићев мушкат
момјански. Али попијем и нешто за
што ви Хрвати још не знате. С Виса –
вугаву Липановићеву. Одлично бијело
вино, особито оно барикирано. Обожа-
вам и плавац с Пељешца, Корчуле, Ви-
са, Брача...“ Хрватски новинар јецинич-
но прокоментарисао и да „умивенији
Вучић, али и странка у коју је прешао
(СНС), подсећа помало на умивенији
ХДЗ, због чега Вучић и каже да ће сана-
деризирати Србију“. Тадашњем пре-
мијеру Хрватске Иви Санадеру се да-
нас суди за корупцију.

Споразум о сарадњи између Коали-
ције избегличких удружења и СНС-а,
који су потписали председник Коали-
ције Миодраг Линта и заменик пред-
седник СНС-а Александар Вучић, не са-
мо да је политичка манипулација
прогнаним Србима, већ још један до-
каз да СНС и њени сателити, попут хр-
ватског држављанина и плаћеника
Миодрага Линте, иако су већ и Хрвати-
ма досадили, заправо раде за интересе
Хрватске, које покушавају спровести
гласовима прогнаних Срба, највећих
жртава те и такве хрватске политике.
На тај начин, челници СНС-а, пре свих
Александар Вучић, својим одвратним
цинизмом и бескрупулозношћу, пре-
вазилазе чак и бедну политику изви-
њавања злочинцима Бориса Тадића и
Демократске странке, коју су, својевре-
мено, док су били чланови СРС, жесто-
ко критиковали.
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Линта злоупотребио и Петицију за повратак прогнаних Срба
Миодраг Линта је злоупотребио и петицију чији је циљ био да Хр-

ватска, пре него што потпише Уговор о приступању Европској уни-
ји, испоштује 23. поглавље о приступању ЕУ под називом „Правосу-
ђе и темељна људска права”, и омогући повратак прогнаним Срби-
маи поштовање њихових људских права. Петицију јепре годину да-
на потписало 104 удружења прогнаних Срба из Хрватске и преко
70.000 прогнаника. Пошто је ЕУ потписала Споразум о приступању
Хрватске и без повратка прогнаних Срба, јер је и сама кумовала њи-
ховом прогону, међународном подршком и признањем Туђманове
Хрватске, Миодраг Линта је брже-боље искористио прикупљене
потписе за сопствену политичку промоцију. Током потписивања
Споразума са СНС-ом, Линта је наиме изјавио како тај споразум на-
водно подржава „већина” организација и удружења прогнаних Ср-
ба из Хрватске, која су потписала Петицију за повратак прогнаних
Срба, иако од 104 удружења, која су потписала петицију, 62 припа-
дају Асоцијацији избегличких и других удружења Срба из Хрватске
коју предводи Милојко Будимир.



Обећавајући бирачима да ће доне-
ти у Србију западне вредности и стан-
дарде који, како смо више пута могли
да чујемо из њихових уста, карактери-
шу праведно друштво, лидери Српске
напредне странке прећутали су да за-
право мисле на вредности и стандарде
дивљег запада. Како би могла да из-
гледа Србија уколико власт преузме
СНС, грађани су могли недавно да виде
путем интернета на снимку где син
председника Општинског одбора у
Ковачици и његов рођак брутално
малтретирају једног свог суграђанина.

Три сата малтретирања

На снимку који је обишао Србију
приказана је бру тал но ижи вља ва ње
дво ји це мла ди ћа над му шкар цем, ко га
су на сил ни ци по ве ли кој хлад но ћи
сву кли до го ле ко же, а за тим ту кли и
ве зи ва ли ко ноп цем. Ка сни је се ис по -
ста ви ло да је реч о Сте фа ну Са ва но ву,
си ну ше фа Срп ске на пред не стран ке у
оп шти ни Ко ва чи ца, и ње го вом ро ђа ку
Ми ли во ју Са ва но ву. Њих дво ји ца су
ви ше од три са та мал тре ти ра ли су гра -
ђа ни на Д. Р. (26) ко га су сум њи чи ли за
кра ђу 120 ки ло гра ма ба кра из свог
дво ри шта, а део му че ња до го дио се и
пред број ним про ла зни ци ма и све до -
ци ма у на се љу Де бе ља ча. На сним ку се
ви ди се да жр тву шу ти ра ју го лу док
ле жи на зе мљи, за тим је по ди жу и ве -
зу ју ка на пом за ауто.

Пре ма из ја ва ма оче ви да ца и жр тве,
бра ћа Са ва нов су 23. де цем бра ски ну -
ла жр тву Д.Р., а за тим су га ве за ли за
ауто и та ко во ди ли кроз Де бе ља чу, па
је мо рао да го тр чи за аутом. За тим су
га у ви ше на вра та уда ра ли ру ка ма и
пред ме ти ма по те лу, јав но вре ђа ли и
по ни жа ва ли.

На пред њач ке си ле џи је 

Ме шта ни се ла Де бе ља ца за па ње ни
су бру тал но шћу ко јом су С. и М. Са ва -
нов му чи ли жр тву Д. Р. и на во де да је
та по ро ди ца одав но по зна та по ли ци ји
и да је по след њи ин ци дент са мо је дан
у ни зу.

О ка квој по ро ди ци је реч нај бо ље
го во ри чи ње ни ца да ни ко од све до ка,
а ни сам оште ће ни, ни су сме ли да при -

ја ве слу чај по ли ци ји стра ху ју ћи од од -
ма зде по ро ди це Са ва нов. Пред сед ник
Ме сне за јед ни це Де бе ља ча Ба лог Јан -
дош из ја вио је за ме ди је да су у том ме -
сту сви згро же ни ин ци ден том, и до дао
да ни ко не ма пра во да узме прав ду у
сво је ру ке. „Де бе ља ча је ре ла тив но
мир но ме сто, у ко ме се у по след ње вре -
ме де ша ва ју не ке ства ри“, ис та као је
Јан дош и до дао да су све у ве зи са чла -
но ви ма по ро ди це Са ва нов. Осим бра ће
Са ва нов, ко ји су већ по зна ти по на сил -
нич ком по на ша њу, и Зо ран Са ва нов,
функ ци о нер СНС-а, по знат је по на си -
љу али и прет ња ма оруж јем су гра ђа -
ни ма. Не са мо ста нов ни ци Де бе ља че,
већ и чи та ве оп шти не Ко ва чи ца стре -
пе од њих и због по ли тич ких ве за и
при ја тељ ства са ли де ри ма СНС-а ко ји -
ма се че сто хва ле. 

Чи тав слу чај про шао би без по сле -
ди ца по ове на сил ни ке да је дан од оче -
ви да ца ни је сни мио део тор ту ре над Д.
Р. и сни мак по ста вио на сај ту Ју тјуб,
ода кле су га пре не ли ме ди ји. Тек по -
што су се ме ди ји за ин те ре со ва ли за
ин ци дент, по је ди ни гра ђа ни Де бе ља -
че охра бри ли су се да у ка ме ре ис при -
ча ју о број ним ин ци ден ти ма ко је су
иза зва ли чла но ви по ро ди це пред сед -
ни ка Оп штин ског од бо ра СНС-а од че -
га је у не ки ма ко ри шће но и ва тре но
оруж је. 

Вла сник са ла ша Го ран Ран ков из ја -
вио је ме ди ји ма да су чла но ви по ро ди -
це Са ва нов пре не ко ли ко ме се ци пу ца -
ли на ње га. Го во ре ћи о то ме да су у ро -
ку од 15 да на Са ва но ви три пу та пу ца -
ли на ње га, Ран ков је ис та као да је тре -
ћи пут то ура дио сам Зо ран Са ва нов,
због то га што је, ка ко је об ја снио, из ве -
шта вао о про па сти фа бри ке „Мо да“,
чи ји је Са ва нов био ди рек тор. 

Ухап ше ни па пу ште ни

Да при че о по ли тич ким кон так ти -
ма ове на сил нич ке „на пред њач ке“ по -
ро ди це ни су са мо хва ли са ње го во ри и
по да так да су бра ћа Са ва нов, по сле
хап ше ња 16. ја ну а ра, убр зо пу ште на да
се бра не са сло бо де иако су до ка зи
про тив њих не по бит ни. За ме ник
пред сед ни ка оп шти не Ко ва чи ца, Ла -
сло Ви дач, из ја вио је ме ди ји ма да ни је

у пи та њу пр ви ин ци дент по ро ди це Са -
ва нов, је ди но што је овај за бе ле жен на
сним ку. „По ку ша ва ли смо на раз не на -
чи не да апе лу је мо да се овај про блем
ре ши, али има мо ути сак да по ли ци ја у
Ко ва чи ци из бе га ва да се по за ба ви том
гру пом“, ре као је Ви дач и апе ло вао да
се у Де бе ља чи по ја ча при су ство ор га на
јав ног ре да.

Про тив њих је под не та при ја ва за
на сил нич ко по на ша ње, а у ге пе ку
ауто мо би ла на ђен је ко но пац ко јим су
ве зи ва ли жр тву, и по слат на ДНК ве -
шта че ње. Да ствар бу де за ни мљи ви ја,
по ли ци ја ис пи ту је ода кле у дво ри шту
Са ва но ви ћа 120 ки ло гра ма ба кра ко ји
су би ли по вод су ко ба са Д.Р.

Ма фи ја шка стран ка

Мон стру о зно му че ње ко је се у ре -
жи ји СНС-а од и гра ло у Де бе ља чи и не
чу ди, има ју ћи у ви ду ко све сто ји иза
СНС-а. Ка да јед на пар ти ја ме ђу сво јим
фи нан си је ри ма име нар ко-ди ле ре, по -
пут Дар ка Ша ри ћа, Де ја на Сто ја но ви -
ћа-Ке ке, љу де осум њи че не за нај те жа
кри вич на де ла, по пут Стан ка Су бо ти -
ћа Ца не та, Јо це Ам стер да ма, и ре ги о -
нал не кри ми нал це, по пут Ми ла Ђу ка -
но ви ћа, не ре ал но је оче ки ва ти да ме ђу
сво јим члан ством и функ ци о не ри ма
не ма ју љу де по пут бра ће Са ва нов.

На си ље им не сме та , 
већ ме ди ји

Ка кав је од нос вр ха СНС-а пре ма це -
лом слу ча ју нај бо ље го во ри по да так
да је дру ги чо век те стран ке Алек сан -
дар Ву чић, уме сто осу де на си ља, осу -
дио из ве шта ва ње ме ди ја. Ву чић је оп -
ту жио ме ди је због из ве шта ва ња о слу -
ча ју уме сто да се из ви ни жр тви и дру -
гим гра ђа ни ма Де бе ља че ко ји су већ
ду го на уда ру чла но ва по ро ди це Са ва -
нов. 

За Ни ко ли ћа и Ву чи ћа из ве шта ва -
ње ме ди ја је би ло мон стру о зно, али не
и сам чин на си ља над ко јим се згро зи -
ла це ла Ср би ја. Ово је нај бо љи по ка за -
тељ ка ко би мо гла Ср би ја да из гле да
ако на власт до ђу на пред ња ци. Ка да
по се жу за ова квим на си љем док су
опо зи ци ја, где ће би ти њи хо ва гра ни -
ца ако пре у зму власт?                     Р. В. С.
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Напредњачки терор

Дивљи�запад у�режији�СНС-а



Т
ужилаштво БиХ
обуставило је ис-
трагу против Еју-

па Ганића, ратног чла-
на Председништва БиХ,
и још 12 муслимана и
Хрвата за напад на једи-
нице ЈНАу Сарајеву 2.и 3.

маја 1992. године, у којима су убијена
42 војника и официра ЈНА, 73 рањена,
а 215 одведено у муслиманске логоре.

И то није изненађење. Изненађење
је реакција српске јавности, посебно
власти у Бањалуци и Београду. Срби се
чуде и протестују, траже да тужила-
штво промени своју одлуку. Као да су
пали с Марса. Као да се за 20 година
нису наслушали на десетине сличних
одлука. 

Тражити од муслиманских фунда-
менталиста из тужилаштва у Сарајеву
да осуђују и кажњавају муслиманске
фундаменталисте који су убијали Србе
у Сарајеву је исто као тражити од папе
да се бори против ширења католичке
вере и утицаја Ватикана. Или тражити
од Алије Изетбеговића да се из гроба
одрекне своје „Исламске декларације“.
У којој је написао да ће Босна бити зе-
мља муслимана. 

Ништа чудно, усташе
ослободиле усташе

Ако се питате да ли тужиоци у Са-
рајеву, који су донели ову одлуку, има-
ју неку примедбу на понашање Ејупа
Ганића и саучесника у вези с покољем
у Добровољачкој улици, будите сигур-
ни да имају. Велике примедбе. 

Не могу да им опросте то што су до-
зволили да од 300 војника ЈНА прежи-
ви чак 250. 

Али, тужиоце у Сарајеву не треба
осуђивати. Они мисле исто што и ве-
ћина муслимана у БиХ. И само раде
оно због чега су и изабрани. Извршава-

ју задатак који су добили када је Педи
Ешдаун, кршећи Дејтонски споразум,
донео одлуку да формира Тужила-
штво и Суд БиХ. И зато од муслимана
на поклон добио викендицу на Јабла-
ничком језеру. У којој је касније правио
пијанке и оргије. У режији муслиман-
ске обавештајне службе.

Тужилаштво и Суд БиХ су од осни-
вања средство којим се муслимани об-
рачунавају са српским херојима, који
су спречили да у рату од 1991. до 1995.
муслимани и Хрвати понове геноцид
из Другог светског рата, у којем су уби-
ли више од пола милиона Срба. Међу
њима највише жена и деце. Углавном
клањем, спаљивањем и бацањем у јаме.

Деведесет одсто истрага за ратне
злочине које води Тужилаштво БиХ су
истраге против Срба. Деведесет одсто
осуђујућих пресуда за ратне злочине
које доноси Суд БиХ су пресуде против
Срба.

Иначе, тај суд је смештен у некада-
шњој касарни „Виктор Бубањ“, која је у
рату била логор. У којем је зверским
мучењем уморено више десетина срп-
ских несрећника. 

У судницама, чији су зидови бу-
квално натопљени крвљу мучених и
убијених Срба, судије муслимани у
монтираним судским процесима Ср-
бима углавном досуђују вишегоди-
шње робије, а муслимане ослобађају
кривице.

Ни то не треба да чуди. Зашто би
муслимани гонили и слали на робију
муслимане који су чинили злочине
над Србима ако то не чине сами Срби?
А не чине.

Правосуђе у Србији ради исто што
и правосуђе у Сарајеву.

Деведесет одсто оптужница које је
подигло Тужилаштво за ратне злочи-
не у Београду подигнуто је против Ср-
ба. 

Деведесет одсто процеса за ратне
злочине пред судовима у Србији води
се против Срба.

Ако правосуђе у Београду углавном
суди за злочине над муслиманима,
има ли ишта нормалније од тога да то
исто ради муслиманско правосуђе у
Сарајеву?

У Београду се суди за стрељање 200
хрватских војника на Овчари, али се не
суди за покољ скоро 300 српских ци-
вила и заробљених војника који су хр-
ватски војници починили у Мркоњић
Граду. 

У Србији се суди за убиство триде-
сетак Хрвата у Ловасу, али се не суди за
убиство 150 Срба у Госпићу. Или неко-
лико стотина Срба који су спаљени у
Жељезари Сисак. 

У Београду се води више судских
поступака за убиство неколико десе-
тина муслимана у Зворнику, али се не
води ниједан судски поступак за уби-
ство неколико стотина српских циви-
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Пише: Душан Марић

• Одлука Тужилаштва БиХ је очекивана. Ако се у Београду за ратне злочине суди и пресуђује са-
мо Србима, само будале може да чуди што то исто раде у Сарајеву или Загребу

Муслиманско тужилаштво у Сарајеву прекинуло истрагу против Ејупа Ганића
и још 12 муслимана који су наредили масакр војника ЈНА у Добровољачкој улици

Сарајево�се�угледало
на�Тадићев�режим

Убијени 2. маја
У борбама око Дома ЈНА и на Скендерији убијени су капетан Мар-

ко (Милутина ) Лабудовић (39) из Ивањице, поручници Обрад (Ми-
лутина) Гвозденовић из Хан Пијеска, Нихад (Иљаза) Кастрати (29)
из Пожаревца и Ивица (Драгог) Цветковић из Књажевца, војници
Круно Бешлић, Небојша Бојанић из Краљева, Александар Благоје-
вић, Срђан Николић, Слободан Јелић, Предраг Церовић, Срећко Јова-
новић, Драган Витковић, Горан Дивовић, Младен Николић, Радош
Пајовић, Жељко Ракић, Миломир Мојсиловић, Бранко Поповић и
портир у Дому ЈНА чије име је било Џевад.

Најмање осам официра и војника тешко је рањено.



ла које су муслимани убили у том
истом Зворнику.

Логор Јасеновац још чека осуду
званичне Србије

Надлежни државни органи Србије
су ухапсили и у Хаг послали више од30
Срба, међу њима и пет српских пред-
седника. Али зато нису учинили ни-
шта да се пред Хашким трибуналом
или српским правосуђем нађу Хрвати,
муслимани и Шиптари који су нареди-
ли тешке злочине над српским станов-
ништвом.

Злочинци Насер Орић и Сефер Ха-
лиловић се Босном шетају као хероји,
Хашим Тачи и Агим Чеку су први гра-
ђани тзв. Косова, а Србији је највећи
спољнополитички успех то што је Ха-
шком трибуналу, тој злочиначкој ин-
ституцији, изручила генерала Ратка
Младића. Старца од 70 година, којем је
пола тела парализовано.

Скупштина Србије, уз жестоко про-
тивљење СРС-а, усвојила је деклараци-
ју којом осуђује стрељање неколико
стотина муслиманских ратних злочи-
наца из Сребренице, али не и деклара-
цију којом те исте злочинце осуђује за-
то што су пре тога масакрирали више
од 3 000 Срба у Подрињу.

Петнаест година Србија јадикује
над судбином 7 000 измишљених му-
слиманских војника у Сребреници,
али ћути о покољу 700 000 Срба у Јасе-
новцу. Међу њима најмање 40 000 деце.

Да није Српске радикалне странке,
њених посланика и новине „Велика
Србија“, у Србији би преовладало ми-
шљење да су у последњим ратовима
Срби у БиХ, Хрватској и на Косову и
Метохији убијали сами себе. 

Лицемерно је да Србија, која никад
није осудила покољ 7 000 српске неја-
чи у Старом Броду, покољ 700 000 Ср-
ба у Јасеновцу, покољ 40 000 деце у Ја-
сеновцу, спаљивање више од 2000 жи-
вих српских цивила само на Романији,
протестује због тога што је једна му-
слиманска банда другу муслиманску
банду ослободила одговорности због
убиства „само“ 42 српска војника у Са-
рајеву. 

Природно је да усташе амнестирају
усташе.

Није природно да се Срби због тога
чуде и нервирају.

Свеопшти рат „Зелених беретки“ и
других муслиманских паравојних фор-
мација против ЈНА у Сарајеву почео је
2. маја 1992. године. Алија Изетбего-
вић се још није вратио са преговора у
Лисабону, а замењивао га је члан
Председништва БиХ Ејуп Ганић. 

Прво је нападнут Дом ЈНА. Док су
војници, њих двадесетак, уносили
ствари у камионе, у намери да напусте
објекат, опколили су их припадници
муслиманских паравојски, под коман-
дом Хамида Бехта, команданта Оп-
штинског штаба ТО Стари Град. Сто-
тине припадника „Зелених беретки“,
„Патриотске лиге“ и специјалних једи-
ница МУП-а, под командом Зорана Че-
гара, Јуке Празине, Емина Швракића,
Нусрета Смајловића, званог Либе, и
Есада Токића,запосело је околне зграде. 

Према сведочењу генерала Сефера
Халиловића, команданта „Патриотске
лиге“, које је објављено у сарајевском
„Ослобођењу“ 27. априла 1997. године,
Бехто га је позвао телефоном и питао
шта да ради.

Ако си јачи, дери – одговорио је,
према сопственом признању, Халило-
вић, који каже да је након тих његових
речи „почела игранка око Дома армије“.

Војници спаљени струјом

Кад је обавештен о нападу на Дом,
генерал Милутин Кукањац, коман-
дант Друге војне области, упутио је из
Команде на Бистрику пуковника Ми-

лана Шупута, са два оклопна возила,
три пуха и око 40 војних полицајаца,
да одблокира опкољене војнике.

На путу до Дома ЈНА колона је упа-
ла у заседу. Један транспортер је уни-
штен, шест војника убијено, а остали
заробљени. 

Кренуо је општи напад на Команду
војне области, који ће трајати до касно
у ноћ. Поред пушака и снајпера, мусли-
мани су користили бестрзајне топове,
тромблоне, минобацаче и – сузавац,
али је посада Команде, предвођена
смиреним генералом Кукањцем, ју-
начки одбијала све нападе.

Истовремено, блокиране су и на-
паднуте и касарне „Маршал Тито“,
„Виктор Бубањ“ и „Јусуф Џонлић“.

Поред касарни, бројне паравојне
групе, у којима је окупљена сва Изет-
беговићева и Ганићева сарајевска ала-
ша, од полицијских специјалаца до нај-
већих криминалаца, напале су и срп-
ске четврти Враце, Рајловац и Лукавицу.

Све ове нападе из центра у згради
Председништва БиХ кординирају Се-
фер Халиловић, командант Штаба ТО
БиХ Хасан Ефендић, његов заменикЗа-
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Убијени 3. маја
Међу жртвама из Добровољачке налазе се начелник Санитетске

службе Друге армијске области, пуковник примаријус др Будимир
(Саве) Радуловић, начелник безбедности пуковник Бошко (Петра)
Михајловић, начелник Финансијске службе пуковник Мирко (Саве)
Сокић, пуковник Градимир (Пане) Петровић, потпуковник Бошко
(Јове) Јовановић, старији водник Раденко (Милана) Магазин и вод-
ник Козафер Ротић.

Затим војници Звездан Арсић, Александар Глуховић, Зоран Гајић,
Миодраг Ђукић, Миломир Јањић, Небојша Јовановић, Роберт Ко-
чиш, Перица Новић, Витомир Петровић, Властимир Петровић,
Жељко Ракић, Стево Ритан, Здравко Томовић, Ивица Симић, Норме-
ла Шуко и грађанско лице на служби у ЈНА по имену Весна.



им Бацковић Заги, генерали Јован Ди-
вјак и Стјепан Шибер, а надгледају
Ејуп Ганић и Стјепан Кљујић.

Да би помогао посади Дома ЈНА и
пуковнику Шупуту, који је са својим
војницима блокиран у просторијама
Радничког универзитета „Ђуро Ђако-
вић“, Кукањац наређује да из Лукавице
крене мања јединица оклопних тран-
спортера и пинцгауера, са 30 диверза-
ната, под командом капетана Марка
Лабудовића.

Код трамвајске станице на Скенде-
рији муслиманске терористичке гру-
пе, једна под командом Керима Луча-
ревића и Мухамеда Шишића Деде, а
друга Мустафе Хајрулаховића Талија-
на, нападају и ову колону. На оклопна
возила бачене су покидане трамвајске
жице кроз које је пуштена струја. Поје-
дини војници су убијени, други су жи-
ви спаљени. Капетан Лабудовић је ра-
њен, а након заробљавања убијен. 

У пушчаној и артиљеријској ватри
по сарајевским четвртима у којима
живе Срби убијено је шесторо а рање-
но 16 цивила.

Следећег дана, око 18 часова, поче-
ла је евакуација команде Друге армиј-
ске области. Безбедан излазак војне
колоне из Сарајева гарантовали су
Алија Изетбеговић, који је вече раније
стигао из Лисабона, командант УН-
ПРОФОР-а Луис Мекензи и европски
преговарач Колм Дојл, а у име Пред-
седништва БиХ Ејуп Ганић и Стјепан
Кљујић..

На инсистирање Кукањца, догово-
рено је да у војној колони, у првом
транспортеру буде Мекензи и високи
функционер муслиманске полиције
Јусуф Пушина, у другом Кукањац и
Изетбеговић, а на зачељу колоне тран-
спортери УНПРОФОР-а.

Генерал Кукањац је упозорио Изет-

беговића да ће га, у случају напада на
колону, одмах убити и све време је у
једној руци држао пиштољ.

Крвава муслиманска превара

Колико год је Кукањац до тада
имао добру процену да „Турцима ни-
кад не треба веровати, а потурицама
још мање“ и држао ситуацију под кон-
тролом, толико је по доласку колоне
до Добровољачке улице испао неопро-
стиво наиван и неопрезан. Иако је ве-
ћи део колоне био иза њих, пустио је
Изетбеговића да изађе из транспорте-
ра и пређе у путничко возило, које га је
одвезло у правцу Председништва.

Кад је возило са Изетбеговићем
прешло мост на Миљацки, војна коло-
на је засута заседном ватром из стоти-
на пушака и митраљеза, ручним бом-
бама, тромблонским минама и моло-
товљевим коктелима. Војници и офи-

цири убијани су на улици као глинени
голубови. 

Из центра из којег се командовало
операцијом, јединице на терену доби-
јале су оваква наређења:

„Не дирати кола УНПРОФОР-а. Во-
зилима ЈНА не дозволити пролаз и
уништити. Центар говори... Нико не
смије проћи... само возила УНПРОФОР-
а... Свим јединицама, извршна коман-
да: Јуриш!“

На сачуваним снимцима чује се ка-
ко муслимански генерал Јован Дивјак,
после десетак минута пуцњаве, виче:
„Не пуцај, војска се предаје.“ 

Међутим, прекида га груби глас
Ејупа Ганића: „Радите оно што сам вам
рекао... само рокај!“

Када је крвави пир завршен, на ули-
ци су остала непомична тела више од
двадесет официра (међу њима четво-
рица пуковника) и војника. Најмање
149 војника, међу којима и 16 тешко
рањених, одведено је у већ припре-
мљене логоре, где су наредних недеља
подвргнути страховитом мучењу. Нај-
више несрећника одведено је у Цен-
трални затвор, у којем је господар жи-
вота и смрти био крвник Исмет Бајра-
мовић Ћело.

Дан када су Срби још једном својим
животима платили цену своје добро-
душности, а његови јалијаши са неко-
лико корака удаљености рафалима
кидали тела немоћних војника, Изет-
беговић је у својим мемоарима описао
као „дан када смо коначно победили
страх од четника“, а Ганић као дан када
је „сломљен четнички сан о Великој
Србији“.
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Покољ 7 000 жена и деце на обали Дрине
Зашто Србија не усвоји декларацију којом осуђује покољ 7 000

српских жена, девојака и деце у Старом Броду, на обали Дрине у ја-
нуару 1942. године? Па, у Србији 99,9 одсто људи и не зна за тај зло-
чин.

Муслимани и Хрвати из источне Босне су на обали Дрине опколи-
ли збег у којем је било 11 000 српске нејачи. 

Клали су их два дана. Натенане. Сваком српском детету пререзан
је врат. Свака Српкиња је силована. Свакој су пре клања одсечене
дојке и распорен стомак. Затрте су читаве породице са двоје, троје...
шесторо... једанаесторо деце. 

Да не би гледале како им кољу децу, мајке су их једно по једно љу-
биле и бацале у Дрину и скакале за својим анђелима. Да би сачувале
своју част, српске девојке су загрљене скакале у мутне таласе и да-
виле се. 

И тако из сата у сат. Два дана и две ноћи.
За два дана Хрвати и муслимани успели су да закољу више од 7

000 српских жена и деце, када су их у послу прекинули Немци. Ста-
ри кољачи Срба, који су били шокиран призором који су затекли на
левој обали Дрине. 



У
Кравици код Братунца, 5. јануа-
ра је обележено 19 година од
страдања 49 Срба, које су на Бо-

жић 1993. године мучки убили, а за-
тим масакрирали припадници мусли-
манских оружаних снага из Сребрени-
це, под командом Насера Орића.

Венци и свеће

Делегација Српске радикалне
странке, предвођена народним посла-
ницима, генералом Божидаром Дели-
ћем и Владаном Јеремићем, прису-
ствовала је парастосу који је служен у
цркви Светих апостола Петра и Павла.
Радикали су упалили свеће и положи-
ли венац на централном спомен-обе-
лежју, као и представници Пододбора
Владе Републике Српске за неговање
традиција ослободилачких ратова и
борачке организације Братунца и Сре-
бренице. Парастосу су такође прису-
ствовали представници општине Бра-
тунац и породице погинулих бораца и
несталих цивила.

Стравични догађај био је 7. јануара
1993. године када су муслиманске је-
динице из Сребренице, вишеструко
бројчано јаче од бранилаца Кравице,
напале насеље и околна српска села.
Мештане, који нису успели да побегну,
поубијали су и масакрирали, буквално
на кућном прагу. Међу 49 убијених,
највише је било деце и стараца. Тела
седморо заробљеника, који су након
мучења у муслиманском логору у Сре-
бреници убијени, још нису нађена. У
нападу је било и 80 рањених. Армија
БиХ је потом село опљачкала и спали-
ла. У пепелу је нестало 688 српских ку-
ћа, 200 пословних и помоћних града и
27 друштвених објеката.

Они који су успели да умакну коља-
чима Насера Орића, око хиљаду ме-
штана Кравице, пробили су се кроз ве-
лике сметове снега, на путу дугом пет
километара. Носећи децу и рањенике,
преко планинских превоја, домогли су

се реке Дрине, одакле су чамцима пре-
бачени на територију Србије.

Два дана после Божића 1993. про-
нађено је и сахрањено само седам срп-
ских цивила, а посмртни остаци 42 жр-
тве нађени су, идентификовани и са-
храњени тек два месеца касније, када
су јединице Војске Републике Српске
ослободиле Кравицу од муслиман-
ских окупатора.

Бастион српства

Циљ муслиманског мучког напада
био је да униште и затру све што је срп-
ско на овом простору, јер је Кравица
одувек бастион српства, рекао је Родо-
љуб Ђукановић, бивши председник
Извршног одбора Скупштине општи-
не Братунац, истичући да је у нападу,
без једног или оба родитеља, остало
101 дете.

Кравица је пре рата била највеће
српско насеље у Средњем Подрињу, са
2.500 становника. Као таква, током
1992. и 1993. била је стална мета напа-

да муслимана из околних села Сребре-
нице и Братунца, који су у две ратне
године побили 152 српска цивила и
војника, а 168 је рањено. А како је то-
ком помена истакнуто, у регији Бирач
убијено је укупно 3.267 Срба. Од тог
броја, муслимани су чак пола побили
баш на највеће српске православне
празнике, Петровдан, Митровдан, Ни-
кољдан и Божић! 

Злочин без казне
За ове злочине, још ниједан Бо-

шњак није одговарао, па је окупљени
народ огорчено говорио о томе како се
убице још слободно шетају Сребрени-
цом. Суд и Тужилаштво БиХ су намет-
нути само да би судили Србима, док их
српске жртве и злочини почињени
над Србима не интересују, чуло се на
помену, уз бројне осуде рада злочи-
начког Хашког трибунала.

Тај исти Хашки трибунал је 3. јула
2008. године ослободио Орића, ратног
команданта сребреничких муслима-
на, оптужнице за ратни злочин, јер на-
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Да се не заборави

• Паљењем свећа и полагањем венаца обележено 19 година од великог страдања Срба у Крави-
ци на Божић 1993. Сећање на Србе које је побила муслиманска Армија БиХ обележило огорче-
ње окупљених због тога што се убице слободно шетају Сребреницом 

• Скандалозном одлуком председника Федерације БиХ ратни злочинац Насер Орић помилован и
дозвољено му ношење ватреног оружја

Делегација Српске радикалне странке на парастосу жртвама масакра у Кравици

Злочин�без�казне



водно није било доказа о његовој ко-

мандној одговорности! Орић је потом,

у јуну 2009. године, у сарајевском оп-

штинском суду осуђен на две године

затвора. Орић је издржавао и условну

казну од четири године затвора због

нелегалног ношења оружја и муници-

је, али је управо помилован!

Помилован Насер Орић

Председник Федерације Босне и

Херцеговине, Живко Будимир, 13. ја-

нуара помиловао је Орића и укинуо му

забрану ношења оружја! Будимир је

тако омогућио Орићу да поново носи

оружје, без страха да ће завршити иза

решетака, с обзиром да је условна ка-

зна предвиђала да, ако „окривљени“

понови кривично дело, одмах иде у за-

твор, пренели су медији Републике

Српске.

Образлажући одлуку, Будимир је

рекао да је Орић „у потпуности рехаби-

литован и да не представља никакву

опасност за друштво“. 

Медији Републике Српске пренели

су оцену члана Одбора Народне скуп-

штине РС за правосуђе, Ненада Ба-

штинца,који је оценио да помиловање

ратног команданта у Сребреници го-

вори о правој природи власти у Феде-

рацији БиХ и да је таква одлука једна

страшна порука жртвама свих злочи-

на у којима је учествовао Орић. 

У исто време, како се чуло на пара-

стосу, представници међународне за-

једнице покушавају да забране обеле-

жавање годишњица мучких и нека-

жњених злочина Насера Орића и му-

слиманске Армије БиХ.

Р. В. С.
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Код централног споменика за 305 погинулих српских цивила и војника у Скеланима код Сребренице,
16. јануара је служен парастос и обележено 19 година од страдања 69 мјештана убијених на тај дан 1993.
године. Јаке муслиманске снаге од неколико хиљада војника из Сребренице, под командом Насера Ори-
ћа, 16. јануара напале су Скелане и околна српска села. Напад је почео у зору. Муслиманске јединице упа-
ле су у села убијајући, пљачкајући и уништавајући све пред собом. Побили су 69 становника овог краја,
а две трећине страдалих су били цивили, међу којима је било и деце. Рањено је 165 мештана. Од 30 заро-
бљених половина није преживела мучења у сребреничким казаматима, а њих четворо још се води као
нестало.

Народ је бежао преко граничног моста ка Бајиној Башти, који је био под јаком митраљеском ватром,
па је добар део цивила страдао управо на мосту. Други су спас нашли препливавајући ледену Дрину! Нај-
млађа жртва био је петогодишњи Александар Димитријевић, а његов брат Радислав имао је 11 година.
Погинули су на мосту, са мајком Милицом. 

Тек, настојећи да затру све што је српско на овом подручју, муслиманске снаге су тог дана опљачкале
и спалиле српска села Ћосићи, Костоломци, Клековићи, Божићи, Блажијевићи, Колари, Зечевићи, Куши-
ћи, Стајшић, Малтаса, Стублови, Араповићи, Бујаковићи, Лијешће, део Скелана и још неколико села, а ни-
су стигли до Црвице, Жабоквица и Петрича и то су једина српска села у сребреничкој општини која ни-
су спаљена у протеклом рату.
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О
длука Републичке дирекције за

имовину којом се даје сагла-

сност да АП Војводина у ката-

стру непокретности упише право сво-

јине над зградом Владе АП Војводине

на Булевару Михајла Пупина – попу-

ларне Бановине, и на још пет објеката

представља опасан преседан усмерен

на јачање аутономашких снага у се-

верној српској покрајини. Поред згра-

де Бановине дозвола уписа права сво-

јине пристигла из Републичке дирек-

ције, обухватила је и зграду суда у Су-

тјеској улици, затим зграду на Булева-

ру Михајла Пупина 6 (користе је по-

крајински инспекцијски органи), те

пословни објекат у Железничкој 6 (где

столује Геодетски завод и Завод за

урбанизам)... Овим је Борис Тадић ис-

пунио вишегодишње захтеве пред-

ставника аутономашких партија у Вој-

водини.

Приватни договор

на штету Србије 

Потпредседник Српске радикалне

странке Милорад Мирчић каже да је

одлука о „враћању“ имовине АП Војво-

дини противзаконита и да предста-

вља увод у даље сецесионистичке те-

жње појединих странака у Војводини. 

– Одлука Републичке дирекције за

имовину је противзаконита и она је

последица приватног договора изме-

ђу председника ЛСВ Ненада Чанка и

председника Демократске странке Бо-

риса Тадића, коју спроводи премијер

Мирко Цветковић. Тај договор је у пот-

пуној супротности са важећим прав-

ним актима. Не може интерни договор

Чанка и Тадића да буде важнији од за-

кона – каже Мирчић.

Он подсећа да ово није први пут да

Борис Тадић, кршећи закон и Устав Ср-

бије, политичким уступцима задово-

љава сепаратистичке захтеве поједи-

них странака у Војводини, али и у Ра-

шкој области и на југу Србије. 

Мирчић верује да ће зграде које са-

да буду предате у власништво АП Вој-

водине веома брзо бити предмет спо-

ра Републике Србије и власти у Војво-

дини и да ће бити искоришћене као

оружје у борби за отцепљење северне

српске покрајине. 

Сепаратисти

Тадић�и�Чанак
куће�аутономију

Шта се крије иза одлуке Републичке дирекције 
о „враћању“ републичке имовине АП Војводини



– Зграде које се сада враћају АП Вој-

водини у наредном периоду ће сигур-

но бити предмет спора у њиховој кам-

пањи за аутономију јер се у њима на-

лазе републичке институције. Тако се

АП Војводини даје зграда суда, акаде-

мија наука, зграда Бановине итд. Су-

тра ће Чанак тражити да се републич-

ки органи иселе из тих зграда. Захте-

ваће се оснивање аутономних војво-

ђанских судских и других органа –

упозорава Мирчић.

Према његовим речима, манипула-

ција је да су све зграде које се сада упи-

сују у власништво АП Војводине оду-

век припадале покрајинској власти. 

– Покрајини се дају зграде које ни-

када нису ни имале везе са покрајин-

ском влашћу. Какве везе зграда Бано-

вине има са АП Војводином? Терито-

рија Бановине којој је та зграда припа-

дала није исто што и територија АП

Војводине и ишла је до Крагујевца. Та-

кође, зграда Српске академије наука

коју сад покушава да преузме тзв. Вој-

вођанска академија наука је легат

остављен СПЦ, а сад се враћа АП Војво-

дини. Оно што ће уследити је вероват-

но избацивање САНУ да би у ту зграду

у Новом Саду уселили ту тзв. Војвођан-

ску академију. Сви потези су усмерени

на припремање услова за остварива-

ње државностиВојводине– каже Мир-

чић.

Преузимање имовине

широм Војводине

Пребацивање имовине државе Ср-

бије на АП Војводину не одвија се само

у Новом Саду, већ широм територије

Војводине. Покрајинска администра-

ција до сада захтева 300 зграда, стано-

ва, репрезентативних објеката, факул-

тета, основних и средњих школа, сту-

дентских и ученичких домова... Из Ре-

публичке дирекције за имовину су већ

најавили да ће на већину захтева бити

позитивно одговорено, а да је шест

зграда у Новом Саду само почетак тог

процеса. 

Такође, из АП Војводине не желе да

се зауставе само на објектима већ су

затражили утврђивање власништва

када су у питању објекти који ће тек

бити изграђени, попут путева, канала,

водовода, канализације и слично.

Из овога се јасно види да није реч о

решавању проблема са смештајем и

коришћење објеката и инфраструкту-

ре већ организована акција поделе и

раздвајања покрајинске од републичке

имовине, односно прелазак републич-

ке имовине у власништво АП Војводине.

Увертира за сецесију

На крају овог процеса, који је запо-

чео давањем шест зграда у Новом Саду

у власништво АП Војводине, Републи-

ка Србија вероватно више неће имати

ништа своје у северној српској покра-

јини. То ће Ненаду Чанку и другим се-

паратистичким партијама олакшати

рад на постављању границе према

централној Србији на истом месту где

су је у Другом светском рату поставља-

ли мађарски, хрватски и немачки фа-

шисти. Српска радикална странка учи-

ниће све да се безакоње са отимањем

републичке имовине, које је омогућио

Борис Тадић, спречи, и да се заустави

даље давање елемената државности

АП Војводини.                                    Р. В. С.
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Избацују САНУ
Да није реч само о формалном решавању власништва над имовином

показује и то што су одлуци о давању републичких зграда АП Војводини
претходили бројни захтеви за исељење Српске академије наука и уметно-
сти, у којима предњаче функционери ЛСВ. 

– Напади на САНУ нису случајни. Подсећам вас да је и у Црној Гори, али
и другим местима, сецесија почињала управо оснивањем академије наука.
По истом сценарију сада желе да поступе и у Војводини – каже Мирчић.



Д
ок су се пред-
ставници издај-
ничког проза-

падног режима Бориса
Тадића у медијима хва-
лили успешном рефор-
мом правосуђа, Српска
радикална странка је

користила сваку прилику да упозори
на погубност те такозване реформе.

Све је почело избором чланова Ви-
соког савета судства.

Примедбе на састав Високог савета
судства и на рад тог органа износили
су само представници Српске ради-
калне странке. Ћутали су и Друштво
судија, и медији, и разне европске ко-
мисије. Друштво судија је почело да
реагује тек када неки од чланова тог
друштва нису реизабрани. Тада су се
пробудили и медији. Венецијанска и
Европска комисија су и даље ћутале. А
зашто и не би кад је њихов циљ био да
у Србији униште правосуђе. Реаговали
су тек када је прљави посао био завр-
шен, и то непотпуно. Тражили су само
да се преиспита начин обавештавања
нереизабраних судија и разлози због
којих нису предложени за реизбор.
Нису тражили доказе
о достојности реиза-
браних судија, нису
тражили ни доказе о
достојности оних ко-
ји су их формално
предлагали. Ради
подсећања, реизбор
судија формално је
предлагао Високи са-
вет судства, а нефор-
мално Тадић и њего-
ви сарадници, и БИА
која је незаконито
пратила судије. Ника-
да нико није објаснио
зашто нема поступа-
ка против нереиза-
браних судија за које
је БИА дала информа-
ције да су наводно ко-
румпирани, а нема

одговора ни на питање да ли ће под
притиском Европске комисије неки од
њих поново почети да суде.

Одговор на ова питања знају само
чланови Високог савета судства, орга-
на који је од почетка био нелегалан и
нелегитиман. Када су под притиском
јавности признали да раде у непотпу-
ном саставу, Ната Месаровић је висо-
коинтелектуално објаснила да Високи
савет судства одлучује већином гласо-
ва и да то што раде у крњем саставу
није сметња за доношење одлука. Да
се Ната раније тога сетила, могли су и
да изаберу само онолико чланова ко-
лико је потребно за доношење одлука.
Још ако су партијски послушни као Бо-
шко Ристић или Ната лично, милина.
Да није трагично, било би смешно, а
трагично је да овакву изјаву даје пред-
седник Врховног касационог суда.

Шта то није формално у реду у Ви-
соком савету судства?

Члан Високог савета судства Мило-
мир Лукић поднео је оставку у новем-
бру прошле године, јер, како је навео,
није желео да више буде само фигура
која аминује нечије друге одлуке. Од-
важно, неко би помислио и часно, а би-
ло би часно да је господин Лукић реа-

говао раније. Није објаснио колико ду-
го је био Натин, Снежин и Бошков пи-
он. Или се то десило баш тог новембра
када је написао оставку?!

Члан Високог савета судства Благо-
је Јакшић у септембру је ухапшен и оп-
тужен због сумње да је учествовао у
„високој корупцији“.

Нисмо Хашки трибунал и поштује-

мо презумцију невиности. Али, ако се

испостави да је Благоје Јакшић заиста

крив за оно за шта се терети, питамо

шта ће бити са одлукама у чијем доно-

шењу је учествовао. Или, ако је тачно

оно што из притвора пише Благоје Јак-

шић, да му је све намештено зато што

није прихватао наметнуте одлуке, а

није као Лукић благовремено поднео

оставку, шта ће бити са одлукама које

су доносили они који су му „наместили“?

Можда би одговоре на ова питања

могао да да Предраг Димитријевић,

декан Правног факултета у Нишу, који

је до краја прошле године био и члан

Високог савета судства.

Е, сада и ту постоји „мали“ проблем.

Агенција за борбу против корупције

правоснажно је у јуну прошле године

утврдила да је господин Димитрије-

вић у сукобу интереса, а он је учество-

вао у раду Високог савета

до краја прошле године.

Установили смо да је Бо-

шко Ристић одговоран

због тога што предлог за

његово разрешење није

благовремено достављен

Народној скупштини. И

овај члан Високог савета

је учествовао у доношењу

одлука иако је незаконито

заузимао место члана Ви-

соког савета. Шта ће бити

са тим одлукама?!

Е, па Нато, ако и даље

тврдиш да све ово нису

разлози да се призна да је

Високи савет судства не-

легалан и нелегитиман

орган, враћај се поново на

прву годину правног фа-

култета.
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Скандалозно

УпозорилисмопреЕвропскеуније

Пише: Вјерица Радета

• Са аспекта власти, реформа правосуђа је заиста успешна. Успели су да обезбеде апсолутни
утицај на ову грану власти, која би према слову Устава морала бити независна и самостална

Пропаст или реформа правосуђа



34 VELIKA SRBIJA FEBRUAR 2012. BROJ 3486

Р
елевантне међу-
народне и дома-
ће струковне ор-

ганизације, као и струч-
на јавност у земљи и
иностранству сложне
су у оцени да је тзв. ре-
форма правосуђа у Ср-

бији заправо најобичнија политичка
лакрдија извршена под фразом
„европски стандарди“. О томе колики
утицај на рад ВСС, преко својих експо-
нената Нате Месаровић, Снежане Ма-
ловић и Бошка Ристића, имају Демо-
кратска странка и кабинет Бориса Та-
дића, казују конкретна документа. Је-
дан од таквих докумената је и запи-
сник са Осме редовне седнице сталног

састава ВСС која је одржана 20. и 22. ју-
на 2011. године, а који је у ВСС заведен
под бројем: 06-00-20/2011-01, од 25.
јула 2011. године. Осим споменуте
тројке, седници ВСС присуствовали су
и остали чланови тог тела: судије Мир-
јана Ивић, Милимир Лукић, Алексан-
дар Стоиљковски, Благоје Јакшић, Со-
ња Виденовић, Бранка Банчевић,
адвокат Дејан Ћирић и професор Пре-
драг Димитријевић. Иначе, нешто ка-
сније бива ухапшен судија Благоје Јак-
шић (23. септембар), док судија Мили-
мир Лукић подноси оставку (23. но-
вембар) због, како је и сам навео у тек-
сту оставке, политичких притисака. 

Ноћно заседање ВСС

Иначе, на спорној седници већало
се о само једној тачки дневног реда и

то: Одлучивање� ВСС-а� о� приговорима
судија�којима�је�престала�судијска�ду-

жност. У питању је прва седница на
којој је „судбина“ нереизабраних суди-
ја разматрана по други пут, након ин-
тервенције Европске комисије и
Уставног суда Србије, али и након ре-
акције стручне јавности. 

На спорној седници, ВСС је размо-
трио 41 приговор нереизабраних су-
дија, док је 71 приговор размотрен на
истој седници која је настављена два
дана касније. Већина приговора је од-
бијена или одбачена, за један број при-
говора је одложено доношење одлуке,
док је један мањи број приговора усво-
јен, те су тако практично судије реиза-
бране из другог пута. У првом дану за-
седања, 20. јуна,  Бошко Ристић је напу-
стио седницу у 16:30 часова „због гла-
сања у Одбору за управу и правосуђе у
Народној скупштини“, па се се вратио у
17:55 часова. За тај сат и по Ристић ни-
је много пропустио јер је ВСС размо-
трио свега три приговора нереизабра-
них судија, од чега је један усвојен, дру-
ги одбачен, док је у трећем случају од-
лучено да се одложи доношење одлуке. 

Иначе, седница ВСС првог дана тра-
јала је до 22:30 часова, а почела је у
13:30 часова и из самог записника се
не види да ли је уопште прављена би-
ло каква пауза у раду тог органа. На-
ставак седнице био је предвиђен за 22.
јун у 14 часова, али је ВСС са радом по-
чео тек у 16:15 часова и заседао је до
01:00 часова иза поноћи. Ни за други
дан заседања у записнику се не наводи
да ли је прављена било каква врста па-
узе за кафу, ручак или физиолошке по-
требе чланова ВСС!? 

За време трајања седнице, осим од-
лучивања по приговорима, отварана
су нека од шкакљивих питања и пру-
жане су одређене информације од
стране председнице ВСС-а. Тако је

Неправосуђе

ДС�кроји�правосуђе

Пише: Иван Нинић

• Ната Месаровић:Мора се имати у виду да су ово седнице о већању и гласању о приговорима не-
реизабраних судија... уколико би постојао снимак, могаоби да буде доступан јавности. Ко сма-
тра да је обавеза да се тонски снима седница Савета? 

• „За“ тонско снимање гласало је ШЕСТ чланова ВСС, док је ПЕТ било „против“
• Бошко Ристић: Уколико председник Савета дозволи да се снима седница, нећу учествовати у

даљем раду, напустићу седницу...
• Ната Месаровић: Ја сам председник ВСС и седнице се неће снимати...

Шта се све дискутовало „иза завеса“ Високог савета судства?



председавајућа ВСС-а, Ната Месаро-
вић, на почетку седнице упознала чла-
нове са позивом Венсана Дежера за ру-
чак који је предложен за четвртак, 21.
јул, на коме би поред ње присуствова-
ли и председници комисија (мисли�се
на�комисије�које�одлучују�о�приговори-

ма�судија,�а�које�чине�поједини�чланови

ВСС), али да она због обавеза не може
да се одазове позиву, док су чланови-
председници комисија заузети рочи-
штима. Интересантно је да се у запи-
снику не наводи какав је став ВСС зау-
зео по питању пози-
ва за ручак са Деже-
ром.  Месаровићева
је такође информи-
сала ВСС „о захтеви-
ма Европске коми-
сије да њихови
представници при-
суствују седницама
ВСС приликом одлу-
чивања о пригово-
рима“. 

Б. Ристић: Ја да
не гласам?!

Када је реч о чла-
новима ВСС који су
учествовало у раду
првог сазива тог те-
ла, Ната Месаровић
каже да је „пре две недеље била на са-
станку у Влади Ррепублике Србије“, те
да је том приликом „премијер Мирко
Цветковић истакао да је држава преу-
зела обавезу да се чланови првог са-
става по функцији уздрже приликом
гласања“. Такође, Ната каже да „сматра
да је уздржавање лични чин“, те да ће
„од случаја до случаја одлучити да ли
ће се уздржати приликом гласања или
не“. 

Иначе, треба имати у виду да се ов-
де мисли на чланове по функцији, и то
на Нату Месаровић, Снежану Маловић
и Бошка Ристића, јер су управо они
учествовали у раду ВСС када су доно-
шене прве скандалозне одлуке о се-
лекцији и избору кандидата на судиј-
ске функције.  Због тога је премијер
Цветковић на себе преузео обавезу да
се умеша, и да под притиском ЕУ и Ве-
нецијанске комисије, условно речено,
у ВСС стопира гласове политичких фи-
гура и пулена ДС-а. Ваљда би тиме тре-
бало да се створи некакав привид
објективности приликом разматрања
приговора нереизабраних судија, као
да преостали чланови ВСС такође, на
неки начин, нису инструментализова-

ни од стране режима, а с друге стране
Европска комисија добије значајну
улогу у одлучивању ВСС. 

Изгледа да се на констатацију
председнице ВСС-а осетио позваним,
па се вероватно зато и огласио управо
функционер ДС-а Бошко Ристић, који
је по функцији, као председник Одбо-
ра за правосуђе Народне скупштине
РС члан ВСС-а. „Бошко Ристић је поно-
вио да је и на састанку са господином
Дежером приликом усаглашавања
текста Правила истакао да то предста-

вља притисак на Савет, али да је све-
стан обавезе коју је држава преузела,
као и да себе сматра одговорним у вр-
шењу јавне функције која му је повере-
на, те ће у сваком случају одлучивати
да ли ће се уздржати од гласања или
не“, стоји у записнику са седнице ВСС. 

Даље у записнику стоји да је Снежа-
на Маловић навела да је „на Венеци-
јанској комисији указивала на то да уз-
државање од гласања представља
лични чин и да може говорити само у
своје име“. Дакле, из овога се види да је
директива којом је у обавези да се уз-
држи од гласања свима тешко пала, а
можда најтеже функционеру ДС-а Бо-
шку Ристићу, који иначе у правосуд-
ним круговима важи за сиву еминен-
цију.  

Притисак на Уставни суд

Ната Месаровић информисала је
чланове ВСС о дотадашњим активно-
стима Уставног суда у погледу оцењи-
вања уставности и законитости поје-
диних одредаба Закона о судијама и
Закона о ВСС. Из садржине записника
види се да Месаровићева отворено
признаје да се у више наврата, пово-

дом конкретних предмета, обраћала
председнику Уставног суда. Како ка-
же, у свом обраћању, сугерисала је „на
неопходност брзог одлучивања Устав-
ног суда у тим предметима“ поводом
поступка за оцену уставности Закона о
изменама и допунама закона о судија-
ма. 

Када је реч о поступку оцене одре-
даба Закона о ВСС, Месаровићева каже
да се у два наврата обраћала председ-
нику Уставног суда „тражећи да у што
краћем року Уставни суд донесе одлу-

ку о уставности
оспорене одредбе
тог закона“. Исти
сценарио је поно-
вљен и у случају
оцене уставности
одредаба Закона о
изменама и допуна-
ма Закона о ВСС.
„Обавестила сам
председника Устав-
ног суда, указујући
му на значај благо-
временог одлучи-
вања Уставног суда
у том предмету“, ка-
зала је Ната Меса-
ровић на седници
ВСС. Шокантна је
чињеница да пред-

седница ВСС утиче на поступање
Уставног суда Србије, који би по при-
роди свог посла требало да буде изнад
правосудне гране власти и да функци-
онише по уставном начелу самостал-
ности и независности. 

Ако Ната Месаровић даје себи за
право да слободно врши притисак на
председника Уставног суда, шта онда
да очекујемо од основних и апелацио-
них судова у Србији? Шта онда да оче-
кујемо од Управног суда или од Врхов-
ног касационог суда чији је она пред-
седник? Шта уопште да очекујемо од
целокупне судске гране власти која је
подређена утицају извршне власти,
односно председнику и најјачој влада-
јућој странци?! Уосталом, из записни-
ка са седнице ВСС види се да у рефор-
ми правосуђа активно учествују пред-
седник Републике Борис Тадић и пре-
мијер Мирко Цветковић. 

„Председник Републике обавештен
је о поступању Уставног суда у предме-
тима оцене уставности оспорених од-
редаба Закона о изменама и допунама
Закона о судијама, тако што му је 5. 5.
2011. године достављена копија дру-
гог дописа који је упућен председнику
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Уставног суда са захтевом да у тим

предметима Уставни суд хитно донесе

одлуку“, каже Ната Месаровић на сед-

ници ВСС. Додала је и то да је „о начи-

ну на који је ВСС извршио избор суди-

ја у Републици Србији обавештен и

председник владе“.  

Ната: Сазнаће јавност...

На самом почетку другог дана засе-

дања ВСС-а, судија Мирјана Ивић је

констатовала да је на седници која је

започета 20. јула „дошло до повреде

члана 28. Пословника ВСС, којим је

прописано да се седнице Савета сни-

мају, односно да се воде стенографске

белешке, јер ток седнице није сниман“.

На то је Ната Месаровић одговорила

да се у цитираној одредби наводи да „о

току седнице могу да се воде и стено-

графске белешке или да се седница

тонски снима“, а што према њеном ту-

мачењу „значи да не постоји обавеза“. 

„Такође мора се имати у виду да су

ово седнице о већању и гласању о при-

говорима нереизабраних судија, па

ако је већање у сваком поступку тајно,

нема разлога за тонским снимањем.

Поред тога, уколико би постојао сни-

мак, могао би да буде доступан јавно-

сти“, казала је Ната Месаровић. Истим

поводом члановима ВСС обратила се и

министарка Снежана Маловић, која је,

према наводима из записника, рекла

да сматра да „седнице Савета о већању

и гласању не треба да се снимају јер је

реч о поступку који је тајна“. Месарови-

ћева је затим предложила члановима

ВСС да се изјасне у погледу тога да ли

је дошло до повреде Пословника тиме

што седница од 20. јуна није тонски

снимана. Тако је гласањем одлучено

да Пословник ВСС није повређен, јер је

само судија Мирјана Ивић гласала „за“.

Б. Ристић: Напустићу ВСС

Председница ВСС Ната Месаровић

је поставила питање: „Ко сматра да је

обавеза да се тонски снима седница

Савета?“. Шест чланова (Мирјана Ивић,

Милимир Лукић, Александар Стоиљ-

ковски, Благоје Јакшић, Соња Видано-

вић и Бранка Банчевић) били су ЗА,

док је њих пет било ПРОТИВ тонског

снимања седнице. 

„Бошко Ристић је истакао да, уко-

лико председник Савета дозволи да се

снима седница, неће учествовати у да-

љем раду, да ће напустити седницу,

као и да ће штитити своја уставна пра-

ва истичући да му се на овај начин оне-

могућава да гласа и износи своје ми-

шљење“, дословце се наводи у запи-

снику ВСС. Након ове Ристићеве кон-

статације, Ната Месаровић је рекла „да

је председник ВСС и да по Пословнику

управља седницом и да неће снимати

седнице Савета приликом већања и

гласања, имајући у виду да је овај по-

ступак тајан, као и да Правила за по-

ступак преиспитивања одлука о пре-

станку судијске дужности прецизно

прописују да председник Савета зака-

зује седницу о већању и гласању о

предлогу Комисије“.

Притисак режима

Интересантно да је реформа право-

суђа билаједан од првих захтева ЕУ ис-

поручен Србији, а када су њени резул-

тати и начин на који је она спровођена

шокирали јавност, та иста ЕУ имала је

потребу да се огради од целог случаја,

занемарујући чињеницу да су управо

њене препоруке трасирале пут нака-

радном српском правосуђу. Наводно

због поменутог начина заседања и од-

лучивања ВСС, посматрачи Делегације

ЕУ у Србији оцрнили су начин на који

је извршен општи реизбор судија и ту-

жилаца у Србији. Према њиховом запа-

жању, „цео поступак преиспитивања

одлука о неизабраним тужиоцима

спроведен је само да би задовољио

форму и уџбенички је пример изврга-

вања правде руглу, решења су засно-

вана на произвољним оценама и нема-

ју основу у доказима представљеним

током поступка“. Поставља се питање,

уколико је ЕУ толико стало до правич-

ности, зашто је иницирала читав про-

цес за који се унапред знало какав ће

исход имати. Да је на делу извргавање

правде руглу евидентно је и из препо-

рука које је написао Заштитник грађа-

на Саша Јанковић, а према чијем ми-

шљењу би ВСС требало да „прекине са

радом у садашњем саставу“. 

Иначе, веома је индикативно да је

ВСС 26. августа одржао седницу на ко-

јој је усвојен скандалозан закључак.

Наиме, тада су се све судије које су по

изборној функцији постале чланови

ВСС (осим� касније� ухапшеног� Благоја

Јакшића�који�је�био�на�годишњем�одмо-

ру) изјасниле да ни на једног од њих

нико из извршне власти, нити мини-

стар правде Снежана Маловић, не вр-

ше било какав утицај или притисак у

погледу рада, односно одлучивања у

ВСС. Међутим, текст оставке судије и

члана ВСС Милимира Лукића, као и

писмо које је Друштву судија Србије из

притвора упутио ухапшени судија и

члан ВСС Благоје Јакшић, демантује

наводе да се у ВСС ради и одлучује сло-

бодно, самостално и без политичких

притисака. 

„Поједини чланови ВСС-а, после

одржаних рочишта на Комисији ВСС,

износе једно мишљење и суд, на бази

кога се гласа и доноси предлог одлуке

који се прослеђује Високом савету суд-

ства, а на седници ВСС-а, на којој се од-

лучује о том истом предлогу, исти тај

члан се изјашњава потпуно другачије,

а да се, при томе, чињенично стање ни-

чим није изменило“, између осталог

овим речима је судија Милимир Лукић

образложио своју писмену оставку.
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У
здравственом систему Србије,

изгледа, почиње штедња на

свим фронтовима, наравно, као

и до са да, нај ви ше се ште ди та ко што

се уки да ју не ка пра ва оси гу ра ни ци ма,

уз пре по ру ку да то пла те из свог џе па.

Од лич но ре ше ње за све, осим за па ци -

јен те у ко је се ку ну над ле жни ко ји

здрав ством упра вља ју. Не ште ди се,

ка ко би, мо жда, у вре ме еко ном ске

кри зе би ло ло гич но: на бро ју за по сле -

них у не ме ди цин ском де лу, од но сно

на ад ми ни стра ци ји, ко ја у др жав ном

здрав ству чи ни тре ћи ну укуп ног бро ја

за по сле них (де по за за по шља ва ње

при ја те ља и род би не пар тиј ског ка -

дра?), на ефи ка сно сти и сма ње њу бро -

ја не по треб них про це ду ра, већ ус кра -

ћи ва њем пра ва, и то у обла сти основ -

них пра ва у при мар ној за шти ти у де лу

ко ји се од но си на пре вен ци ју. По сле

по о штра ва ња ре жи ма из да ва ња се да -

ти ва, на ред су до шле би о хе миј ске ана -

ли зе, па ће та ко крв о тро шку оси гу ра -

ња убу ду ће мо ћи да се ана ли зи ра са мо

јед ном го ди шње. То огра ни че ње ва жи

са мо за оне ко ји би хте ли да пре кон -

тро ли шу, на при мер, хо ле сте рол или

три гли це ри де. Све до ци смо ка ко нам

сва ко днев но ле ка ри де ле са ве те ко ји

се оби ла то пла си ра ју у свим ме ди ји ма,

где нам го во ре да је ла бо ра то риј ска

кон тро ла кр ви нај ма ње јед ном у шест

ме се ци пра ва ме ра пре вен ци је мно гих

бо ле сти. Са вет ко ји се де ли гра ђа ни ма

ша ком и ка пом, ни под ра зно ни је ува -

жен при ли ком до но ше ња но вог про -

пи са ко ји се, као и то ли ко пу та до са да,

прав да оси ро ма ше ном здрав стве ном

ка сом. На и ме, ка ко твр де у Ми ни стар -

ству, за сва ког од 6.786.333 оси гу ра ни -

ка Ср би ја ове го ди не, од до при но са, за

ле че ње је на рас по ла га њу са мо 270

евра. Онај дру ги део, у истом из но су,

та ко ђе 270 евра, за ко ји је пре са мо не -

ко ли ко ме се ци на сед ни ци Од бо ра за

здра вље Скуп шти не Ср би је по моћ ни -

ца ми ни стра здра вља, др Ели за бет Па -

у но вић, при зна ла да се сли ва у ка су РЗ -

ЗО, из дру гих из во ра (до пун ски рад,

ван стан дард не услу ге, до на ци је…) ни -

ко и не по ми ње!

Ку ку мав ке да се у Ср би ји за здрав -

ство из два ја ма ње не го у би ло ко јој зе -

мљи у окру же њу слу ша мо већ де сет

го ди на! По да так ко ји је пре не ко ли ко

го ди на из не ла Свет ска бан ка, да Ср би -

ја тро ши 10,5 од сто БДП-а за здрав -

ство, ви ше од свих др жа ва у ре ги о ну,

пр во је оспо ра ван, а са да се му дро пре -

ћут ку је. 

Па ци јент као де жур ни кри вац! 

Има ја ко ску пих ана ли за ко је се вр -
ло че сто не ра ци о нал но ра де и здрав -
стве на ка са не мо же све то да по кри је,
ка жу чла но ви Са ве та за ре фор му при -
мар не здрав стве не за шти те. Па ци јен -
ти ви ше не ће мо ћи да до би ју упут за

би о хе ми ју ако за то не по сто ји ме ди -
цин ски раз лог. У окви ру си сте мат ског
пре гле да, ана ли за кр ви ће се о тро шку
оси гу ра ња ра ди ти јед ном го ди шње.
Уко ли ко не ко же ли да то ура ди два пу -
та го ди шње, по себ но кад пре ђе не ке
го ди не, па му се чи ни да би че шћа кон -
тро ла мо гла би ти до бра пре вен ци ја
мно гим бо ле сти ма, не ка пла ти из свог
џе па, по ру чу ју над ле жни. 

Пре ма по да ци ма за 2010. го ди ну, за
би о хе миј ске ана ли зе по тро ше но је чак
11,87 ми ли јар ди ди на ра! Из ка се РФ -
ЗО, са мо у овој обла сти, пру же но је ви -
ше од 80 ми ли о на услу га! На би о хе миј -
ским ана ли за ма у до мо ви ма здра вља
би ло је ви ше од два ми ли о на гра ђа на,
а у бол ни ца ма још 1,3 ми ли о на. У за во -
ди ма за јав но здра вље би о хе миј ске
ана ли зе ура ђе не су за још око по ла ми -
ли о на оси гу ра ни ка. Но вим про пи сима,
ако уме мо до бро да ра чу на мо, нај ма ње
по ло ви на ових тро шко ва пре ба цу је се
у џеп гра ђа на – ди рект но! Пи та ње се
са мо на ме ће – за што уоп ште пла ћа мо
здрав стве ни до при нос ако се спи сак
услу га ко је пла ћа мо из свог џе па, код
сва ке но ве из ме не про пи са, про ши ру је? 

Ре пор тер „Ве ли ке Ср би је“ ниг де
ни је ус пео да про на ђе по да так ко ли ко
се би о хе миј ских ана ли за ура ди у при -
ват ним ла бо ра то ри ја ма у Ср би ји, ко -
јих има ви ше де се ти на. Би о хе ми ја по -
је ди нач но, на вод но, ни је ску па. Ка ко за
ко га. Ре ци мо, од ре ђи ва ње три гли це -
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ри да у кр ви код при ват ни ка ко шта
145 ди на ра, што је за 35 ди на ра ви ше
не го што др жав не ла бо ра то ри је за
исту ана ли зу фак ту ри шу тро шак ка си
РФ ЗО. Ме ђу тим, ка да се у при ват ној
ла бо ра то ри ји ра ди не ка сло же ни ја би -
о хе миј ска ана ли за, тро шак иде и до
5.000 ди на ра, што је за не ке ка те го ри -
је гра ђа на ве ћи из да так од оног ко ји
има ју за ки ри ју или стру ју! 

Ди рек то ри до мо ва здра вља уве ли -

ко упо зо ра ва ју ле ка ре да би тре ба ло

ма ње да ша љу па ци јен те на ана ли -

зе(?). Ваљ да их ша љу он да ка да про це -

не да је то за и ста нео п ход но? Не ма

кра ја по ни жа ва њу ко јем су из ло же ни

ле ка ри у до мо ви ма здра вља – пре тво -

ре ни су у пи са ре ко ји ве ћи део рад ног

вре ме на ра де за РФ ЗО, по том у тр кач -

ке ко ње ко ји за основ ну пла ту мо ра ју

да ис пу не нор му у бро ју па ци је на та и

пре гле да (шта да ра де они у уда ље ним

и сла бо на се ље ним обла сти ма?), а са да

им се ле по “са ве ту је” да за жму ре на

јед но око ка да је на де лу при ме на

основ них струч них стан дар да! За ква -

ли тет оно га што ра де, ни ко се не ин те -

ре су је…. Ка та стро фа!

Гу жве пред ам бу лан та ма за ва ђе ње

кр ви уско ро би мо гле да не ста ну. Иако

гра ђа ни твр де да би о хе миј ске ана ли зе

ра де углав ном јед ном го ди шње, и то у

до го во ру са сво јим ле ка ром, ови што

сми шља ју но ве про пи се, ка жу да се но -

вац за те свр хе ра си па. Ка ко то да про -

ве ри мо кад здрав стве ни си стем ни на -

кон де сет го ди на ре фор ме ни је ин фор -

ма ти зо ван? У Са ве ту за ре фор му при -

мар не здрав стве не за шти те твр де да

ни је реч о ре стрик ци ји пра ва па ци је -

на та, већ о ра ци о на ли за ци ји нај о снов -

ни јих ана ли за. Ни је ши ја, не го врат. 

Слу ша ли смо сво је вре ме но глу па

об ја шње ња о то ме ка ко се ве ли ки број

ре це па та из да је за то што ле ка ри не

мо гу да се од бра не од па ци је на та и

њи хо вих зах те ва! Овај пут слу ша мо ка -

ко гра ђа ни пра ве ве ли ки тро шак. Увек

кри ви гра ђа ни! 

Ко пла ћа ана ли зе кр ви ко је се
ра де у свр ху ис тра жи ва ња

У око сто ти нак кли нич ких ис тра -

жи ва ња ко ја се тре нут но ра де у Ср би -

ји, уче ству је не ко ли ко хи ља да па ци је -

на та. У по је ди ним сту ди ја ма о ис пи ти -

ва њу ле ка про тив ра ка, уче ству је по

де се так па ци је на та, у оним ко ји утвр -

ђу ју деј ство не ког ле ка за ре у ма то ид -

ни ар три тис или ди ја бе тес бу де и ви -

ше сто ти на бо ле сни ка. Да ли су пред -

ра су де о кли нич ким ис тра жи ва њи ма

као ри зич ном „екс пе ри мен тал ном ле -

че њу“ иза ко јег се кри ју ин те ре си моћ -

них фар ма це ут ских ком па ни ја, оправ -

да не или не, те ма је за дру ги текст, а

ми ће мо се по за ба ви ти ти ме ко пла ћа

ску пе ана ли зе без ко јих су ова ис тра -

жи ва ња јед но став но не мо гу ћа. У кли -

нич ким ис тра жи ва њи ма оба ве зна је,

из ме ђу оста лог, и ре дов на ана ли за кр -

ви па ци је на та. Нај ве ћи број кли нич -

ких ис тра жи ва ња ра ди се у Кли нич -

ком цен тру Ср би је, Ин сти ту ту за он ко -

ло ги ју Ср би је, Ин сти ту ту за он ко ло ги -

ју Вој во ди не у Срем ској Ка ме ни ци, за -

тим на Вој но ме ди цин ској ака де ми ји,

КБЦ „Бе жа ниј ска ко са“, Ин сти ту ту за

ре у ма то ло ги ју и у свим ве ли ким кли -

нич ким цен три ма у Ср би ји. Осим у он -

ко ло ги ји, кли нич ке сту ди је су нај број -

ни је у ре у ма то ло ги ји, не у ро ло ги ји, ди -

ја бе то ло ги ји, од ско ра и у пси хи ја три -

ји…Пре ма зва нич ним по да ци ма, фар -

ма це ут ске ку ће пла ћа ју ис тра жи ва ње

по па ци јен ту, уко ли ко про ђе све фа зе,

це на је 4.000 евра. По ло ви на иде уста -

но ви у ко јој се ис тра жи ва ње ра ди, бар

би тре ба ло, а пре о ста лих 2.000 евра

ис пла ћу је се ти му у ко ме је не ко ли ко

ис тра жи ва ча, ле ка ра, ин тер ни ста, ме -

ди цин ских се ста ра…

Кон тро ла крв не сли ке др жа ву ко -

шта 200 ди на ра, хе мо гло би на у сто ли -

ци 500, ери тро ци та и ле у ко ци та по 70,

тром бо ци та 110 ди на ра. За ана ли зу

хо ле сте ро ла др жа ва пла ћа из ме ђу 120

и 200 ди на ра, а три гли це ри де 110. 

Ево јед но став не ра чу ни це: 100 ис -

тра жи ва ња X 100 па ци је на та, ако се

ура ди у про се ку 10 ана ли за, а то је да -

ле ко од ре ал ног, број ка је 100.000 ана -

ли за. Ка да то по мно жи мо са це ном јед -

не ана ли зе, оне нај јеф ти ни је, од 200

ди на ра, он да је це на са мо те ана ли зе

на те рет здрав стве не ка се, 200.000.000

ди на ра. За ма шна су ма. Са мо за јед ну

ана ли зу. По сто је ли га ран ци је да се ла -

бо ра то риј ске ана ли зе у по ме ну тим ис -

тра жи ва њи ма ра де на те рет нов ца ко -

ји из да ва ју фар ма це ут ске ку ће или се

ра чун ис по ста вља ка си РФ ЗО? Има ли

не ко увид у те по дат ке? 

Има мо пра во да сум ња мо да се ску -

пе ана ли зе ра де на те рет РФ ЗО, а он да

сле ди ре стрик ци ја пра ва за оси гу ра -

ни ке? Би ло би ле по да ни је та ко, али

на кон обе ћа ња од 1000 евра за ви рту -

ел не ак ци је, ко је ни ка да не ће би ти ис -

пу ње но, овој вла сти је те шко ве ро ва -

ти. За то би би ло до бро да РФ ЗО јав но

ста ви на увид струк ту ру тро шко ва за

ла бо ра то риј ске ана ли зе, ко је су их

уста но ве ис по ста ви ле и за ко је па ци -

јен те… Ова ко, све је у до ме ну прет по -

став ки. Ре ал но је са мо то да ће гра ђа ни

убу ду ће из свог џе па пла ћа ти ла бо ра -

то риј ске ана ли зе ко је по свим кри те -

ри ју ми ма спа да ју у јед ну од услу га

основ не здрав стве не за шти те на при -

мар ном ни воу.                                          А. В.
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К
акву улогу може
да одигра само
један амерички

долар или боље речено
у коликом проблему су
домаћа и светска еко-
номија најбоље илу-
струје продаја железа-

ре у Смедереву коју су 27. јануара дого-
ворили Америчка компанија Ју-Ес-
Стил (U.S. Steel) и Влада Србије. „Држа-
ва је ову компанију купила да би спре-
чила катастрофалне последице по
привреду и оне који живе од железаре.
План владе је да одржи производњу, а
били бисмо срећни ако би за 15 дана
нашли новог стратешког партнера“,
рекао је премијер Мирко Цветковић.
Међутим, тврдње премијера су једно,
док чињенице и бројке говоре нешто
сасвим друго. Продаја железаре проу-
зрокована је непремостивим губици-
ма на путу од производње до продаје
челика на светском тржишту, те то на-
меће оправдано питање колико ће бу-
џет државе на крају коштати ова не-
здрава и изнуђена инвестиција и да ли
се агонија за око 5.500 радника само
привремено одлаже док не прођу из-
бори у Србији!? „Ако су Американци
имали 100 милиона евра губитка на
годишњем ниво, ми ћемо имати више
од тога“, обећава премијер Цветковић.
Како онда убедити гиганте из Русије,
Кине или Индије да инвестирају у ово
предузеће?!

Најављен колапс

Агонија Ју-Ес-Стила Србија почела
је недавно када је страно руководство
ове компаније саопштило да су њени
финансијски резултати неприхватљи-
ви и да настоји да истражи све могућ-
ности у циљу побољшања тренутне
ситуације, стављајући акценат на вео-
ма тешку ситуацију у јужној Европи,
односно на своје постројење у Смеде-
реву. Као „хладан туш“ радници смеде-

ревске железаре примили су ову вест,
док им је истовремено 9. јануара, као
једна од кључних мера власника из
Питсбурга, уз надокнаду од свега 60
одсто пуне зараде, одређено скраћење
радне недеље за један дан. А томе је
иначе претходило гашење, односно
стављање у „тихи“ режим рада једне
од две високе пећи у железари, што је
већ виђено почетком 2009. године, ка-
да је примарна производња привреме-
но обустављена на шест месеци. По

истом рецепту, радна недеља са пет на
четири дана смањена је и за челичану
Ју-Ес-Стила у Словачкој и у тој држави
ова привремена мера је на снази до 1.
фебруара, када отпочиње производња
у пуном капацитету. Своје потезе ме-
наџмент Ју-Ес-Стила образложио је
под фирмом економске кризе која се
одразила на светско тржиште челика,
што је у први мах власт у Србији при-
хватила без великих тензија све док
враг није однео шалу. 

Без обзира на то што је функциони-
сање железаре у Смедереву било про-
блематично током целе 2011. године,

Влада Србије се у јавности није огла-
шавала као да то није било питање од
општег и националног значаја. Шта се
иза брда ваља јасно је било већ 23. ја-
нуара, када је један дневни лист екс-
клузивно објавио шокантну вест да
постоји опција да држава преузме же-
лезару, уколико менаџмент Ју-Ес-Сти-
ла у Питсбургу одлучи да дефинитив-
но угаси обе пећи и тиме заустави про-
изводњу. Реагујући на ову вест коју је
лансирао „одлично обавештени из-

вор“, медијима је, из кабинета председ-
ника владе Мирка Цветковића, стигла
потврда да је влада у сталном контак-
ту са менџментом Ју-Ес-Стила, али да
се због потписаног уговора о поверљи-
вости не могу износити никакви дета-
љи. Неизвесност, нетранспарентност
Владе Србије и медијске спекулације с
разлогом су додатно унеле страх у до-
мове 5.500 радника Ју-Ес-Стила, али и
у домове још око 1.000 радника који
индиректно зависе од овог предузећа.
За град у коме је запослено свега
18.500 становника питање будућност
железаре је питање свих питања. 
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Катастрофа

Ко�ће�бити�преварен

Пише: Иван Нинић

• Куповина железаре од Ју-Ес-Стила по цени од једног долара намеће само једно питање: ко ће
кога на крају преварити? Американци Владу Србије или влада раднике? Најгори могући сцена-
рио био би да Тадићев режим покаже бригу и солидарност према 5.500 радника железаре у
Смедереву све док се не окончају избори у Србији, а да након тога крене масовно отпуштање

Фамозна трговина од „један долар“ или скупља дара него мера



Србији дугови

Преговори између америчког вла-
сника Ју-Ес-Стила и Владе Србије вође-
ни су у оквиру радне групе коју је
предводио блиски премијеров сарад-
ник, односно државни секретар у Ми-
нистарству финансија, Душан Нике-
зић. Реч је иначе о сину Звонимира Ни-
кезића, власника консултантске фир-
ме CES Me con, у којој је премијер Цвет-
ковић некада био запослен и која је
учествовала у корупционашком про-
цесу приватизације у Србији. За рела-
тивно кратко време српска и америч-
ка страна постигле су договор да Ср-
бија откупи  железару Ју-Ес-Стил, и то
за симболичних један долар. Како се
дошло баш до ове цифре вероватно ће
бити јасније ускоро када се обелодани
купопродајни уговор и све обавезе ко-
је је од америчке стране преузела др-
жава на себе. „Железара нема ника-
квих задужења и кредита према бан-
кама“, рекао је премијер Мирко Цвет-
ковић. Ова информација сама по себи
не може бити ваљан аргумент да Ју-Ес-
Стил баш никоме и ништа не дугује,
јер да је то тако, онда би сигурно била
постигнута реалнија, а не симболична
купопродајна цена. Право је питање
колико износе неизмирена дуговања
железаре према радницима, добавља-
чима и Пореској управи?!

Док се у јавности још спекулисало
да би држава могла да постане вла-
сник железаре, један од критичара
овог плана био је економиста Бошко
Мијатовић, који је упозорио да је власт
погрешила тако што је исхитрено реа-
говала на проблеме Ју-Ес-Стила. „Тиме
што се одмах јавила и рекла да је
спремна да уложи у железару, држава
је само побољшала преговарачку по-
зицију Ју-Ес-Стила“, сматра Мијатовић.
Према његовим речима, држава је тре-
бало да остане по страни, препусти

власнике да сами нађу купца међу ра-

није заинтересованим кинеским или

индијским компанијама. Мијатовић

иде корак даље па оцењује да би за др-

жаву „било боље да железара оде у сте-

чај и да се реши дугова, а да је затим

Србија преузме“, јер како објашњава

„постоји ризик да дугови од 150 мили-

она евра буду остављени држави“. У

којој мери је пословање Ју-Ес-Стила

финансијски отежано указују званич-

ни подаци из финансијског извештаја

који је објављен у бази података АПР-

а. Губитак Ју-Ес-Стила за 2011. годину

још увек није исказан, док су губици у

2010. години званично износили 15

милијарди динара или 150 милиона

евра, а у 2009. години били су 14,6 ми-

лијарди, односно 146 милиона евра!

Држава помагала

Колапс Ју-Ес-Стила у Србији није са-

мо последица економске кризе већ је у

питању демонстрација силе и образац

суровог западног неолибералног ка-

питализма. Уз помоћ појединих амба-

садора, страних министара и тадашње

досовске владе, Американци су 2003.

године приватизовали, или боље ре-

чено преотели „Сартид“ по цени од

свега 23 милиона долара, остављајући

Србији дугове од 1,7 милијарди дола-

ра. Само по основу еколошких такса

(2008-2011) држава је Американцима

отписала више од 400 милиона дина-

ра, колико је требало да се слије у бу-

џет. 

Нико поуздано не зна које је све

олакшице и погодности влада омогу-

ћила Ју-Ес-Стилу на уштрб домаће

привреде и буџета. Градоначелник

Смедерева из редова ДС-а каже да је

буџет града Смедерева у минусу због

одлуке да се таксе умање и сведу на

ону меру колико су то власници Ју-Ес-

Стила могли да плате, а зарад подр-

шке компанији да настави са радом.

Реч је пре свега о таксама за коришће-

ње обала Дунава у пословне сврхе, ко-

ја је са 100 динара смањена на 0,5 ди-

нара по квадратном метру, а поред то-

га смањена је и еко-такса.

Неке информације из синдикалних

кругова указују да је Ју-Ес-Стил од Вла-

де Србије захтевао одређене уступке и

погодности у погледу коришћења же-

лезнице, док се са друге стране поја-

вљују информације да су Американци

куповали струју под повлашћеним

условима.

Тек крећу проблеми

Подаци Светске банке говоре да је

железара у Смедереву највећи изво-

зник који има учешће од 13 одсто у

укупном извозу Србије и произвела је

челик 2010. године у вредности од 1,3

милијарде долара. У овом кризном мо-

менту производња Ју-Ес-Стила је 1,1

милион тона челика годишње, док су

укупни капацитети железаре 2,2 ми-

лиона тона. Пад цене челика на свет-

ском тржишту проузроковао је такве

ефекте да предузеће губи 100 долара

по свакој произведеној тони, што се

директно одражава на лош пословни

резултат. Последица колапса Ју-Ес-

Стила одражава се и на буџет Града

Смедерева, јер порез на фонд зарада

овог предузећа чини готово четврти-

ну прихода градског буџета, који изно-

си 2,6 милијарди динара. Штету трпе и

Железнице Србије с обзиром да је то

државно предузеће реализовало око

40 одсто превоза управо за потребе

производње у Ју-Ес-Стилу. Једном реч-

ју, колапс Ју-Ес-Стила у Смедереву про-

изводи ланчану реакцију која више

неће бити брига америчког власника,

већ искључиво Владе Србије и поре-

ских обвезника.

Не треба заборавити да је држава

већ једанпут на себе преузела апсолут-

но све дугове железаре, и то још 2003.

године када је „Сартид“ продат Амери-

канцима. Због тога данас формално

предузеће које је у стечају, „Сартид а.д.“

из Смедерева има неизмирене поре-

ске обавезе према буџету од 5,5 мили-

јарди динара, што је приближно око

55 милиона евра. Ако је само за плате

радника железаре тренутно потребно

200 милиона динара месечно, онда би

влада била у обавези да за ту намену у

2012. години из буџета Србије издвоји

2,4 милијарде динара, односно 24 ми-

лиона евра. А где су тек пратећи тро-

шкови отежане производње и неиз-

мирене обавезе према добављачима?!

Уколико се у скорије време не пронађе

потенцијални купац или стратешки

партнер за преузимање железаре,

отвара се питање да ли ће, с обзиром

на своју рестриктивну политику,

ММФ толерисати политичко и буџет-

ско субвенционисање овог предузећа.

Најгори могући сценарио би био то да

режим Бориса Тадића покаже бригу и

солидарност према радницима Ју-Ес-

Стила краткорочно, односно све док се

не окончају избори у Србији, а да на-

кон тога предузеће дефинитивно обу-

стави рад и да се 5.500 људи избаци на

улицу.
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П
ола планете није
запослено. Тек
ове армије неза-

послених дају људски
лик економској кризи.
Висока незапосленост
широм света највидљи-
вији је показатељ по-

требе за хитним економским опорав-
ком.Организација за економску сарад-
њу и развој (ОЕЦД) упозорила је пре
неколико месеци светске владе да се
што пре суоче са дугорочном незапо-
сленошћу, која посебно погађа младе.

Такође, повећане су разлике изме-
ђу најбогатијих и сиромашних, или по-
једностављено речено, све богатијих
послодаваца и све слабије плаћених
радника.

Према недавно објављеном изве-
штају Међународне организације рада
(ИЛО), незапосленост младих (људи
између 16 и 30 година) је у 2011. годи-
ни достигла ризичан ниво у свету.
ИЛО младе људе види као преплаше-
ну и трауматизовану генерацију која
се суочава са високом незапослено-
шћу и сталним сиромаштвом. Млади у
Европској унији, где је број незапосле-
них повећан за 25 посто у последње
две године, прихватају ниже плате
или раде месецима бесплатно како би
стекли радно искуство које ће им по-
моћи при запошљавању. У Великој
Британији је манипулација младима
достигла толике размере да су је поје-
дини медији назвали „неоробовласни-
штвом“.

Светска незапосленост 
улази у драматичну фазу

Незапосленост младих у нашем ре-
гиону креће се између 30 и 58 посто. У
самој Србији је чак преко 50 посто. С
обзиром на то да се региструје „свака
плаћена активност“ у коју су млади
укључени, може се претпоставити да
су ови проценти још већи. Додатни
проблем код запошљавања младих је
што најчешће нису у могућности да се
додатно образују о свом трошку, а и не
верују да ће им додатно оспособљава-
ње пружити шансу за запослење. 

Приватни сектор се од стране мла-
дих доживљава као непоуздано и
краткорочно решење, а јавни сектор
као једино сигурно уточиште за рад на
неодређено време. Због ниских надни-
ца присутна је и филозофија да је „бо-
ље џабе седети него џабе радити“.

На увећање запослености младих
мора и може утицати држава Србија,
али не овако маћехинскоми спорадич-
ном бригом. Покушаји страних дона-
тора да утичу на смањење незапосле-
ности су обично кратког даха и дају
ограничене резултате. Посебно је ва-
жно реаговати пре него млади изгубе
најважније људске квалитете на тржи-
шту рада, а то су нада и самопоуздање.

Последице недовољног ангажова-
ња државе у овој области су друштве-
на и економска скрајнутост младих
људи. Неки од њих ће постати пасив-
ни, а други ће после неколико безуспе-
шних покушаја одустати од друштве-
но пожељних мирних метода промена.
Многи од њих прилазе организација-
ма са радикалнијим захтевима за про-
мене.

Политичари који не брину о будућ-
ности своје земље и који не схвате да је
незапосленост младих кључни про-

блем засигурно ће и сами имати вели-
ких проблема у будућности. Реакција
на изнете друштвено–економске из-
рабљивачке околности, тј. борба за
рад у свету је већ започела.

Процене светских владара

Од пројеката на истоку и југоисто-
ку Европе аустријске банке су енорм-
но профитирале пласирајући чак и
виртуелни (непостојећи) капитал. Са-
да се ти пројекти претварају у ризичне
послове и банке размишљају о повла-
чењу. Страх је донекле оправдан јер
већ сада велики број домаћинстава у
Румунији и Мађарској није у стању да
враћа рате за подигнуте кредите. 

„Извештај о ризицима“ је документ
који је израдило 460 светских струч-
њака из области политике, привреде и
цивилног сектора. Намењен је био
учесницима јануарског Светског еко-
номског форума у Давосу. Извештај
наговештава светске немире, сукобе и
безвлашће, јер је проклијало семе не-
задовољства посејано током глобали-
зације. Вероватноћа за овај сценарио
се повећава, јер су многе европске вла-
де увеле најоштрије мере штедње и
натеране су од светске финансијске
олигархије да занемаре било какав
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краткорочни развојни подстицај сво-

јих привреда.

Светска пословна елита постаје по-

лако свесна да је запосленост крупан и

друштвени, а не само економскифено-

мен. И да се не може у трци за зарадом

прво посезати за отпуштањем радни-

ка и пресељењем послова на места где

је израбљивање радника веће и где је

много мање последица по израбљива-

ча. Из „Извештаја“ се уочава да је пору-

ка младих против лажне демократије

и диктата финансијских институција

напокон стигла до ушију светске елите.

Оправдано се предлаже тражење

трајнијег решења за демографску си-

туацију у којој је све већи број младих

без перспективе и све више пензионе-

ра чија мизерна примања зависе од

презадужених државних институција.

Овим се позивају и државни и приват-

ни сектор да заједнички нађу креатив-

не начине за разбијање „зачараног

круга“ у коме се повећавају разлике

између богатих и сиромашних, обуче-

них и неквалификованих и у коме ца-

рује потпуни поремећај пореског си-

стема. У супротном, политичке елите

ће изгубити и преостало поверење у

сопственим политичким и економ-

ским системима. Руше се главне тезе

њихових политичких и економских

идеологија, а све је мање и веровања

да ће тржиште само од себе да се по-

прави.

Поједине развијене државе, попут

Британије и Француске, већ су раније

најавиле издвајање посебних средста-

ва за помоћ у проналажењу посла за

младе. Британска влада је већ издвоји-

ла милијарду фунти за приправнички

стаж и обуку 410.000 младих од 18 до

24 године старости. Овај корак је начи-

њен након што су подаци показали да

су већину демонстраната који су уни-

штавали и палили британске градове

у августу 2011. чинили млади људи, од

којих су многи били без посла.
Поједини високи европски званич-

ници у последње време изјављују да
криза зоне евра не може бити решена
само штедњом, већ тек остварењем
поновног привредног раста. Без пер-
спективе средњорочног и дугорочног
привредног раста, Европа више неће
бити занимљива за инвеститоре. Ова
перспектива се види у проширењу
унутрашњег тржишта (нови запосле-
ни – нови купци) и улагању у инова-
тивне пројекте.

Србија у лошем рекорду 

Повећање запослености у Србији
несумњиво заслужује да буде главни
циљ економског развоја, јер незапо-
сленост има несагледиве последице
по државу у целини, на незапослене и
њихове породице, доводи до исељава-
ња младих, до различите густине насе-
љености и знатно слаби привреду сва-
ке земље. Стопа незапослености се у
условима економске кризе повећава у
свим земљама, али у Србији су њене
последице још драматичније: овда-
шњи ниво је и пре кризе био висок, за-
раде запослених су ниске, а перспекти-
ве су сваким даном све неизвесније.

Нема ниједног мерила изласка из
кризе које се може поредити са смање-
њем незапослености. Када људи поч-
ну да се враћају на посао, када почну да
расту зараде, можемо да кажемо да је
Србија изашла из кризе.

Према званичним подацима При-

вредне коморе Србије, укупан број за-

послених у Србији крајем новембра

2011. године процењује се на

1.743.411 лица. Званично незапосле-

них на исти дан је било 735.053. Број

запослених у Србији је током 2011. го-

дине смањен за 2,8 одсто у односу на

2010. годину. Судећи по вишегоди-

шњем смањену броја запослених, ми

се још удаљавамо од толико жељеног

циља.

Стопа незапослености у Србији до-

стигла је на крају новембра 2011. годи-

не 23,7 одсто, што је више од свих до

сада забележених стопа. Стопа незапо-

слености за мушко становништво из-

носила је 22,8 одсто и 24,9 за женско

становништво.

Стопа запослености, тј. проценат

запослених у укупном становништву

старом 15 и више година, у истом пе-

риоду износила је 35,3 одсто. Од тога је

стопа запослености за мушкарце из-

носила 43,1 одсто, а за жене 28,2 одсто.

На основу ових најгрубљих показате-

ља, уочавамо да су жене у неравно-

правнијем положају од мушкараца.

Највећи раст БДП-а забележен је у

сектору информисања и комуникаци-

ја – 9,3 одсто, грађевинарству 9,2 одсто

и саобраћају 2,4 одсто, а највећи пад је

у области трговине 7,7 одсто и прера-

ђивачке индустрије 1,6 одсто. Ови по-

даци нам посредно говоре и како су

прошли радници запослени у наведе-

ним привредним секторима.

Главну опасност по даље кретање

броја запослених је што у 2012. години

може доћи до рушења пореске дисци-

плине, смањења могућности даљег за-

дуживања, односно тешкоће државе у

измирењу својих обавеза.

Приходи у буџет су виђени као пре-

цењени. Садашњи степен задужено-

сти државе и предвиђена стопа раста

наводе на закључак да ће у следеће

три године отплате кредита бити веће

од узимања нових позајмица. Повећа-

ње извоза је једини стваран начин да

се ово не догоди. Како извоз зависи од

конкурентности наше робе на свет-

ској пијаци то, између осталог, и за нас

остаје претећа ситуација у погледу це-

на нафте и нафтиних деривата који су

неизбежни састојак сваког трошка, јер

робу треба и превести до купца.

Лоша приватизација
– најтежа незапосленост 

Структура запослених у Србији је

типична за земље у којима, из разних
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узрока, недостаје много фабричких

радних места. Сви ти узроци још увек

нису нашли места у једној ваљаној

анализи индустријског посртања Ср-

бије и довођења њене индустрије у

ћорсокак. Таква анализа би умногоме

олакшала посао ствараоцима економ-

ско–развојне политике да се из тог

ћорсокака изађе. Узрок над узроцима

је неспорно избор погрешног модела

приватизације.

Павле Поповић у свом чланку „Еко-

номски ‘Магнум кримен’“ с правом

тврди: „Уместо да покрену поступне

реформе примерене стању и могућно-

стима, експерти – самопрокламовани

булдожери реформи су се определили

за шок терапију.Начин како је изведен

повратак у капитализам, произвео је

велики економски и социјални злочин

–Магнум кримен, а жртве су становни-

ци, привреда и држава. Последице су

трајне и тешко излечиве.“ (НСПМ , 8. ја-

нуар 2012).

Од укупног броја запослених у Ср-

бији, од 1.743.411 лица, чак 30,6 одсто

је запослено у јавном сектору – то чи-

ни 535.000 лица, од којих су 118.000

чиновници. Најмање је запослено у фа-

брикама: у производњи ради 301.452

лица, што је 17 одсто од укупног броја

запослених. Истовремено, плате у јав-

ном сектору су за трећину веће него у

приватном. Због овог заиста превели-

ког терета приватни послодавци стал-

но захтевају укидање непотребних

агенција и реформу јавног сектора.

Укидањем 131 агенције, колико их

је отворено у последњих пет година,

уштеда државе била би виша од 820

милиона евра. Велике и јаке државе

имају незнатан број агенција. Мишље-

ња смо да агенције треба уништити из

много разлога, а наведена уштеда је

можда најмање важан разлог. У једном

од претходних чланака смо на приме-

ру ЕПС–а наговестили улогу агенција.

Њихова кључна улога је одузимање

власти држави као политичкој орга-

низацији. Техника се своди на то да се

бројна овлашћења разних државних

органа (под маском „рационализаци-

је“) одузимају од својих дотадашњих

носилаца и концентришу на једном

месту – у агенцији. Агенција је држава

у држави, недодирљива, „експертска“

и „неутрална“.

Тако светски империјалисти доби-

јају само једног саговорника са којим

ће, пре или касније, изаћи на крај то-

ком отимачине ресурса једне државе.

Што већи број агенција, то мања реал-

на политичка власт државе. Растака-

њем државне политичке власти губи

се и главни ослонац у заштити нацио-

налних интереса, међу којима је што

већа запосленост становништва.

Реформа јавног сектора би, поред

смањења броја запослених у јавном

сектору, требало да обухвати и рацио-

нализацију и професионализацију

управљања државним и јавним преду-

зећима, као и њихову делимичну при-

ватизацију проналажењем квалитет-

них купаца и стратешких партнера.

Исто од Србије захтевају и страни фи-

нансијски ментори, али из других по-

буда.

Међутим, практично нема квали-

тетних домаћих купаца делова или це-

лих предузећа. У целој 2011. години

склопљено је 14 продаја предузећа и у

касу се слило 6,5 милиона евра, четири

пута мање него у 2010. години. Време

открива све мане и ранијих продаја.

Само прошле године је раскинуто 39

уговора, од којих зависи судбина 5.100

радника.

У надлежности Агенције за прива-

тизацију је тренутно 167 предузећа у

реструктурирању. Она су заштићена

од принудне наплате и за њих се тра-

же купци и стратешки партнери. Стр-

пљен спашен.

Са многим страним купцима се до

сада нисмо сувише прославили. „Бене-

тон“ је у „Нитексу“ затекао преко 620

радника, а сада их има пет. Да не поми-

њемо како се са странцима не би мо-

гли договарати о репрограму дуга за

станарину, грејање, струју - већ би са

шаторима (ко их има) запосели парко-

ве, брда и долине.

Предуслови веће
запослености у Србији

Неопходно би било преиспитати
систем тзв. линеарног опорезивања у
коме су високопрофитабилне и ниско-
профитабилне гране привреде изјед-
начене. Пореска реформа требало би
да се базира на два принципа. Први је
да порези буду прогресивни - ко више
зарађује да плаћа не само пропорцио-
нално више, него и по вишој пореској
стопи, тј. прогресивно више. Други
принцип подразумева да се порез пла-
ћа у земљи из које се контролише по-
словање. Усвајањем тог принципа,
проблем оф–шор пословања био би
највећим делом решен. Ако неко живи
и ради у Србији, он онда порез мора да
плаћа у Србији без обзира на то да ли
је фирму регистровао на Девичанским

Острвима или на Кипру, и тамо реали-
зовао добит.

Да овај проблем није занемарљив
показују подаци Народне банке Срби-
је. Само за првих осам месеци 2011. го-
дине фирме из Србије и огранци стра-
них фирми су пренеле у земље са
оф–шор зонама око 2,8 милијарди
евра. Само са Кипра и Девичанских
Острва ради 800 српских фирми. Су-
штина оф–шора је да се избегне плаћа-
ње разних врста пореза и да се преко
„изнајмљених“ власника и директора
прикрије идентитет и имовина ствар-
них власника.

Према нашој садашњој пореској ре-

гулативи власник фирме регистрова-

не у оф–шор зони, при њеној продаји,

не плаћа порез на капиталну добит од

20 одсто. Такође, ако књижи профит у

оф–шор зони, власник тамо може да

исплати и дивиденду (приход од ак-

цијског капитала) и поново избегне

опорезивање од 20 одсто. Сличну уло-

гу имају и тзв. „кастоди“ рачуни у бан-

кама. „Хипо банка“ у Србији је „славна“

по томе.

Порески закони су такви да одгова-

рају европским компанијама. Порез на

добит је 10 одсто, тј. изузетно низак,

систем пореских ослобађања и стиму-

ланса драстично даје предност новим

страним инвестицијама на рачун по-

стојећих домаћих компанија. Уз то, ре-

жим непрекидно порески стимулише

и оне гране које не би смео, попут фи-

нансијског сектора. Банке, на пример,

плаћају срамно низак ефективни по-

рез на добит.

Сви порески губици у крајњем слу-

чају не дозвољавају да се у буџету фор-

мира, а затим наменски одвоји довољ-

но средстава за очување постојећих

радних места и знатније повећање за-

послености у земљи.

Идеалан би био порески систем ко-

ји подстиче производњу, конкурент-

ност и извоз, запошљавање и инвести-

ције, не стимулише потрошњу, увоз и

сиву економију, а при том штити угро-

жене слојеве становништва. Овакав

порески систем није немогућ, али су за

његово усвајање и увођење у праксу

такође неопходни друштвено усагла-

шавање, политичка одлучност и поли-

тичка слога око најважнијих питања

за опстанак нације. Важно је и следеће:

ни најбољи порески закони не могу да

функционишу уколико држава нема

квалитетан и некорумпиран админи-

стративни апарат неопходан за њихо-

во спровођење.
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Буџет ће од ове године бити заки-

нут и за царине које би платили уво-

зници робе из ЕУ. Србија је од 1. јануа-

ра 2012. године ушла у четврту годину

примене Прелазног трговинског спо-

разума са ЕУ, што значи да ће просечна

царина на увоз робе из ЕУ износити

1,8 одсто, док ће просечна царина на

увоз из осталих земаља са којима нису

закључени повлашћени (за богате)

споразуми бити 6,2 одсто. Осим губит-

ка прихода од царине, за запослене ће

се створити додатна опасност од гу-

битка посла. На домаћем тржишту по-

јавиће се још конкурентнији странци,

насупрот домаћим произвођачима робе.

Већ смо рекли да је незапосленост

друштвени и економски проблем број

један. У Србији је то сасвим очигледно.

Дугачки низ држава у свету почиње га

признавати као таквог и тражити од-

говоре на његово умањење и разреше-

ње. Економска наука га је предвидела

као проблем број један пре најмање

четврт века.

Крајње лоша структура незапосле-

них према дужини тражења посла у

Србији је додатно оптерећење за хва-

тање у коштац са овим проблемом.

Према резултатима „Анкете о радној

снази“, коју је објавио Републички за-

вод за статистику, 17,4 одсто посао

тражи од четири до шест година, 24

одсто га тражи од 7 па преко 10 годи-

на, 14,4 одсто од 24 до 47 месеци. Ово

практично значи да преовлађује дуго-

рочна незапосленост са којом се теже

излази на крај. Јако је мали број оних

који су посао изгубили у поступку

транзиције а да су га поново успели

стећи.

Буџет Србије и друга средства
за запошљавање у 2012.

Како је државни буџет један од

основних извора средстава за прово-

ђење мера очувања постојећих и ства-

рање нових радних места, то је нужно

да сагледамо ставке које се непосред-

но и посредно тичу запослености. Бу-

џетом су предвиђени консолидовани

приходи државе од 1.412 милијарди

динара, док су очекивани расходи

1.564 милијарде динара. То практично

значи да ће минус у републичкој каси

бити 152 милијарде динара, тј. у виси-

ни од –4,25 одсто БДП–а.

Национална служба за запошљава-

ње добила је 3,4 милијарде динара за

активне мере запошљавања, наспрам

7,1 милијарди у прошлој години.

Један од најбитнијих разлога за ово

смањење је тај што је буџет „дужнич-

ки“. Практично су већ настале после-

дице ранијег задуживања. Највећи део

буџета управо је намењен повраћају

главнице дугова домаћим и страним

банкама (28,77 одсто). Ова ситуација

нам врло сликовито појашњава како

се задуживање без смисленог и ште-

дљивог трошења претвара у опасност

по даљи напредак друштва.

Агенција за страна улагања и про-

моцију извоза Србије (СИЕПА) плани-

ра да у 2012. години пласира око 45

милиона евра као подршку за ново за-

пошљавање и остварење нових инве-

стиција. Питање је где ће тај новац за-

вршити.

И поред великог трговинског де-

фицита Србије за првих 11 месеци

прошле године, од 5,29 милијарди

евра, уочава се благи пораст покриве-

ности увоза извозом, од 58,3 одсто

прошле године до 59,4 одсто. Извоз

услуга достигао је 3,4 милијарде дола-

ра, а увоз 3,3 милијарде. Србију су на-

звали земљом софтвера и малина.

Иначе, извоз роба је у посматраном пе-

риоду износио 7,74 милијарде евра, а

увоз 13 милијарди евра.

Ако имамо на уму да Србија има из-

узетно повољне спољнотрговинске

аранжмане са Русијом, а и другима, то

практично значи да она просто нема

робе за извоз. Знамо да за храну увек

постоје купци и да су улагања у пољо-

привреду релативно најмања по једи-

ници производа. Лако је закључити да

је то област која може прихватити

много новозапослених.

Руско тржиште је спремно да купи

целокупну производњу прехрамбених

производа из Србије - недавно је изја-

вио руски амбасадор у Београду Алек-

сандар Конузин на састанку Србије са

Русијом, Белорусијом, Казахстаном и

Украјином у ПКС. Остали приоритет-

ни правци сарадње су енергетика и ко-

ришћење руског кредита од 800 мили-

она долара за реконструкцију желе-

зничког саобраћаја у Србији. Руски

кредит још увек чека целовит одговор

од када је договорен пре више од годи-

ну дана.

Русија је спремна и да позајми под

врло повољним условима 5 милијарди

евра српским предузећима, како би се

на дужи рок решио проблем нели-

квидности домаће привреде. Колико

је ово важно у години препуној неиз-

весности која је пред нама, немогуће је

описати. Што каже наш народ – „Ну-

дим ти као брату“.

Национална служба запошљавања

је додатна средства прибављала и из

буџета локалних самоуправа, тј. оп-

штина. Улога локалних самоуправа је

изузетно битна, јер осим новчаних

улагања у повећање запослености то

је место на коме се најбоље могу сагле-

дати разлике између образовног про-

фила незапослених и потреба локалне

привреде. У складу са уоченим несла-

гањима, могу се осмислити разне мере

и неновчане помоћи незапосленима.

Раније смо помињали оснивање по-

словних инкубатора – саветодавних

центара, формирање гроздова („кла-

стера“), тј. повезивања различитих

фирми у истом репродуктивном лан-

цу, омогућавање почетницима да лак-

ше дођу до важних података за своје

пословање, и друге мере.

У сваком случају одговорним дру-

штвом ће се сматрати оно које је обез-

бедило остваривање једног од најва-

жнијих људских права, да се живи од

сопственог рада. Без огрешења о

принцип „једнаких могућности“.
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К
омерцијална банка, у којој је др-

жава највећи појединачни вла-

сник са 42,6 одсто удела, прећи

ће у руке страних акционара, и то пре-

васходно Европске банке за обнову и

развој (ЕБРД) ако Влада Србије до кра-

ја ове године не уплати 110 милиона

евра на име докапитализације.

Наиме, уговором из 2009. године,

влада и ЕБРД договориле су се да та

међународна финансијска институци-

ја докапитализује Комерцијалну бан-

ку, како би она имала довољно сред-

става за кредитирање грађана и при-

вреде у кризном периоду, када је пре-

тило повлачење капитала страних ба-

нака из Србије. Међутим, докапитали-

зација је механизам којим онај вла-

сник који уплаћује додатни капитал

стиче пропорционално и већи удео у

власништву компаније, што се често

користи како би се, рецимо, обезвре-

дио удео осталих акционара, односно

како би се смањила њихова управљач-

ка права и гласачки потенцијал.

Управо због тога, држава се одлу-

ком да докапитализацију препусти

ЕБРД-у свесно упустила у ризик да из-

губи своје право управљања Комерци-

јалном банком, које тренутно, као нај-

већи појединачни акционар, има. Када

је прављен уговор о докапитализацији

и ЕБРД се обавезала да у Комерцијал-

ну банку улије 60 милиона евра, што је

и урадила, договорен је и рок који ис-

тиче крајем ове године да држава Ср-

бија уплати свој удео од 110 милиона

евра, како би могла да задржи тренут-

ни проценат власништва. Да би разни

акционари банке која се докапитали-

зује задржали исти удео у власништву

који су имали пре почетка трансакци-

је, потребно је да сваки од њих „испра-

ти“ оног који је први почео докапита-

лизацију. Тако када ЕБРД, који има 25

одсто власништва у Комерцијалној,

уплати 60 милиона евра, Србија мора

да уплати 110 како би и даље имала

својих 42,6 одсто.

Уколико држава пропусти да упла-

ти новац, ЕБРД ће постати већински

власник наше највеће домаће банке,

пошто ће стећи удео од укупно 51,64

одсто.

Када би држава имала довољно

новца за ову трансакцију, проблема не

би било. Али нема.

Међународни монетарни фонд је

пре неколико дана захтевао од Владе

Србије да одустане од докапитализа-

ције и да се одрекне већинског власни-

штва у тој банци, јер је буџет и без то-

га пренатегнут, а јавни дуг изнад до-

звољене границе од 45 одсто бруто до-

маћег производа.

BROJ 3486, FEBRUAR 2012. VELIKA SRBIJA 45

По диктату ММФ-а

ММФ�наредио�продају�
Комерцијалне�банке

• Србија би ускоро могла да остане без своје последње банке која послује са профитом и има
значајан тржишни удео



Иако је у оваквој ситуацији лако
окривити ММФ, истина је да је Влада
Србије једина одговорна за насталу си-
туацију, јер она је та која налоге ММФ-
а послушнички испуњава. Она је још
2009. године, када је договарала дока-
питализацију, знала да неће моћи да у
2012. одједном исплати 110 милиона
евра Комерцијалној и да је то новац
који за државу попут Србије није ни-
мало занемарљив. Али, док би се уз ја-
ко много добронамерности и попу-
стљивости можда могло и помислити
да је влада заиста рачунала на то да ће
ове године однекуд ствари у Србији
бити тако добре да држави неће бити
ништа да поклони 100 милиона евра
Комерцијалној банци, или би се у мало
објективнијој процени могло тврдити
да је држава у својој неспособности
просто направила грешку, процењују-
ћи да економска криза неће овако дуго
трајати, чињеница је да је држава за-
право све време врло добро знала шта
ради.

У споразуму који је она још 2009. за-
кључила са ЕБРД-ом, а који је доспео у
руке јавности, влада је сасвим јасно из-
разила намеру да Комерцијалну банку
приватизује. Док се јавно говорило о
томе да ће докапитализација наводно
помоћи привредни развој и да ће вла-
да засигурно испунити свој део дого-
вора и 2012. уплатити 110 милиона
евра, чиме ће задржати актуелни удео
у Комерцијалној, истина је да је иза за-
творених врата продаја већ практично
договорена.

Због огромне јавне потрошње, сма-
њивања капиталних инвестиција, не-
способне Пореске управе и расипања
прихода, спољни дуг Србије достигао

је скоро 80 одсто БДП-а, а очекује се да
ће јавни дуг ове године премашити 55
одсто. У таквим околностима јасно је
да не може бити никакве речи о додат-
ним издвајањима, чак ни за тако бит-
не ствари као што је докапитализаци-
ја најуспешније државне банке.

Свесни тога, у влади су у буџет за
ову годину као издатак унели и 110
милиона које би ваљало дати овој бан-
ци, очигледно рачунајући управо на то
да ће им то бити замерено, па ће на-
водно под притиском ММФ-а просто
морати да се одрекну Комерцијалне
банке, која ће тако припасти ЕБРД-у.
План за сада функционише беспре-
корно, али само ће време показати да
ли ће притисак јавности ипак бити до-
вољан да ову банку сачува у власни-
штву државе.

Чак је и први човек ове банке, Иви-
ца Смолић, дакле човек чија позиција
зависи од ћефа главног акционара –
Владе Србије, јавно изјавио да банку
не треба продавати у оваквој ситуаци-
ји, када је криза велика и када се не би
могла постићи одговарајућа цена, већ
евентуално тек кад изгледи на еко-
номском хоризонту буду много ведри-
ји. Он је упозорио и на оно што је сви-
ма јасно, али што власт занемарује још
од времена када је смрвила четири
највеће домаће банке – да у времену
кризе стране банке не маре за привре-
ду и свој капитал повлаче на безбед-
нија места, а да само државна банка и у
таквим тренуцима као приоритет има
помоћ домаћој привреди и тиме ради
пре у корист грађана него само у ко-
рист свог профита.

У Немањиној 11, међутим, изгледа
да о томе нико не води рачуна.

Власници Комерцијалне банке
Република Србија 42,6%
ЕБРД 25%
Артио интернешенел 4,77%
Југобанка 3,69%
Европа осигурање 2,86%
Остали 21,1%

Банке у којима је држава 
сувласник

Поштанска штедионица 68,5%
Креди 15,2%
Чачанска 38,8%
Јубмес 21,2%
Агробанка 20,1%
Привредна 19,4%
Српска 96,5%
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О
ко 70 одсто те-
риторије Србије,
или 5.734.000

хектара, обухвата по-
љопривредно земљи-
ште. Оно се, према по-
дацима надлежног ми-
нистарства, обрађује

са 425.000 троосовинских трактора,
261.000 једноосовинских трактора,
25.000 комбајна и више од три мили-
она прикључних машина. Просечна
старост трактора се процењује на 18
година, а комбајна на 15 година. Са
таквим стањем пољопривредне ме-
ханизације, Србију је ове године, у
време јесење сетве, задесила дуго-
трајна суша. Због дугогодишњег неу-
лагања у пољопривредну механиза-
цију, показало се да она, не само да је
застарела, већ није прилагођена ни
савременој производњи. Зато је је се -
ња се тва у Ср би ји због су ше би ла то -
ли ко оте жа на, да се оста ре ла ме ха ни -
за ци ја че сто ло ми ла при се тви, а за -
ста ре ли плу го ви ни су има ли од го ва -
ра ју ће до дат ке на плу жним да ска ма,
по треб не у вре ме су ше. 

Си ме ун Ра ко вић, по љо при вред -
ник из око ли не Чач ка, ове го ди не је, у
је се њој се тви, пше ни цом за се јао осам
хек та ра, али ће му због су ше род би ти
зна чај но ума њен. Си ме ун по се ду је
два трак то ра и жит ни ком бајн ста ро -
сти пре ко 30 го ди на, док је ста рост
при кључ не ме ха ни за ци је, плу го ва,
се ја чи ца, ба лир ки, ка ко ка же, још и
ве ћа.

– Ни сам био у мо гућ но сти да ви ше
ула жем у по љо при вред ну ме ха ни за -
ци ју из ма те ри јал них раз ло га. Ту ми -
слим на не бри гу др жа ве, нео бе збе ђен
пла сман по љо при вред них про из во -
да, ни ске це не по љо при вред них про -
из во да, не до вољ не суб вен ци ја за про -
из вод њу, не по вољ не кре ди те, итд.
Сви по љо при вред ни ци су по том пи -
та њу у слич ним про бле ми ма – об ја -
шња ва Си ме ун.

Он до да је да је про блем и у то ме
што власт суб вен ци о ни ше ку по ви ну

но ве по љо при вред не ме ха ни за ци је,
али по љо при вред ни ци за то тре нут -
но не ма ју мо гућ но сти, већ на ба вља ју
по лов ну ме ха ни за ци ју из уво за. Си -
ме ун сма тра да др жа ва тре ба из два ја -
ти за суб вен ци је у скла ду са по тре ба -
ма по љо при вред ни ка, а да је ово што
је до са да суб вен ци о ни са но, го ри во,
се ме и ве штач ко ђу бри во – ма ло и не -
до вољ но.

– Суб вен ци је по хек та ру зе мљи -
шта за ову го ди ну ми још ни су ис пла -
ти ли и чу јем да и код дру гих по љо -
при вред ни ка иде те шко. Ме ха ни за -
ци ја се у по след ње вре ме уво зи из
Фран цу ске и углав ном је у ло шем ста -
њу, ста ра пре ко 30 го ди на, али на ма
ко ри сти, јер за бо ље не зна мо – при ча
Си ме ун.

Он ис ти че да су по љо при вред ни -
ци ове го ди не, због су ше, има ли про -
бле ма да узо ру зе мљи ште, јер су би ли
по треб ни при кључ ци ко је не по се ду -
ју. 

По љо при вред ни ци у Шу ма ди ји,
об ја шња ва Си ме ун, углав ном ку пе је -
дан при кљу чак и ко ри сте га у свим
вре мен ским усло ви ма, јер не ма ју
сред ста ва за ку по ви ну ви ше раз ли чи -
тих плу го ва за раз ли чи те вре мен ске
усло ве.

– До тра ја ла ме ха ни за ци ја ути че и
на при нос, јер не сти же мо бла го вре -
ме но да за се је мо, и он да све ка сни.
Биљ ка тра жи сво је. Ако не ма те до бру
ме ха ни за ци ју, не сти же те на вре ме.
При но си су због то га ма њи и до 20 од -
сто – кон ста ту је Си ме ун Ра ко вић. 

У ово го ди шњој је се њој се тви је
био кра так вре мен ски рок за оп ти -
мал ну се тву пше ни це. Би ло је по треб -
но при пре ми ти зе мљи ште и уз о ра ти,
по го то во ако се се је та мо где је прет -
ход но био ку ку руз, а обич но се та ко
ра ди у Шу ма ди ји, због пло до ре да. Ту
ква ли тет ме ха ни за ци је до ла зи до из -
ра жа ја. Ста ње је алар мант но, ка же Си -
ме ун.

– По љо при вред ни ци из Ср би је су
не кон ку рент ни у од но су на по љо при -
вред ни ке из окру же ња. Из Европ ске
уни је по го то во, јер они има ју мно го
ве ће др жав не суб вен ци је. Ове го ди не
су утро стру чи ли из во зне так се за ка -
ми о не, па је из воз во ћа за Ру ску Фе де -
ра ци ју због то га го то во стао. Др жа ва
уме сто да олак ша ва, она оте жа ва по -
љо при вред ни ци ма. Власт очи глед но
по ку ша ва да одр жи со ци јал ни мир у
зе мљи што јеф ти ни јим по љо при -
вред ним про из во ди ма – за кљу чу је
по љо при вред ник Си ме ун Ра ко вић.
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Срп ска ин ду стри ја по љо при вред не ме ха ни за ци је у ко лап су
По сла нич ка гру па СРС у Скуп шти ни Ср би је, као ме ру за шти те и

под сти ца ја по љо при вред ним про из во ђа чи ма, за тра жи ла је сма -
ње ње ПДВ-а за по љо при вред ну ме ха ни за ци ју до ма ће про из вод ње
са 18 на 8 од сто, јер је по сло ва ње про из во ђа ча по љо при вред них
ма ши на у Ср би ји по след њих го ди на у ко лап су. Ни зак пла сман про -
из во да, ви сок спољ но тр го вин ски де фи цит, не до ста так соп стве -
них обрт них сред ста ва за при пре му про из вод ње, не мо гућ ност до -
би ја ња кре ди та, про блем ли квид но сти, ду ги ро ко ви сер ти фи ка -
ци је про из во да, ма ла ис ко ри шће ност ка па ци те та и ви со ки тро -
шко ви про из вод ње су са мо не ки од про бле ма. Фи зич ки обим про -
из вод ње у сек то ру про из вод ње ма ши на за по љо при вре ду у Ср би -
ји 2010. го ди ни је опао у од но су на 2009. го ди ну за 19,7 од сто. У том
пе ри о ду укуп на вред ност спољ но тр го вин ске раз ме не про из во ђа -
ча ма ши на за по љо при вре ду би ла је 136,4 ми ли о на до ла ра, од че -
га је из воз за не мар љи вих 29,1 ми ли он, а увоз огром них 107,3 ми -
ли о на аме рич ких до ла ра. По кри ве ност уво за  из во зом би ла је за -
то све га 27,1 од сто, а спољ но тр го вин ски де фи цит чак 78,2 ми ли о -
на до ла ра. Слич не тен ден ци је на ста вље не су и у 2011. го ди ни.
Про из во ђа чи по љо при вред них ма ши на у Ср би ји за то за по шља ва -
ју све га 2.843 рад ни ка у 86 при вред них дру шта ва

Мањи�порез�спас�
за�пољопривреду

Пише: Владимир Мишковић

Дотрајала механизација умањује приносе у пољопривреди и до 20 одсто



Ф
амозни списак
од 300 највећих
пореских ду-

жника у Србији, у кате-
горији од по 100 преду-
зећа, предузетника и
физичких лица, угле-
дао је светлост дана, и

то баш симболично на Бадњи дан 6. ја-
нуара. Овакав гест Пореске управе по-
следица је претходних измена и допу-
на Закона о пореском поступку и поре-
ској администрацији који је Народна
скупштина усвојила 29. децембра
2011. године. Годинама уназад поједи-
ни посланици опозиције, али и медији,
тражили су, што кроз институт посла-
ничког питања, што кроз институт
приступа информацијама од јавног
значаја да се обелодани износ дуга са
именима нередовних платиша пореза.
Уз позивање на веома рестриктивне
одредбе доскорашњег закон о поре-
ском поступку и пореској администра-
цији, који је прописивао да су подаци о
пореским обвезницима „службена тај-
на“, Влада Србије и Пореска управа Ми-
нистарства финансија ускраћивали су
ове информације.

Кроз диспозитиве својих решења,
кроз ауторске чланке и јавне наступе,
у више наврата Повереник за инфор-
мације упозоравао је Владу Србије да
постоји законски основ за обелодањи-
вање имена пореских дужника. Без об-
зира што је Закон о слободном присту-
пу информацијама од јавног значаја,
још од свог доношења 2004. године,
као lex� spe�ci�a�lis „отварао“ врата Поре-
ске управе, кабинет Мирка Цветкови-
ћа се искључиво позивао на рестрик-
тивне одредбе лошег системског зако-
на. У међувремену, притисак јавности
постајао је све јачи и кулминирао је не-
давним новчаним кажњавањем Поре-
ске управе од стране Повереника. Де-
мократе су схватиле да им предизбор-
но таласање не иде на руку, извршено
је „интерно“ консултовање унутар ДС-
а и коначно је пала одлука да се списак
обелодани. Потпуно логичан след до-
гађаја, јер претходно фризирани пода-
ци никако не могу да штете пробра-
ним тајкунима код којих је та странка
„на инфузији“.

Можемо, а не морамо

У члану 7. постојећег закона додат
је нови став који гласи: „Пореска упра-

ва може квартално, са пресеком стања
на последњи дан у последњем месецу
квартала, да на веб-сајту Пореске
управе објави обавештење о износу
пореског дуга свих пореских обвезни-
ка, чиме обавеза чувања службене тај-
не није повређена“. Дакле, демократе
су прописале алтернативну правну
норму (може а не мора) само да би де-
кларативно показали да се у правно
„уређеној“ држави ништа не препушта
случају и да је влада чврсто опредеље-
на да сваки потез заснује искључиво
на закону. „Да смо објавили списак пре
него што је измена закона ступила на
снагу, то би било кривично дело“, твр-
ди директор Пореске управе Драгутин
Радосављевић. Наравно да су ове речи
Радосављевића неутемељене са аспек-
та права на доступност информација и
срачунате на налажење оправдања за-
што нешто што је логички исправно и
друштвено пожељно није урађено
протеклих година.

Уколико се пажљиво анализирају
све три листе од по 100 пореских ду-
жника, лако се закључује да је режим
Бориса Тадића у ствари, по ко зна који
пут, обмануо јавност у Србији, извргао
руглу и спрдњи материју пореске по-
литике и јасно поручио да је кабинет
са Андрићевог венца неприкосновен у
креативним манипулацијама. Прво,
правних лица, предузетника и грађана
који су евидентирани као порески ду-
жници има око 50.000, па је тако обе-
лодањена бројка од 300 дужника сим-
боличног карактера. Друго, требало је
објавити списак активних дужника
којитренутно послују на тржишту а не
измирују пореске обвезе према држа-
ви. Треће, на листи од 100 предузећа,
чак 87 дужника је у стечају, реструкту-
рирању или је обрисано из регистра,
док свега 13 дужника и даље активно
послује. Исти је случај и са предузетни-
цима међу којима активно послује све-
га 20 њих, док је статус преосталих 80
споран. Дакле, свега 33 привредна
друштва и предузетника, од 200 обе-
лодањених дужника, данас несметано
обавља своју делатност. 
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Фризирани списак�дужника

Пише: Иван Нинић

• Списак од 300 дужника, ако се уопште и може назвати списком, не сигнализира крупне звер-
ке које су приватизовале и опустошиле Србију, попут Бека, Мишковића и других сивих еминен-
ција ове владе организованих у клуб „Привредник“ са Дедиња

Како се режимска Пореска управа отворено спрда са грађанима Србије 



Пробрани дужници

Када новинари питају директора

Пореске управе зашто није објављен

цели списак, он на то одговара: „Поре-

ска управа има могућност да објави

цели списак, али то није наша закон-

ска обавеза“!? Како квалификовати ре-

чи Драгутина Радосављевића? Није ли

ово спрдња са грађанима Србије, де-

монстрација силе извршне власти и

најобичнија симулација некакве ква-

зитранспарентности? Уз то још Радо-

сављевић каже да се „није обрукао“ об-

јављивањем комичних и скандало-

зних спискова и додаје: „Пореска упра-

ва ће свака три месеца објављивати по

100 пореских дужника појединаца,

предузетника и привредних друшта-

ва“!? Ово намеће могући закључак да

ће неко из централе ДС-а бити заду-

жен да непослушним тајкунима и ми-

љеницима режима благовремено сиг-

нализира да се на свака три месеца

њихових 300 имена може наћи на сту-

бу срама. Значи ли то да ће можда ре-

програм или отпис дуга, односно бри-

сање са потенцијалне тзв. „листе сра-

ма“ бити могуће уз давање провизије

за партију или за добошара из парти-

је!? Ко каже да овакав сценарио у дана-

шњој Србији није могућ?!

Списак од 300 дужника, ако се уоп-

ште и може назвати списком, не сигна-

лизира крупне зверке које су привати-

зовале и опустошиле Србију попут Бе-

ка, Мишковића и других сивих еми-

ненција ове владе, организованих у

клуб „Привредник“ са Дедиња. „Ми

смо најквалитетнија управа у органу

државне управе. И наравно да ништа

не радимо на брзину. Управо реакције

на списак говоре да је списак реалан,

објективан, да није политички обојен,

да није нико стављен у заштиту“, каже

директор Пореске управе Драгутин

Радосављевић. Притом је, одмах по об-

јављивању списка, готово већина про-

званих демантовала и оспорила при-

казана дуговања према држави. Спи-

сак не само да је изазвао општу паро-

дију, него је сам по себи непоуздан, јер

јавност и медији немају механизме ко-

јима би се утврдило да ли је било који

порески дужник пре објављивања

тенденциозно обрисан са неког места

на листи!?

Много се извињавамо

„Топ четири“ дужника су банке које

су у стечају и које као такве данас по-

стоје само на папиру, а реч је о Беобан-

ци (24 милијарде), Инвест банци (18

милијарди), Астра банци (15 милијар-

ди) и Београдској банци (13 милијар-

ди). На петом месту по неплаћенимпо-

резу је ЈП за подземну експлоатацију

угља „Ресавица“ (7,5 милијарди), у ко-

ме се зараде запосленима исплаћују из

субвенција Владе Србије, док је на ше-

стом месту гигант „Сартид“ (5,5 мили-

јарди), који је Влада ДОС-а за багателу

поклонила Американцима. Од позна-

тијих дужника на листи нашли су се:

„Ваљевска пивара“, „Јагодинска пива-

ра“, „ГСП Београд“, „Симпо“, „Мосто-

градња“, „Борба“, „Верано моторс“, „Ср-

бијашуме“, „ИМР“, РТБ Бор, „Застава ка-

миони“, „Ласта Београд“, „Трајал“, „За-

става оружје“, „Слобода“, КМГ „Трудбе-

ник“, „Крушик“... Међу дужницима је и

предузеће бизнисмена из Суботице

Војина Ђорђевића, име човека из све-

та спорта Ратка Буторовића, бивше

министарке Маргит Савовић, секрета-

ра за животну средину града Београда

Горана Тривана...

Најбржи и медијски најзаступље-

нији деманти о постојању пореског ду-

га од 1,8 милијарди динара стигао је од

градоначелника Београда Драгана

Ђиласа, који је саопштио да је Београд

регулисао на време све своје обавезе.

Ђилас се драматично увредио па је,

сем брисања са листе дужника, од свог

партијског саборца и првог човека По-

реске управе затражио јавно извиње-

ње, уз претњу да ће у супротном затра-

жити његову смену. „Признајемо гре-

шку и ту грешку смо исправили. Упу-

ћујем овом приликом извињење град-

ској управи“, усплахирено је за РТС

истог дана изјавио Драгутин Радоса-

вљевић, а то су даље дистрибуирали

сви „слободни“ медији. Чини се да је

мало недостајало да силни Ђилас са-

борцу Радосављевићу због кобне гре-

шке „одруби“ главу. А то би уједно и

другима служило за пример, да једном

засвагда науче лекцију о томе ко је нај-

јачи у Србији и партији, али и то ко је

будући лидер партије. Само пуком сре-

ћом директор Пореске управе избегао

је „сечу кнезова“, након чега је Ђилас

почео да оштри сабљу изнад главе др-

жавног ревизора Радослава Сретено-

вића.

Отписати камате!?

Поједини дужници заговарају тезу

да држави не дугују ништа, неки пак

тврде да су у процесу реструктурира-

ња, док поједини кажу да обавезу из-

мирења преузме нови власник када се

оконча приватизација. Овакви случа-

јеви, како сада тако и убудуће, намећу

питање да ли ће због грешака и брљо-

тина Пореске управе на крају штету

платити поново грађани Србије?! „Ми

апсолутно стојимо иза објављених по-

датака. Не кажем да је могуће да се у

толиком броју поткраде нека грешка,

али се она мери промилима. Дакле,

спискови су тачни, порески дужници

су се препознали и већ се јављају“, каже

државни секретар Министарства фи-

нансија Миодраг Ђидић. Он објашња-

ва да камате чине више од половине

дуга и предлаже да се оне отпишу не-

савесним обвезницима. 

„Нека будућа влада може да разми-

шља о оваквом још једном потезу, да

би пробали да релаксирамо и привре-

ду, али и Пореску управу, од дугова ко-

ји можда тешко могу да се наплате, а

ако се отпишу камате, то би можда би-

ла инјекција многим предузећима да

преживе ово тешко време и постану

солвентна“, отворено каже Ђидић,

иначе функционер ДС-а. Дакле, Ђиди-

ћев предлог би се буквално могао

схватити као предизборно улагивање

тајкунима и гробарима српске привре-

де који су лични луксуз стекли преко

грбаче радника и државе. Минули пе-

риод је показао да ДС нема никакав

концепт реформе пореске политике

који би обухватао сузбијање сиве еко-

номије, бољу контролу, односно на-

плату пореза и строжу казнену поли-

тику. Уосталом, Драгутин Радосавље-

вић је само политичка фигура у Поре-

ској управи Србије и са те позиције је

обавезан да спроводи директиве и по-

литику ДС-а. Намеће се питање да ли

било где у уређеној држави у свету

име директора Пореске управе може

да се нађе на списку донатора владају-

ће странке, као што је то случај Радоса-

вљевића и ДС-а.
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Не мач ка: Пу на не за ви сност Ко со ва до кра ја го ди не 
Не мач ки и фран цу ски ам ба са до ри у При шти ни су на ја ви ли да ће се

кан це ла ри ја Пи те ра Феј та за тво ри ти и без ин те гра ци је се ве ра Ко со ва,
ка ко би Ко со во до кра ја го ди не до би ло пу ну не за ви сност. Феј то ва кан це -
ла ри ја је, пре ма пла ну Мар ти ја Ах ти са ри ја, над гле да ла из град њу „ко сов -
ских не за ви сних ин сти ту ци ја“, па се Фејт ус про ти вио за тва ра њу кан це ла -
ри је, јер „При шти на још ни је узе ла пу ну кон тро лу над се ве ром“. Ме ђу тим,
Не мач ка и Фран цу ска на ме ра ва ју да Ко со во по што-по то про гла се пу ном
др жа вом, тим пре што има мно го по ка за те ља да се у ме ђу на род ним кру -
го ви ма и у Бе о гра ду раз го ва ра о по де ли. Фејт је од ба цио по де лу јер Ах ти -
са ри јев план под ра зу ме ва не за ви сност це лог Ко со ва, али су не мач ки и
фран цу ски ам ба са до ри у При шти ни из ја ви ли да се над зи ра ње мо же за вр ши ти и без спро во ђе ња Ах ти -
са ри је вог пла на на се ве ру. Шта ви ше, не мач ки ам ба са дор Ернст Рајхл је кон ста то вао да је про блем се ве -
ра не мо гу ће ре ши ти то ком 2012.

Где је по тро ше но 100 ми ли о на евра?
Са мо ове го ди не, из бу џе та је из дво је но око 100 ми ли о на евра за

број не „про јек те од јав ног ин те ре са“, у ра зним обла сти ма, по чев од
со ци јал не за шти те, људ ских и ма њин ских пра ва до за шти те жи вот -
не сре ди не или кул ту ре. Спор но је, ме ђу тим, што се не зна ка ко је но -
вац за и ста и по тро шен! Си стем функ ци о ни ше ова ко: вла да рас пи -
ше кон курс, ја ве се удру же ња, вла да про бе ре ко ме ће да ти сред ства,
и од тре нут ка ка да удру же њи ма но вац лег не на ра чун, ни ко ви ше
не ма кон тро лу да ли су те па ре по тро ше не у свр хе у ко је би тре ба ло.

Пре ма За ко ну о удру же њи ма,
ко ји је власт до не ла пре го ди -
ну да на, од ра зних НВО-а уоп -
ште ни је тра же но да по ка жу
на шта су по тро ши ле па ре
гра ђа на Ср би је, али, што је
још го ре, ни је био ре гу ли сан
ни кри те ри јум по ко ме су
удру же ња до би ја ла но вац. 

То што се вла да хва ли ка ко
је до не ла уред бу ко јом ће уве -
сти кон тро лу, са мо је ли це -
мер ство на кра ју ман да та! 

Ши ром Ср би је ха ра бе ла смрт, др жа ва не спо соб на да по мог не 
Мра зе ви и но ви снег у Ср би ји од се кли су од све та 6.500 до ма ћин -

ста ва са 11.500 чла но ва, а ше сто ро љу ди је из гу би ло жи вот у пр вих
не ко ли ко да на ве ја ви це. Због по сле ди ца еле мен тар не не по го де,
сне жних па да ви на и хлад ног вре ме на, ван ред на си ту а ци ја је би ла
про гла ше на у 23 оп шти не у Ср би ји. Ско ро 7.000 ђа ка да ни ма не иде
у шко лу због из у зет но ни ских тем пе ра ту ра и ле де ног та ла са, а на ро -
чи то је кри тич ниа си ту а ци ја на под руч ју ни шке школ ске упра ве и
Но вог Па за ра. Сје ни ца је пот пу но око ва на ле дом, у Цр ној Тра ви око
50 до ма ћин ста ва не ма стру ју, а та квих про бле ма има и у Ба ји ној Ба -
шти. Ши ром Ср би је је оте жа но снаб де ва ње хра ном и ле ко ви ма, има
мно го смет њи у ис по ру ци елек трич не енер ги је и до ста вља њу пи ја -
ће во де. Ко лапс је био и у Бе о гра ду, где због сне жних на но са ли ни је
град ског пре во за ни су функ ци о ни са ле, а не ке су би ле и при вре ме но
уки ну те. У чи шће њу сне га и ле да уче ство ва ли су Вој ска Ср би је, Цен -
тар за ван ред не си ту а ци је, МУП и ва тро га сци. Али, ка ко ни су ус пе ли
да се из бо ре са сне жном сти хи јом, над ле жни су по зва ли гра ђа не да
се укљу че у укла ња ње сне га и спа си лач ке ак ци је.

Ал бан ци у Ма ке до ни ји па ле
пра во слав не ма на сти р

У ју го за пад ном де лу Ма ке до -
ни је, на се ље ном пре те жно Ал -
бан ци ма, на ста вља ју се скр на -
вље ња и па ље ња цр ка ва и ма -
на сти ра, а по ли ци ја не успе ва
да уђе у траг по чи ни о ци ма. По -
след њи слу чај у ни зу је под ме -
та ње по жа ра у Ре чи ци, где је у
ва три из го рео део зи да ма на -
сти ра Све тог Ђор ђа. Ин ци дент
се до го дио 31. ја ну а ра, а прет -
хо ди ло му је под ме та ње по жа -
ра у стру шком се лу Ла би ни шта.
Та да је био за па љен део цр кве.
У оба слу ча ја по жар је бр зо ло -
ка ли зо ван, а за по чи ни о ци ма
се тра га. 

Ни кад ма ње за по сле них 
У Ср би ји је сто па не за по сле -

но сти до сти гла исто риј ски ми -
ни мум, а у по след њој де це ни ји
до сов ске вла сти без по сла је
оста ло ско ро по ла ми ли о на
рад ни ка! Пре ма по да ци ма При -
вред не ко мо ре Ср би је, пла ту
при ма све га 1.743.411 рад ни ка.
Ме ђу тим, од тог бро ја, сва ки
тре ћи не до би ја ре дов но пла ту,
а за ка шње ња се ме ре и го ди на -
ма! Над ле жна ми ни стар ства не
пред у зи ма ју ни шта тим по во -
дом, а пред сед ник Та дић на ја -
вљу је да ће сле де ће две го ди не
би ти још го ре! У При вред ној ко -
мо ри Ср би је оце њу ју да се ста -
ње мо же про ме ни ти је ди но ако
се уна пре ди са рад ња са тр жи -
шти ма као што је руско. 
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Ку ла и Вр бас уво де тзв. цр но гор ски је зик?
Ми ни стар ство за ма њин ска пра ва за тра жи ло је

од ло кал них вла сти Ку ле и Вр ба са да се из ја сне о оп -
ту жба ма Цр но гор ске пар ти је да „го ди ну и по да на
иг но ри шу зах тев да се цр но гор ски уве де као слу -
жбе ни је зик“. У Цр но гор ској пар ти ји ка жу да ће им,
по сле фор ми ра ња на ци о нал ног са ве та, сле де ћи за -
да так би ти уво ђе ње цр но гор ског је зи ка у школ ство.
Цр но гор ски је зик у Ср би ји се из у ча ва је ди но фа кул -
та тив но у ор га ни за ци ји Удру же ња „Кр сташ“, у окви -
ру шко ле „Цр на Го ра мо ја по стој би на“ у Лов ћен цу.
Пре да ва чи у шко ли др же на ста ву о раз ли ка ма из ме -
ђу срп ског и тзв. цр но гор ског је зи ка.

Ћи ри ли ца по ста је „па пре на“
Ако не ки гра ђа нин Ср би је, Ру си је, Ма ке до ни је или Цр не Го ре по -

же ли да от ку ца СМС по ру ку на ћи ри ли ци, за то мо ра да пла ти чак
тро стру ко ви ше не го да је исто елек трон ско пи смо пи сао на ла ти ни -
ци! Због ова квог мо но пол ског и дис кри ми на тор ског по ли ти кан -
ства ве ли ких про из во ђа ча мо бил них те ле фо на по бу ни ла се јав ност
у Ср би ји, на ро чи то око но во го ди шњих пра зни ка. Не го до ва ње је
оти шло то ли ко да ле ко да је ру ска ам ба са да у Ср би ји, по сле пи са ња
срп ских ме ди ја, тра жи ла од Фе де рал не ан ти мо но пол ске слу жбе РФ
да ис пи та ко ји су раз ло зи за дис кри ми на ци ју ћи ри ли це. Ру ски опе -
ра те ри су по том раз ја сни ли да се за раз ли чи те је зи ке ко ри сте раз -
ли чи та ко ди ра ња, а за ру ски и срп ски је од ре ђе но тзв. 16-бит но ко -
ди ра ње. То зна чи да су твор ци мо бил -
них опе ра те ра од лу чи ли да ћи ри лич -
ни СМС у јед ној по ру ци мо же да има
слов них зна ко ва ду пло ма ње не го ла -
ти нич ни, за ко ји се ко ри сти 7-бит но
ко ди ра ње. Оно што ла ти ни цом на пи -
ше мо у јед ној по ру ци, ћи ри ли цом ку -
ца мо и пла ћа мо у две! Та ко ла ти ни ца
по ста је све по пу лар ни ја ме ђу омла ди -
ном, упо зо ра ва ста ти сти ка!

Аме ри кан ци ури ни ра ју по сво јим жр тва ма, 
Бри тан ци сни ма ју ка ко си лу ју де цу!

Да не ма кра ја оку па тор ским бе сти јал но сти ма аме рич ке и бри -
тан ске вој ске до ка зу је стра ви чан из ве штај свет ских ме ди ја о два до -
га ђа ја у Ав га ни ста ну.На и ме, Бри тан ци су сни ми ли одво је но си ло ва -
ње јед ног де ча ка и де вој чи це ста рих око де сет го ди на, а за тим су се
ви део сним ци ма по хва ли ли код ко ле га ко ји су их при ја ви ли. Зло -

чин ци ни су име но ва ни, али је
бри тан ски „Сан“ об ја вио да је
реч о на ред ни ку и ре до ву из
Бор бе не гру пе „Мер си јан“. Не -
што пре то га, свет је за пре па -
стио ви део сни мак гру пе аме -
рич ких ма ри на ца ко ји су се
сни ма ли док су ури ни ра ли по
мр твим те ли ма та ли ба на и
зби ја ли ша ле. Је дан од ма ри -
на ца се ја сно чу је ка ко ка же
„до бар дан, дру же“, пре не го
што се над њим олак шао! 

Бо га ти лак ше до ста но ва
Вла да Ср би је од лу чи ла је да

уред бом из ме ни кри те ри јум за
до би ја ње суб вен ци ја за ку по -
ви ну пр вог ста на, али не та ко
да омо гу ћи си ро ма шни јим гра -
ђа ни ма да обез бе де кров над
гла вом, већ бо га ти ји ма. На и ме,
са да ће кре дит на гра ни ца би ти
по диг ну та да би по ро ди це ко је
има ју ме сеч на при ма ња до 150
000 ди на ра мо гле да ку пе не -
крет ни не. 

Вла да је пред ви де ла и да се
уче шће у по зај ми ци пре по ло ви
да уме сто 10 од сто из но си 5 од -
сто кре ди та. Су штин ски, вла да
је на овај на чин по мо гла са мо
онај ма ли слој дру штва у ко ме
брач ни па ро ви за ра ђу ју ви ше
од три про сеч не срп ске пла те!
А на ро ду је то по ку ша ла да
пред ста ви као по моћ да би
кров над гла вом био до ступ ни -
ји ши рој по пу ла ци ји.

Го ри во по ску пе ло, 
сад ће и све оста ло 

Го ри во на пум па ма у Ср би ји
од 17. ја ну а ра је по но во ску пље,
и то за је дан ди нар до три ди на -
ра по ли тру. Тр гов ци су за то, по
уста ље ном оби ча ју, на ја ви ли
по ску пље ња прак тич но све
оста ле ро бе ши ро ке по тро шње,
по чев од ме сних пре ра ђе ви на,
смр зну тог во ћа и по вр ћа, ал ко -
хол них пи ћа, ин стант ка фе, па
чак и кућ не хе ми је. Од по чет ка
ја ну а ра су по ску пе ле ци га ре те,
слат ки ши, мед, кон зер ви ра на
хра на и пре ра ђе ви не од во ћа и
по вр ћа. 



Н
екадашњи аси-
стент за односе
с јавношћу по-

родице Карађорђевић,
Гордана Ћосић, посве-
дочила је недавно у ме-
дијима да је током осам
месеци рада на Белом

двору, од априла до децембра 2011.
године, у више наврата била злоста-
вљана, а на крају и претучена. После
тога јавило се још неколико бивших
радника Белог двора који су били ши-
канирани, понижавани и малтретира-
ни, а у јавност су поново испливале
информације о десетинама милиона
динара колико држава годишње по-
троши на одржавање Белог двора и
његових станара, Александра и Ката-
рине Карађорђевић. И све то не би би-
ло ништа необично, јер се слични
скандали и афере европских владар-
ских породица, попут Велике Брита-
није, Шведске или Кнежевине Мона-
ко, редовно појављују у медијима, да
Србија по облику владавине заправо
није монархија, него република.

Власт ДОС-а, чије је инсталирање у
Србији Александар Карађорђевић све-
срдно подржао, омогућила му је 2001.
године, да се настани на 135 хектара
репрезентативног Дворског комплек-
са на Дедињу, који од 2010. године
има статус културног добра, а осим
Белог двора укључује и стари, Кра-
љевски двор. Колико су и данас бли-
ске везе режима и Александра Кара-
ђорђевића говори и податак да је ак-
туелни министар културе, информи-
сања и информационог друштва, Пре-
драг Марковић, један од чланова тзв.
„Крунског савета“ Александра Кара-
ђорђевића. На одржавање велелепног

здања и издржавање његових стана-
ра, Александра и Катарине Карађор-
ђевић, као и њиховог многобројног
персонала, држава је од 2005. године
до данас потрошила укупно 475 ми-
лиона динара. Тако је Министарство
културе на рачун Фонда „Краљевски
двор“ Александра и Катарине Кара-
ђорђевић у 2005. години уплатило
укупно 120.000.000 динара, 2006. го-
дине „краљевска апанажа“ је повећа-
на на 135.000.000 динара, 2007. годи-
не смањена на 90.000.000 динара,
2008. године „скресана“ на 20.000.000
динара, 2009. године повећана на
30.000.000 динара, док је у 2010. и
2011. години за трошкове Карађорђе-
вића држава издвојила по 40.000.000
динара. Иако је Александар Карађор-
ђевић недавно изјавио како све своје
трошкове плаћа сам, ревизорски из-
вештај за 2009. годину је недвосми-
слено потврдио да највећи део новца,
намењен Дворском комплексу, не од-
лази на његово одржавање, већ на
прилично луксузан живот особе која

се у Републици Србији представља
као „престолонаследник“ или „њего-
во краљевско височанство“. 

У детаљном извештају Државне
ревизорске институције се наводи да
су српски порески обвезници у 2009.
години платили трошкове капитал-
ног одржавања Дворског комплекса
2.296.000 динара, сталне комуналне
трошкове 3.038.000 динара, трошкове
канцеларијског материјала 341.000
динара, претплату на стручне часопи-
се и штампу 57.000 динара, трошкове
поштанских услуга 136.000 динара,
трошкове банкарске провизије 18.000
динара, разне таксе 21.000 динара,
трошкове транспорта 101.000 динара,
а расходе за запослене, услуге по уго-
вору, административне, стручне услу-
ге, услуге за домаћинство и угости-
тељство, репрезентацију, остале оп-
ште услуге чак 20.727.000 динара!!! Ту
су и трошкови одржавања телефон-
ске централе и телефона 132.000 ди-
нара, трошкови набавке и одржавања
компјутерске опреме и програма
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Пише: Владимир Мишковић

• Иза врата Белог двора, Катарина Карађорђевић и њено лично обезбеђење шиканирају, пони-
жавају и батинају бедно плаћене раднике. Овако бахато понашање и повлаштен живот
Карађорђевића у прелепом двору, одлуком режима Бориса Тадића, иду на рачун пореских об-
везника од којих већина живи у највећој беди и сиромаштву

Карађорђевићи малтретирају запослене на Белом двору
о трошку српских пореских обвезника



424.000 динара, трошкови одржава-
ња возног парка 466.000 динара, тро-
шкови енергената 911.000 динара,
трошкови набавке баштенске опреме
и одржавања парка 519.000 динара и
трошкови текућег одржавања зграда
у комплексу 813.000 динара. Укупно
30 милиона динара.

Из ревизорског извештаја се види
да је чак 20.727.000 динара потроше-
но на расходе за запослене, услуге по
уговору, административне, стручне
услуге, услуге за домаћинство, угости-
тељство и репрезентацију, што у нај-
већој мери представља трошкове ста-
нара Белог двора – Александра и Ка-
тарине Карађорђевић. Наравно, и
остали трошкови би били знатно ма-
њи да се Дворски комплекс користи
само као музеј, а не и као објекат за
становање Александра и Катарине
Карађорђевић. Тиме не само да је де-
мантована изјава Александра Кара-
ђорђевића да сам плаћа своје трошко-
ве, већ и недавна изјава бившег пот-
председника Владе Србије и функцио-
нера владајуће Демократске странке
Божидара Ђелића, који је изјавио како
би „трошкови Белог двора постојали
и да је празан“. Постојали би, али би
били много мањи. 

Да се новац српских пореских обве-
зника, који се издваја за одржавање
Белог двора, пре свега троши на Алек-
сандра и Катарину Карађорђевић, по-
тврдио је у изјави медијима и истори-
чар династије Карађорђевић Миодраг
Јанковић, који истиче да се на поправ-
ци Дворског комплекса годинама ни-
шта није урадило, али да је зато акти-
вирана дворска кухиња, да се плаћа
послуга и организују пријеми. Он је
констатовао да се Катарина Карађор-
ђевић према људима заиста понаша
арогантно, а да се страни амбасадори
жале како им Карађорђевићи стално
траже новац, правдајући то некаквим
хуманитарним акцијама, које још ни-
ко није истражио, тако да све личи на
циркус, закључио је Јанковић.

А циркус је права реч када се ана-
лизира боравак Александра и Катари-
не Карађорђевић у Дворском ком-
плексу на Дедињу од 2001. године до
данас. Од када је Александар Карађор-
ђевић, капетан британске војске који
за 11 година живота у Србији никако
да савлада српски језик, „добила кљуц
од своја куца“, медији у Србији не пре-
стају да се баве породичним догодов-
штинама Карађорђевића. 

Међу њима се издваја избацивање
из Белог двора рођаке Александра Ка-

рађорђевића и ћерке кнеза Павла Је-
лисавете Карађорђевић, 2001. године,
којој је до данас забрањен улаз, иако је
Дворски комплекс дат на кориштење
целој породици Карађорђевић.

У свом политичком деловању
Александар Карађорђевић, познат у
јавности као Аца Гица, привукао је па-
жњу подршком хапшењу и предаји
српских хероја Радована Караџића и
Ратка Младића Хашком трибуналу,
залагањем за улазак Србије у Европ-
ску унију и организовањем пријема за
амбасадоре НАТО земаља са гостима

попут Соње Бисерко, Наташе Кандић

или Борке Павићевић. У јавним насту-

пима Александар Карађорђевић се ис-

такао прошле године, током обележа-

вања великог српског празника Ви-

довдана на Газиместану, када је у го-

вору, на прилично лошем српском је-

зику, омладини која је узвикивала

име српског хероја Ратка Младића са

говорнице „краљевски достојанстве-

но“ узвратио гласним „Боооо“. Тај сни-

мак је касније постао један од хитова

на друштвеној мрежи „Јутјуб“.
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Катарина Карађорђевић: Гордана, издала си монархију
Некадашњи асистент за односе с јавношћу Александра и Ката-

рине Карађорђевић Гордана Ћосић, после осам месеци шиканира-
ња и понижавања на Белом двору, које више није могла да подне-
се дала је отказ. Када је дошла у Бели двор да преузме радну књи-
жицу, пресрео ју је М. Р, члан личног обезбеђења Катарине Кара-
ђорђевић, којег у потпуности финансира држава. Према Гордани-
ним речима, почео је да ју гура и вуче за рамена, покушавајући да
ју избаци напоље, док је она плакала и запомагала. Она је случај
пријавила полицији, а поднеће због тога и приватну тужбу. Иначе,
када се Гордана запослила на Двору, речено јој је да се не замера
Катарини Карађорђевић и њој блиским људима, јер је она жена без
скрупула и неприкосновени владар на Двору, у држави која није
монархистичка, док је Александар марионета која се ни за шта не
пита. 

По речима Горданиног оца Звонимира, она је месецима долази-
ла уплакана са посла, остајала да ради прековремено и викендом,
а месечна плата јој је била свега 20.000 динара. Гордана се жалила
да је психички малтретирају и претурају по стварима и сада је пре-
срећна што не ради на Двору, иако су јој говорили да је то част.
Иако из Белог двора тврде како је Гордана измислила тортуру ко-
ју је доживела, непосредно после објављивања њене исповести
Гордану је позвала Катарина Карађорђевић, запретила јој да прича
за новине може само да јој нашкоди, да добро размисли шта из то-
га може да проистекне, и да је „издала монархију”. Коју монархију,
то зна само Катарина Карађорђевић.



П
ре ма по да ци ма
по кра јин ског
Фон да за пру жа -

ње по мо ћи из бе глим,
прог на ним и ра се ље -
ним ли ци ма, про шло -
го ди шњи Свет ски дан
из бе гли ца са тим ста -

ту сом на те ри то ри ји АП Вој во ди не је
до че ка ло 37.000 љу ди, а њих ви ше од
12.000 се во ди као ин тер но ра се ље на
ли ца са Ко со ва и Ме то хи је. Од 260.000
ли ца ко ја су по по пи су из 1996. го ди не
бо ра ви лана те ри то ри ји АП Вој во ди не,
њих око 120.000 до би ло је ста тус др -
жа вља ни на Ре пу бли ке Ср би је, али
прак тич но, сем фор мал но дру га чи јег
по ло жа ја, они и да ље са оста лим прог -
на ним ли ци ма де ле исту суд би ну што
се ти че усло ва за жи вот, не ре ше них
ма те ри јал них, стам бе них про бле ма,
пи та ња за по сле ња и слич но. 

Чи ње ни ца је да је за та ко ве ли ки
про блем као што је овај уло же но ма ло
тру да и још ма ње ма те ри јал них сред -
ста ва од стра не ре пу блич ких и по кра -
јин ских ор га на, а и од стра не ло кал них

са мо у пра ва. Али исто та ко чи ње ни ца

је да и од ре ђе ни по је дин ци из вла сти,

ко ри сте ћи не сре ћу ових љу ди, под из -

го во ром ху ма но сти се би обез бе ђу ју

ма те ри јал ну ко рист.

До ма ће ме ди је пре пла ви ла је по -

чет ком ле та вест да је Град Зре ња нин

пот пи сао Ме мо ран дум о раз у ме ва њу

са Ви со ким ко ме са ри ја том за из бе гли -

це(УН ХЦР)и по кра јин скимФон домза
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Мешетарење

Еко�ло�шка�за�дру�га,
де�мо�крат�ска�за�ра�да

Пи ше: Са ша Сан то вац



пру жа ње по мо ћи из бе глим, прог на -
ним и ра се ље ним ли ци ма ко јим су де -
фи ни са ни окви ри за са рад њу на ре а -
ли за ци ји про јек та Еко ло шка за дру га
„Зре ња нин ка“. Ова за дру га би тре ба ло
да се ба ви при ку пља њем и пре со ва -
њем ПВЦ пла сти ке и у њој би би ла за -
по сле на из бе гла и прог на на ли ца. На
осно ву уви да у Ме мо ран дум о раз у ме -
ва њу, ко ји је пот пи сан, ја сно се ви ди да
ће тро шко ве сно си ти сва три пот пи -
сни ка уго во ра. Пре ма из ја ва ди рек то -
ра „Зре ња нин ке“, Град Зре ња нин је
усту пио ха лу, тј. пла ти ће за куп ха ле
бив шег „Те гу ма“ и кан це ла ри ју у са -
мом цен тру гра да, а УН ХЦР и По кра -
јин ски фонд тре ба да обез бе де пре су

за ба ли ра ње ПЕТ ам ба ла же, те рен ско
во зи ло за при ку пља ње от па да, 100
кон теј не ра за ПЕТ ам ба ла жу ко ји се
рас по ре ђу ју по са мом гра ду. Та ко ђе, за
Еко ло шку за дру гу „Зре ња нин ка“ обез -
бе ђе на су сред ства за ис пла ту пла та за
11 за по сле них до кра ја 2011. го ди не,
као и сред ства за по кри ће тро шко ва
одр жа ва ња и опре ме за за по сле не, те
про па ганд ни ма те ри јал за про мо ви са -
ње про јек та и еко ло шке све сти.

Пар тиј ска за дру га

Да ова бај ко ви та при ча има и дру гу
стра ну, ниг де се не от кри ва. О че му се
ра ди? Уви дом у АПР (Аген ци ја за при -
вред не ре ги стре) мо же се ви де ти да је
„Зре ња нин ка“ ре ги стро ва на 13. ју ла
2011. го ди не и да за дру гу, или ти вла -
сни ке исте, чи ни де сет при ват них ли -
ца са под јед на ким по је ди нач ним упла -

ће ним ка пи та лом од 108.900 ди на ра,
или 1.089.000 ди на ра укуп но. Ме ђу
тим „ху ма ни тар ци ма“ на ла зе се, бар
зре ња нин ској јав но сти, мно ги одав но
по зна ти ка дро ви по је ди них стра на ка.
Слав ко Ро дић, члан Град ског ве ћа Гра -
да Зре ња ни на, до ко лек тив ног пре ла -
ска функ ци о не ра и од бор ни ка Г 17 у
ДС функ ци о нер ове стран ке, а са да на -
рав но Де мо крат ске стран ке.Пе ро Кне -
же вић,в.д.ди рек то ра На ци о нал не слу -
жбе за за по шља ва ње,фи ли ја ле Зре ња -
нин, као и Га бри је ла Ло ди, су пру га ре -
пу блич ког по сла ни ка Де мо крат ске
стран ке. Та ко ђе је ин те ре сант но да
зах тев за ре ги стра ци ју „Зре ња нин ке“
под но си, али у свој ству при ват ног ли -

ца, по ме ну ти члан Град ског ве ћа Слав -
ко Ро дић и при том сам сно си тро шко -
ве ре ги стра ци је. Зар ни је чуд но да се у
уго во ру ко ји је пот пи сан од стра не УН -
ХЦР, По кра јин ског фон да и Гра да Зре -
ња ни на ниг де не на во ди вла снич ка
струк ту ра ове за дру ге? Очи глед но да
је то део ко ји је тре ба да оста не не до -
сту пан јав но сти!

Где је за вр шио но вац

Рад ни ци пла ће ни до кра ја 2011. го -
ди не, од На ци о нал не слу жбе, сред ства
за при јем при прав ни ка, це ло куп на
опре ма за при ку пља ње и ба ли ра ње,
раз гра на та мре жа кон теј не ра и пот пу -
но бес плат но при ку пља ње вр ло
атрак тив не си ро ви не као што је ПЕТ
ам ба ла жа, оста вља осни ва чи ма са мо
да оства ре про фит сход но свом уде лу
у вла сни штву за дру ге. И ту очи глед но

ле жи „ху ма ност“ по је ди на ца, јер пре ма

ре чи ма ди рек то ра Алек сан дра Зи ро је -

ви ћа, ко ји је и син јед ног од вла сни ка,

Ми ла на Зи ро је ви ћа, по тра жња за ба -

ли ра ном ПЕТ ам ба ла жом је то ли ка да

би се и де сет пу та ве ћа ко ли чи на про -

да ла. Пот пу но је не ја сно ка ко он да, ако

За дру га та ко до бро по слу је и са мим

тим оства ру је про фит а уго во ром де -

фи ни са но да ће пла те рад ни ка обез бе -

ди ти УН ХЦР и По кра јин ски фонд, рад -

ни ци ма ни су ис пла ће не све за ра де у

про те клој го ди ни. Где је за вр шио но -

вац ко ји је про сле ђен и ко ји је за ра -

ђен!?
Ако се ма ло вра ти мо на прав не

окви ре, по ста вља се пи та ње за што
Град Зре ња нин ни је ускла дио сво је од -
лу ке ка ко би омо гу ћио да ова за дру га
ле гал но при ку пља ПЕТ ам ба ла жу. И
са да ка да се ви ди вла снич ка струк ту -
ра, ја сно је што се од Скуп шти не ни је
тра же но да про ме ни од лу ку о одр жа -
ва њу ко му нал не хи ги је не ко ја је до не -
та 24. 11. 2008. го ди не, а ко ја пред ви ђа
да са мо јав но пред у зе ће ор га ни зо ва но
из но си сме ће.

Под пла штом ху ма но сти не ко ли -
ци не за по сле них, про бра ним по је дин -
ци ма без ика квих тро шко ва усту па се
пот пу но раз ра ђе на фир ма ко ја мо же
да оства ри енорм не за ра де. Оно што се
из еви ден ци је АПР не мо же ви де ти то
је да су сред ства ко ја су рас по ре ђе на
као по је ди нач ни осни вач ки улог, у из -
но су од 108.900 ди на ра, а укуп но
1.089.000 ди на ра, у ства ри сред ства
ко ја су до би је на од УН ХЦР-а и По кра -
јин ског фон да. Ин те ре сант но је и то да
се уго во ром пред ви ђа да се на кон пре -
стан ка фи нан си ра ња За дру га при по ји
Јав ном ко му нал ном пред у зе ћу,а у пла -
но ви ма „Зре ња нин ке“ да са мо стал но
на сту па и да си ро ви ну при ба вља од
Јав ног пред у зе ћа. Ова кав тип за дру ге
осно ван је и у Ки кин ди са мо са мно го
ма њим осни вач ким уло гом осни ва ча.
На кон фи нан си ра ног пе ри о да до шло
је до ута па ња опре мље не за дру га у
стра ну фир му ко ја вр ши услуге из но -
ше ња сме ћа, ко јаје за уз врат за по сли ла
4 рад ни ка из бе глич ке по пу ла ци је.

Ви ше је не го очи глед но да се без
зло у по тре ба мо гло ре ши ти за по шља -
ва ње мно го ве ћег бро ја прог на них ли -
ца, да де мо кра те ни су ства ри пре у зе ле
у сво је ру ке. Све ово ја сно ука зу је да
иза ових ак ци ја на при о ри тет ном ме -
сту не сто ји бри га за из бе глим и прог -
на ним ли ци ма и ре ша ва ње њи хо вог
те шког по ло жа ја, већ при ли ка и мо -
гућ ност по је ди на ца бли ских вла сти да
оства ре лич ну ко рист.
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П
о сле ве ли ких
тро шко ва за
пра зни ке, за ве -

ћи ну гра ђа на Ср би је ја -
ну ар је нај ду жи ме сец у
го ди ни. Про сеч на срп -
ска по ро ди ца чак 60 од -
сто за ра де тро ши на

хра ну и ре жи је за ста но ва ње, па се у ја -
ну а ру сви сна ла зе ка ко би по кри ли
„ру пу“ у бу џе ту и лак ше до че ка ли сле -
де ћу пла ту – од ми ну са на ра чу ни ма и
ку по ви на на ра те до све ре ђих до зна ка
од ро ђа ка из ино стран ства. За то је ве -
ли ки број гра ђа на био огор чен ка да је
утвр дио да су иона ко ви со ки де цем -
бар ски ра чу ни за стру ју до дат но уве -
ћа ни за, у про се ку, 30 од сто, јер је Елек -
тро при вре да Ср би је про ду жи ла об ра -
чун ски пе ри од са 30 на 40 да на. По ста -
вља се пи та ње за што је ЕПС од лу чи ла
да лу ка во ка зни гра ђа не ви шим ра чу -
ни ма за стру ју у ја ну а ру, и да ли ова -
кве, по вре ме не пљач ке гра ђа на ра чу -
ни ма за стру ју, по ред оних ре дов них
пљач ки за РТВ прет пла ту, мо же мо
оче ки ва ти и у бу дућ но сти. 

У ЕПС-у су при зна ли да су стру јо ме -
ре очи та ли по сле 40 да на, уме сто
уоби ча је них 30, али се бра не ка ко на
то има ју пра во по за ко ну, ко ји им омо -
гу ћу је об ра чун ски ра спон од 30, па до
чак 90 да на! Иако су се у ЕПС-у прав да -
ли ка ко се по тро шња об ра чу на ва по
да ну, па ра чу ни ре ал но не ће би ти ви -
ши, је дан број гра ђа на се ипак по жа -
лио ка ко су им ра чу ни за стру ју за вр -
ши ли у тзв. „цр ве ној об ра чун ској зо -
ни“, због че га су би ли уве ћа ни и пре ко
100 од сто! Ина че, „цр ве на зо на“ ва жи
за по тро ша че ко ји ме сеч но по тро ше
ви ше од 1600 ки ло ват-ча со ва елек -
трич не енер ги је. Це на ки ло ват-ча са је
за њих у про се ку ду пло ви ша од це не
ки ло ват-ча са за по тро ша че у „пла вој
зо ни“, ко ји ме сеч но тро ше из ме ђу 351

и 1600 ки ло ват-ча со ва. С об зи ром да
Елек тро при вре да Ср би је, ка ко ка же,
по за ко ну има пра во да об ра чу на ва
стру јо ме ре у ин тер ва ли ма од чак 90
да на, по ста вља се пи та ње ко ли ко ће
би ти до ма ћин ста ва ко ја ће за 90 да на
по тро ши ти ви ше од 1600 ки ло ват-ча -
со ва елек трич не енер ги је и за вр ши ти
у „цр ве ној зо ни“, због че га ће им ра чу -
ни за стру ју из но си ти де се ти не, па чак
сто ти не хи ља да ди на ра. 

У си ту а ци ји ка да по ло ви на до ма -
ћин ста ва у Ср би ји ни је у мо гућ но сти
да ре дов но пла ћа сво је ра чу не за стру -
ју, и ка да ЕПС има по тра жи ва ња од чак
100 ми ли јар ди ди на ра, од че га по ло -
ви ну ду гу ју гра ђа ни, ЕПС је, уме сто да

сти му ли ше гра ђа не да ре дов ни је пла -
ћа ју ра чу не за стру ју, од лу чи ла да их
ка зни но вим на ме том кроз ве ћи об ра -
чун ски пе ри од. У зе мљи у ко јој је не за -
по сле но 25 од сто рад не сна ге, где про -
сеч на ме сеч на за ра да од 38 хи ља да ди -
на ра ни је до вољ на ни за нај о снов ни је
по тре бе, Елек тро при вре да Ср би је се
од лу чи ла на ме ру ко ја ће ве ли ком бро -
ју гра ђа на оте жа ти иона ко те шку ма -
те ри јал ну си ту а ци ју. Ка ко ли ће уве ћа -
не ра чу не за стру ју пла ти ти нај у гро -
же ни ји гра ђа ни са ме сеч ним при ма -
њи ма ни жим од 8.500 ди на ра, ко ли ко
је др жа ва од ре ди ла као до њу гра ни цу
си ро ма штва, а ко јих пре ма ста ти сти ци
има го то во 700.000, те шко је и за ми -
сли ти. Они ко ји мо гу се би днев но да
обез бе де век ну хле ба, ли тар мле ка и
не ко ли ко ки ло гра ма кром пи ра и уз то
су при ну ђе ни да се швер цу ју у град -
ском пре во зу, да не пла ћа ју гре ја ње, а
да им при том ра чу ни за стру ју, во ду и
оста ле ко му на ли је не пре ђу 2.000 ди -
на ра, не ма ју да пла те но ве на ме те. Та -
ко ће се број ду жни ка за стру ју са мо
по ве ћа ва ти, а ре жим ко ме је у ин те ре -
су да се број ду жни ка у зе мљи по ве ћа -
ва уме сто да се сма њу је, из ве сно во ди
др жа ву и на ци ју у још ве ће ду жнич ко
роп ство и си гур ну про паст.
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Струјна пљачка

Пише: Владимир Мишковић

• У Електропривреди Србије се лукаво досетили како да повећају цену струје за 30 одсто, а да
она званично остане иста

Поскупели рачуни за струју, јер је ЕПС продужио обрачунски период за 10 дана

У�јануару�струја�
скупља�30�одсто!



Д
изањем руку за

усвајање три за-

кона које је

предложила влада, о

задуживању код КФВ

банке из Франкфурта и

Комерцијалне банке из

Београда, 26. децембра

прошле године посланици владајуће

већине у Скупштини Србије су државу

задужили за додатних 83 милиона

евра.

Тиме је укупан дуг којим је држав-

ни парламент, усвајајући предлоге за-

кона које је предложила Влада Мирка

Цветковића, задужио Србију, према-

шио шест милијарди и шест стотина

милиона евра и износи 6.626.942.000

евра.

Мандати садашњим посланицима

потврђени су 11. јуна 2008. године. То

значи да се 26. децембра 2011. године

навршило 1.175 дана рада садашњег

сазива Скупштине Србије, у којем вла-

дајућу већину чине тзв. проевропске

снаге. 

За тих 1 275 дана владајућа већина
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Задуживање

За куповину „шпанске робе“ - кредит од 45 милиона евра!
Између осталог, ова власт је од Међународне банке за обнову и

развој узела кредит од 32 милиона евра за „унапређење услуга на
локалном нивоу“.

Код исте банке Србија је задужена за 70 милиона због некаквог
„развоја јавних финансија“.

Од Европске инвестиционе банке позајмљено је 200 милиона
евра који су потрошени за „истраживање и развој у јавном сектору“,
а врхунац неодговорног задуживања свакако представља узимање
кредита од Владе Шпаније за „куповину шпанске робе и услуга!“ 

Сваку�породицу�додатно
задужили са�по�2�653�евра

Пише: Душан Марић

• Свако дизање руку само једног посланика владајуће коалиције у последње три и по године Ср-
бију је задуживало са по 761 717 евра 

Задуживање Србије од стране владе и скупштинске већине



је изгласала укупно 68 закона о новом

задуживању Републике Србије, узима-

њем разних кредита и зајмова.

То значи да су посланици владају-

ћих странака, дизањем руку, у просеку

сваког дана свог мандата Србију заду-

жили са по 5.213.396 евра.

По последњем попису становни-

штва Србија има 7.120.666 становника.

Ако се 6 626 942 000 евра дуга поде-

ли са бројем становника, добијемо да

су посланици ДС, СПС, УРС, ЈС, ПУПС-а,

СПО и националних мањина сваког

грађанина Србије, укључујући и тек

рођену дјецу, задужили са по 930 евра. 

Са 930 евра су задужили и богате и

сиромашне. И оне који имају милијар-

де евра и оне који живе у неимаштини

и личним дуговима.

Са скоро хиљаду евра задужено је

више од 1.000.000 незапослених, који

немају никаква стална примања; више

од 700.000 људи који према званич-

ним (државним) статистичким пода-

цима живе испод границе сиромаштва

и буквално гладују; више од 75.000 не-

срећника који преживљавају на каза-

нима народне кухиње.

Само по себи намеће се питање ка-

ко је могуће да се Србија за три и по го-

дине задужи са 6.626 942.000 милијар-

ди евра, а да то не доведе бар до ка-

квог-таквог побољшања стандарда

грађана. 

Напротив, за то време се број екс-

тремно сиромашних грађана, са 500,

повећао на 700 хиљада, а око 350.000

радника је са својих радних места ис-

терано на улицу. 

Ако се износ дуга подели са бројем

домаћинстава, добијемо податак да је

власт Бориса Тадића и Ивице Дачића

свако од 2.497.187 домаћинстава у Ср-

бији задужила, са по 2.653 евра.

Прве године свог рада Скупштина

је усвојила15 закона о задуживањуко-

јима је Србију задужила за 946.330.000

евра.

Друге године усвојена су 22 закона,

којима су грађани Србије задужени са

2.679.380.000 евра.

Треће године усвојено је шеснаест

закона, а земља је задужена са

1.630.266.000 евра.

Четврте, 2011. године, руке 127 по-

сланика владајуће већине (то је просе-

чан број гласова којима су усвајани за-

кони у парламенту) изгласале су 15 за-

кона, после чега је дуг Србије порастао

за 1.370.966.300 евра.

Ако се укупан дуг којим су задужи-

ли Србију подели на 127 посланика

владајуће коалиције, добијемо пода-

так да је сваки посланик владајуће ве-

ћине грађане у просеку задужио са по

52.180.645 евра!

Кад се износ задужења подели са

68 гласања о законима којима су заду-

живали земљу, добијемо податак да је

владајућа коалиција, сваким гласањем

о кредитима, Србију у просеку задужи-

ла са по 97.455.029 евра!

Ако се 6.626.942.000 евра подели са

укупно 8.700 гласова „за“, са колико је

усвојено 68 закона о задуживању, то

значи да је свако дизање руку само јед-

ног посланика владајуће већине гра-

ђане Србије коштало невероватних

761.717 евра новог дуга.

О задуживању Србије гласало се у

укупно 26 дана за гласање. Поделом

укупног износа задужења са бројем

дана за гласање добије се податак да је

сваког од тих дана Србија задужена са

по 254.882.000 евра. 

Нажалост, то је само део цене којом

ће грађани платити владавину Бориса

Тадића, Ивице Дачића и Млађана Дин-

кића.
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Задуживање

Спољни дуг 24, јавни дуг 17 милијарди евра!
Задуживање од 6,6 милијарди евра само је наставак политике прекомерног задуживања, која је Срби-

ју довела на границу дужничког ропства.
По Закону о буџетском систему јавни дуг Србије не сме да буде већи од 45 одсто бруто друштвеног пр-

оизвода.
Крајем године, Народна банка Србије је признала да је јавни дуг премашио ту границу и износи 46,7

одсто БДП.
Међутим, стварни јавни дуг је знатно већи јер Народна банка у јавни дуг није урачунала милијарду и

600 милиона евра дуга Међународном монетарном фонду и милијарду евра по основу емитованих др-
жавних записа које су откупиле пословне банке.

Ако се ове 2,6 милијарде додају на дуг од 14, 7 милијарди евра који признаје НБС, добије се износ јав-
ног дуга од 17 милијарди и 300 милиона евра!

Спољни дуг Србије износи 24 милијарде евра.
Већина од тог износа, 13,4 милијарде евра, су кредити и зајмови које су од страних банака узели при-

ватници. 



П
рви пут од свог
оснивања Др-
жавна ревизор-

ска институција (ДРИ)
извршила је ревизију
финансијског послова-
ња за 2010. годину у ЈП
Железнице Србије, за

које се поуздано може рећи да је лидер
у коришћењу државних субвенција.
Без обзира на чињеницу да су 2010. го-
дине „рупе“ у Железницама закрпље-
не са 12,4 милијарде динара из држав-
ног буџета, предузеће из године у го-
дину бележи континуиране губитке
којима се уопште крај не назире.
„Предузеће је исказало губитак у изно-
су од 17.030.074.000 динара и укупни
акумулирани губитак у износу од

133.775.853.000 динара, а на висину
губитка највећи утицај имају обрачун-
ске категорије расхода (негативне
курсне разлике које износе 9.990.914.
000 динара као и амортизација од
6.517.582.000 динара), што значи да је
предузеће изгубило део сопственог
капитала“, констатовали су ревизори у
свом извештају.

У извештају ДРИ се наводи да се
предузеће налази „у позицији презаду-
жености, да нередовно измирује оба-
везе, да има лоше стање инфраструк-
турних објеката и превозних капаци-
тета, да краткорочне обавезе према-
шују обртна средства у износу од
34.406.383.000динара“, те ово, како ис-
тичу ревизори, „указује на постојање
материјално значајних неизвесности
које могу да изазову значајну сумњу у
погледу способности предузећа да на-
стави са пословањем по начелу стал-
ности пословања правног лица“. Осим
финансијских потешкоћа са којима се
сусреће, пословање Железница Србије
у неким сегментима одступа од пози-

тивно правних прописа, који се или
уопште не примењују или се приме-
њују на погрешан начин. Многи тро-
шкови и издаци које је менаџмент
предузећа одобравао на терет преду-
зећа били су у супротности са финан-
сијским планом, односно са Годи-
шњим програмом пословања за 2010.
годину који је усвојила Влада Србије.

Прасићи, јагњићи...

Да штедња и рационализација тро-
шкова нису императив за менаџмент
Железница Србије указује податак до
којег су ревизори дошли, а то је чиње-
ница да је ово предузеће само на тро-
шкове репрезентације у 2010. години
утрошило 100,6 милиона динара. Ти-
ме је трошак крканлука за чак 10,1 ми-
лион динара већи од издатка који је за
ту намеру планиран и одобрен у Про-
граму пословања Железница. Утро-
шак репрезентације у сопственим
просторијама износи 20,5 милиона,
утрошак на сајамским и другим мани-
фестацијама 26 милиона, пословни
ручкови коштали су 46,6 милиона, по-
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Шокантно

Бања,�зуби�и�ручкови
о�трошку�Железница

Ревизори открили баханалије ван колосека

Астрономске 
синдикалне апанаже!

Представницима 17 синди-
калних организација у Желе-
зницама Србије обрачунато је и
исплаћено чак 34,2 милиона
динара на име дневница за слу-
жбена путовања у земљи током
2010. године. Само на име обра-
чунатих бруто зарада и накна-
да уз зараде председника свих
17 синдиката у предузећу, ис-
плаћено је 18,6 милиона дина-
ра2010. године, док су председ-
ници два синдиката уједно чла-
нови УО Железница Србије. Ре-
визори су констатовали да
предузеће није донело Правил-
ник о накнади трошкова запо-
сленима за службено путовање
у земљи. 

• У извештају ДРИ наводе се најперфиднији механизми којима се на бескруполозан и скандало-
зан начин, под руководством Милована Марковића из Демократске странке, черупа највећи
српски губиташ Јавно предузеће Железнице Србије, а да нико од надлежних правосудних орга-
на не предузима конкретне мере да то спречи и санкционише

Пише: Иван Нинић



клони 24,3 милиона, док су угоститељ-
ске услуге и „остали трошкови“ плаће-
ни 9,1 милион динара. За утрошак 46,6
милиона динара у сврху „пословних
ручкова“ ревизори су констатовали да
не постоје извештаји или докази да су
расходи настали у вези са послом, од-
носно пословном сарадњом, како то
прописује интерни правилник преду-
зећа. Рачуни за крканлуке датирају из
ресторана Желтурс д.о.о. Београд, а од
укупне суме чак 9 милиона динара
евидентирано је као расход за „послов-
не ручкове“ председника, односно
представника синдикалних организа-
ција.

Милиони за зубе

Са Заводом за здравствену заштиту
радника Железница Србије менаџ-
мент Железница је, у априлу 2010. го-
дине, закључио уговор о пружању сто-
матолошких услуга запосленима у
предузећу, члановима уже породице
као и пензионисаним радницима. Ти-
ме је на терет буџета Железница преу-
зета обавеза плаћања 50 одсто од цене
стоматолошке услуге које та здрав-
ствена установа изврши својим кори-
сницима. Осим овога, уговорено је и
пружање специфичних здравствених
услуга, укључујући високоспецијали-
зоване прегледе за потребе железни-
чара и чланова њихове уже породице.
Уговором је било предвиђено да Завод
сваког месеца доставља извештаје и
спискове корисника здравствених
услуга у Сектор за људске ресурсе и
опште послове Железница Србије, ме-
ђутим ревизори су установили да то
није чињено. А вредност извршених
стоматолошких и здравствених услу-
га, које је предузеће у 2010. години
платило, износи 235,4 милиона динара. 

Правилник о здравственим усло-
вима које морају испуњавати желе-
знички радници („Службени лист СРЈ“
број: 3/2000 од 21. 1. 2000.) не пропи-
сује да здравствене услуге могу кори-

стити и запослени који непосредно не
учествују у вршењу железничког сао-
браћаја, а нарочито не чланови њихо-
вих породица. Према оцени ревизора,
Железнице Србије су незаконито, на
терет сопствених расхода, преузеле
обавезу финансирања здравствених и
стоматолошких услуга за категорију
лица која на то нису имала право.

Од бање до мора

Осим ручкова и нових зуба, менаџ-
мент Железница Србије финансирао је
на терет предузећа одморе у бањама и
на мору које су, осим запослених у
предузећу, користиле и  особе које не-
мају никакве везе са предузећем. Пре-
ма налазу државних ревизора, преду-
зећу Желтурист д.о.о. Београд плаћене
су услуге „бањског лечења“ 22,8 мили-
она динара, и то 11,7 милиона за кори-
шћење услуга хотела Железничар у
Врњачкој бањи, односно 11,1 милион
за коришћење услуга истог хотела у
Врањској бањи. Ревизори су утврдили
да је Желтурист за коришћење бањ-
ских услуга Железницама Србије изда-
вао фактуре и ваучере без података о
лицима, односно корисницима услуга.
На потпуно исти начин, без валидне
документације која би поткрепила да
ли су фактурисане и плаћене услуге
заиста и пружене, предузеће Београд-
турс д.о.о. наплатило је од Железница
Србије 18,1 милион динара на име ре-
креативних одмора у Црној Гори.

Практично су Железнице Србије
утрошиле 41 милион динара, а да ни-
једним интерним актом предузећа ни-
је било регулисано коришћење услуга
бањског лечења, евиденције са имени-
ма запослених, чланова уже породице
и трећих лица која су користила спо-
менуте погодности. 

„Наведене услуге имају третман
осталих личних примања запослених
на која, у смислу Закона о порезу на до-
ходак грађана и Закона о доприноси-
ма за обавезно социјално осигурање,

предузеће није обрачунало и
платило порезе и доприносе на
зараде и накнаде зарада“, наводе
ревизори и додају да су Желе-
знице Србије по том основу „за-
кинуле“ државу за 28 милиона
динара неплаћеног пореза. Пре-
гледом финансијске документа-
ције која се односила на бањско
лечење у хотелу Железничар у
Врњачкој Бањи, у вредности од
11,7 милиона динара, откривено
је да са списка од 888 радника ко-

јима су Железнице платиле пансион

чак 331 радник није запослен у том

предузећу. „Ваучери су дељени ван си-

стема предузећа, односно услуге бањ-

ског лечења користила су и лица која

нису запослена у предузећу“, стоји у

ревизорском извештају. Према обја-

шњењу менаџмента Железница, на-

водно је „дошло до пропуста“, јер је

требало да ове услуге буду фактуриса-

не синдикатима на терет њихове чла-

нарине, а не на терет буџета предузе-

ћа. 

Ко „шиша“ порез

Ревизори су поуздано утврдили да

је у више наврата 2010. године менаџ-

мент Железница избегао плаћање

обавезног пореза у буџет Републике

Србије, чиме је директно нанета штета

држави. Такав је случај и са коришће-

њем различитих бенефита по питању

бесплатне вожње или вожње са попу-

стом, који уживају пензионери преду-

зећа, чланови њихових породица, а у

неким случајевима и друга физичка

лица која нису у радном односу у Же-

лезницама. Ко све и какве бенефите

користи у вожњи домаћим и страним

железницама ревизори нису могли

поуздано да утврде јер, како наводе,

„предузеће не располаже евиденција-

ма о издатим и искоришћеним бес-

платним картама и картама са попу-

стом“. 

Према наводима из ревизорског

извештаја, Железнице „не обрачуна-

вају и не плаћају порез на доходак гра-

ђана, као ни одговарајући порез на до-

дату вредност везано за бесплатан

превоз“. Због недостатка прецизне

евиденције, у поступку ревизије није

било могуће утврдити тачан износ по-

реза за колико је држава „закинута“,

али је симптоматично то да Железни-

це порез на такву врсту услуга нису

плаћале ни ранијих година. У децем-

бру 2010. године Влада Србије дала је

сагласност на одлуку генералног ди-

ректора Железница, којом се одобрава

исплата једнократне солидарне помо-

ћи од 5.000 динара сваком запосленом

чије је нето зарада мања од 50.000 ди-

нара. Исплата је извршена у истом ме-

сецу, али је истовремено држава оста-

ла ускраћена за обавезан порез. „Пред-

узеће није поступило у складу са за-

конским прописима и није обрачуна-

ло, ни платило, доприносе за обавезно

социјално осигурање у износу од 46,6

милиона динара“, наводе ревизори.
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Д
ок једном не смркне, другом не

сване. Бољег доказа за тачност

ове изреке од тренутне ситуа-

ције у еврозони тешко је наћи. Немач-

ка, највећа економија Европске уније,

држава која громогласно позива на

штедњу и најстрожу дисциплину међу

својим евро „партнерима“ и штапом

свог привредног мотора тера мале зе-

мље, попут Грчке и Португала, да у

сопствену „корист“ дају отказе хиља-

дама радника у државном сектору, да

смање пензије најстаријима, помоћ

најсиромашнијима, лечење најболе-

снијима, и на крају зараде преостали-

ма, држава је којој усред економске ка-

тастрофе Старог континента буквал-

но цветају руже.

Док све остале земље Европске

уније пате под притиском кризе јавног

дуга која долази са периферије еврозо-

не, дотле Немачка од те кризе профи-

тира. Бројке не лажу – незапосленост у

Немачкој на најнижем је нивоу у исто-

рији, извоз је у порасту, а привредни

раст ове одавно развијене земље на

нивоу је који на европском континен-

ту бележе још само земље у развоју.

Али, илустративнија од сувих еко-

номских показатеља је следећа анег-

дота или, боље рећи, комедија.

Почетком овог месеца Немачка је

позајмила четири милијарде евра са

негативном каматом. То значи да су

банке буквално платиле овој земљи за

привилегију да јој позајме новац! Пр-

коси логици, али управо то се догоди-

ло када је Немачка 9. јануара понудила

на продају своје шестомесечне обве-

знице, а банке толико почеле да се ме-

ђусобно такмиче која ће успети да их

купи, да је на крају каматна стопа из-

нела минус 0,01 одсто. Дакле, Берлин

ће, уместо позајмљене четири мили-

јарде евра, вратити око 40 милиона

евра мање.

– Овако нешто се никада није дого-

дило – изјавио је после аукције шоки-

рани портпарол немачке Федералне

агенције за финансирање. Чак ни сами

Немци нису могли да верују докле је

дошао страх европских инвеститора.

Јер управо је страх главни разлог за-

што су банке спремне да свесно бацају

милионе у ваздух, поклањајући Не-

мачкој паре.

Наиме, криза без преседана која ха-

ра Европском унијом, германске тери-

торије заобилази у широком луку. Док

Шпанци плаћају 5,5 процената камате

на своје обвезнице, Италијани 6,2, а Гр-

ци невероватних33 одсто, Немци ужи-

вају у благостању нултих камата. Ин-

веститори су толико престрављени

дешавањима у угроженим земљама

Европе, да Немачку виде као можда је-

дину земљу у коју је безбедно ставити

новац и за ту сигурност су спремни да

плате. Колико у таквом понашању има

разума, тешко је одредити, али нема

сумње да влада канцеларке Ангеле

Меркел од тога има само користи. Све

док криза буде буктала у пограничју

Уније, финансијски свет неће имати

друге до да своје кесе празни у Берли-

ну.

Економска политика
по мери моћних

Немачка није једина држава Евро-

пе која бележи масивне профите на

несрећи својих партнера. Швајцарска,

земља позната као најсигурнији свет-

ски сеф, такође зарађује на кризи. Пре

само две године, октобра 2009, један

евро вредео је као 1,5 франак, а данас

само 1,2 франка. Или другачије, тада је

Швајцарац вредео 61,7 динара, а данас

чак 87 динара. Међутим, док је јачање

курса као последица навале инвести-

тора у сигурну валуту уз очигледне

предности (попут, рецимо, појефти-

њења увозне струје и енергената)

Швајцарској донело и бројне пробле-

ме, Немачка, главни конструктор евра,

има само користи. Наиме, Берн је ове

године дошао у ситуацију у којој је мо-

рао да на нимало либерално-тржи-

шни начин административно блокира

раст девизног курса, пошто је због пре-

јаког франка, швајцарски извоз почео

да храмље.

Немачка тих проблема нема. Као

земља која извози 60 одсто своје робе

у Европску унију, и то превасходно у

земље еврозоне, она је себи креирала

такву ситуацију у којој девизни ризик
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за њу скоро не постоји. Било да евро

расте или пада, она својих 60 одсто из-

вози у земље које такође сасвим или

превасходно користе евро или своје

валуте везују за њега, што значи да ове

промене не утичу ни на њен извоз ни

на увоз. Додуше, и Немачка је као и

скоро све остале европске државе у до-

број мери зависна од увоза енергената

из Русије, али њој то не представља пр-

облем, све док европски инвеститори

немају где другде да ставе свој новац,

осим у њене фабрике и банке.

Да је ситуација управо таква, јасно

је када се направи пресек стања немач-

ке и осталих европских економија у

овом тренутку.

Грцима откази, 
Немачкој профит

Према последњим подацима из де-

цембра, број људи без посла у највећој

привреди Европске уније смањен је за

22.000, на само 2,89 милиона или неве-

роватно малих 6,8 одсто. Док њихове

колеге у осталим земљама Уније стра-

хују за своја радна места и док се у Грч-

кој, под притиском Међународног мо-

нетарног фонда и ЕУ, односно Немач-

ке и Француске, праве опсежни плано-

ви отпуштања државних службеника,

дотле грађани Немачке у анкетама по-

казују да своја радна места сматрају

потпуно сигурним.

А зашто и не би? Ауди ће ове годи-

не додати нових 1.200 радника у својој

матичној држави, док ће произвођач

авиона Ербас у Немачкој запослити

4.000 радника. Од 200 највећих посло-

даваца у Хамбургу, чак 42 одсто њих

планира да повећа број радника у

2012. Са изузетком октобра, немачка

незапосленост је падала баш сваког

месеца још од јуна 2009, односно упра-

во од оног момента од којег је криза

еврозоне почела да добија замах. Нем-

ци толико добро јашу на таласу кризе,

да им је незапосленост пала на ниво на

којем није била још од 1991. године.

Али, у кабинету Ангеле Меркел

знају да је таква позиција њихове др-

жаве несигурна све док немачка еко-

номија толико зависи од европске. За-

то се канцеларка сада спрема за прео-

крет – у сасвим неевропском маниру,

али сасвим немачком, она је средином

јануара јасно свима ставила до знања

да не намерава да допусти дуплирање

средстава у европском фонду за спаса-

вање угрожених „партнера“ еврозоне.

Овај хладан туш значи да ће Грчка нај-

вероватније наставити да се урушава,

а Грци да губе посао, да ће еврозона

остати нестабилна, а Немачка и даље

бити једина сигурна лука за капитал

великих инвеститора.

Предвидевши овакав потез, немач-

ке компаније такође почињу да окре-

ћу леђа сестринским државама. Ако

извозите 60 одсто своје робе у земље

које су у проблему и свесни сте да ваша

матична влада нема намеру да им од-

лучно помогне, једино решење је да

пронађете други канал за пласман

својих производа. А тај други канал је –

Кина.

Кинеско тржиште спас
за економију ЕУ

Ауди већ продаје више својих ауто-
мобила у Кини него у Немачкој и оче-
кује да ће у тој држави продати више
од милион возила у периоду од 2011.
до 2013, растући по стопи од врло
агресивних осам процената. То су број-
ке о којима европска одељења продаје
немачких компанија могу само да ма-
штају. Немачка је још прошле године
остварила раст извоза од чак 12 одсто,
превасходно захваљујући огромној
тражњи из Кине, а уз све слабију про-
дају у осталим државама Европе, нај-
већа комунистичка држава света ће јој
и ове године бити једини спас.

Колико је европска економија сла-
ба, крајем прошле године пластично је
показао и Никола Саркози, председ-
ник Француске, када је позвао Кину,
толико критиковану комунистичку
државу, да спасе Европску унију, тако
што ће сунути милијарде евра у њене
обвезнице. Кина је одговорила аде-
кватно, поручивши Саркозију да је
спремна да радећи са Светском бан-
ком и ММФ-ом прекоњихових програ-
ма помогне опоравку старог конти-
нента, што наравно значи да ЕУ мора
да испуни све услове и спроведе све
реформе које ове организације буду
тражиле од ње. Тиме су ствари поста-
вљене на своје место – Кина, нова свет-
ска велесила, како се показало, данас је
тамо где су некада стајале Америка и
ЕУ – на месту учитеља који тешким
лекцијама учи своје залутале ђаке.

Немачкој, највреднијем ђаку, доју-
черашњем професору и (врло скупом)
ментору свих лошијих ученика, таква
улога никако не годи. Али, како то Ан-
гела Меркел често поручује малим др-
жавама попут Србије, то је реалност на
коју ће она убудуће морати да се на-
викне.
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Српска посла Пише: Момир Марковић

•  Сне жне бло ка де по Ср би ји су (ка жу над ле жни) због то га што не ма со ли. Да ли за пу -
те ве или за од го вор не?

•  Уоста лом, из бо ри ће се они са сне гом. Чим гра не про ле ће.

•  Аме рич ки ре пу бли кан ци бе же на пред ња ци ма за јед но сло во. Они су за пред сед ни -
ка кан ди до ва ли мор мо на.

•  Наш др жав ни брод не мо же да по то не. Из ву као га Бо рис Та дић на су во. 

•  Зо ран Жив ко вић (бив ши пре ми јер) ка же да је спре ман да бу де и онај ован ко јим се
раз би ја ју вра та утвр ђе ња, али не ће ни ко да га сле ди. Па, ни су ов це!

•  Пи тер Фејт из ја вио да ће оста ти ту док не спро ве де Ах ти са ри јев план. Па, и Бо рис
пла ни ра да оста не до тле.

•  Што се ти че јед на ко сти, ми смо да ле ко ис пред Аме ри ке. Они тра же да бо га ти мно -
го ви ше пла ћа ју др жа ви. Код нас не пра ве та кву дис кри ми на ци ју.

•  Све док са рад ник у пред ме ту „Ћу шка“ из ја вио да је си гу ран је ди но у за тво ру. Из гле -
да да ће по сле из бо ра ЦЗ за мно ге по ста ти Си гур на ку ћа.

•  Но ви не ка жу да се у Стра збу ру рас пра вља о Ср би ји. Не пи ше да ли се рас пра вља у
су ду или у европ ском пар ла мен ту. 

•  У Да во су се неће о на ма рас пра вља ти. Кре дит ни реј тинг др жа ве се обе ле жа ва сло -
ви ма, нпр. ААА, АА, БББ, ББ. Не ма абе це да то ли ко сло ва да би об у хва ти ли и нас. 

•  Па шта ако се СПО, иако је ма ли, опет по де лио. И аме бе се де ле иако су ма ле.

•  Бо рис нас хва ли да смо го сто љу бив на род, ко ји је увек знао да уго сти и до че ка. Је -
сте Бо ри се, али тад смо има ли са чи ме да уго сти мо. 

•  Не мач ки ми ни стар Ве стер ве ле по звао Ср бе и Ал бан це на пре го во ре код ње га. Са -
ве ту јем на ши ма из де ле га ци је да до ђу пр ви и сед ну до зи да. 

•  Де фек то ло шки фа кул тет по слао у Аустра ли ју 6 600 до си јеа сту де на та, са свим по -
да ци ма. Та ко не што је мо гао да ура ди са мо па ци јент уста но ве за ко ју ови шко лу ју
ка дро ве. 

•  Тре нут но је у стран ка ма тр ка за ме ста на из бор ним ли ста ма. Тр го ви на ће кре ну ти
тек кад се то за вр ши. 

•  ПУПС оштро де ман ту је да су од ко а ли ци о них парт не ра тра жи ли Ми ни стар ство фи -
нан си ја. Тра жи ли су Ми ни стар ство омла ди не и спор та. 

•  Аме ри кан ци оштро про те сто ва ли због сме не ди рек то ра би бли о те ке Угри чи ћа.
Уоста лом, у пра ву су. Они га ин ста ли ра ли и ула га ли у ње га, а ови га сме њу ју.

•  Но ви не пи шу да је у би бли о те ку у Да ко ти уле те ла ћур ка, те да су је је два ис те ра ли.
И код нас су по сле из бо ра оне уле те ле у мно ге ин сти ту ци је и још их ни смо ис те ра -
ли. 

•  Вла сни ци бро да Кон кор ди ја ну де сви ма ко ји су бро до лом пре жи ве ли, бес плат на
пу то ва ња на дру гим бро до ви ма. Тра же да им се пру жи још јед на шан са.

•  У камп ис тра жи ва ча ко ји про у ча ва ју го ри ле у Уган ди до ше тао чо пор го ри ла, про -
ше тао кроз камп и гле дао ис тра жи ва че. Све је, да кле, би ло исто, са мо што го ри ле
ни су по не ле ба на не.

•  На пред ња ци из Де бе ља че ски ну ли чо ве ка и го лог га во ди ли кроз град. Ве ро ват но
је то у окви ру пред из бор не кам па ње, а сло ган им је био: Да нас Де бе ља ча, су тра Ср -
би ја.

•  При ча се да су на пред ња ци то ура ди ли због кра ђе не ка квог ба кра. Па, ни је ба кар
ман дат да се мо же не ка жње но укра сти. 
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Комитет за одбрану Војислава Шешеља основан је у Београду 2. марта 2003. године.
Регистрован као невладино удружење грађана, непрофитног карактера, Комитет
има за циљ организовање подршке др Војиславу Шешељу у његовој борби пред Хашким
трибуналом.

Удружење ради на афирмацији идеја др Шешеља: идеја слободе, мира, равноправне
међународне сарадње, демократских стандарда, грађанских, политичких, економско-
социјалних, националних, културних и других права човека садржаних у највишим међу-
народним правним и политичким документима.

Главни задатак удружења је прикупљање свих врста доказа ради обарања изми-
шљене оптужнице којом се кривица сваљује не само на др Шешеља, него на целокупан
српски народ. Истовремено, удружење интензивно ради на објективном информисању
домаће и светске јавности, преко свих доступних медијских средстава. У свом раду, Ко-
митет је отворен за сарадњу са свим појединцима који могу допринети победи др Воји-
слава Шешеља, као и за сарадњу са сличним организацијама у земљи и иностранству,

Рад удружења финансира се искључиво путем донација, спонзорства и добровољних
прилога.

Комитет за одбрану
Војислава Шешеља

Удружење: Комитет за одбрану Војислава Шешеља
Сврха уплате: Помоћ у припремању одбране Војислава Шешеља
Те ку ћи ра чун: 160-111003-68
Бан ка Ин те за

Комитет
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