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Л
екарски тим који је 27. и 28. ја-
нуара боравио у Хагу и прегле-
дао др Војислава Шешеља сачи-

нио је извештај о здравственом стању
лидера српских радикала. Он је живот-
но угрожен, јер нема адекватну тера-
пију, трпи последице погрешних лече-
ња, у срце му је уграђен неисправан
апарат који треба да га штити од на-
прасне смрти и под сталним је стре-
сом. Кад му позли, возе га у различиту
болницу, код различитих лекара, па
неко ко га види први и последњи пут у
животу не може да постави добру ди-
јагнозу и да препише праве лекове.
Стални стрес којем је изложен у трибу-
налу  је окидач за његове срчане про-
блеме, убрзава пропадање срца, диже
крвни притисак и уводи га у „цирку-
лум вициозус“. То је стање у коме једна
болест рађа другу, а код Шешеља је то
аритмија која рађа аритмију. 

„Све набројане болести, уз астму,
желудачну килу и ноћно неспавање,
чине његов живот несносним. Једино
решење је да буде пуштен на слободу,
јер само тако може да се лечи у аде-
кватној установи, да га лечи тим лека-
ра циљаном терапијом и да опстане.
Дакле, питање Шешељеве слободе ни-
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Стоп хашкој тиранији!

Трибунал наставља да угрожава живот Војислава Шешеља
Војислав Шешељ је 1. марта поново хитно одведен у болницу ван трибунала због учестале и све из-

раженије аритмије. Урађено му је седам електро-шокова, али Шешељево здравствено стање се није по-
правило. Председник Српске радикалне странке се и даље осећа веома лоше и има изражену аритмију
и тахикардију. Још увек није решен ни проблем са неисправним дефибрилатором који је Шешељу угра-
ђен у јануару. Неопходно је да се обави још једна операција како би се уградио нови дефибрилатор, али
ова интервенција још није ни најављена.

Ни овог пута нико из Хашког трибунала није обавестио ни породицу, ни његове правне саветнике, ни
руководиоца предмета да је председник СРС услед наглог погоршања здравственог стања поново пре-
бачен у болницу. Настављајући са нетранспарентним и незаконитим понашањем, Хашки трибунал је
покушао да то прикрије, газећи Шешељево право на живот загарантовано многобројним међународ-
ним конвенцијама.Хашки трибунал очигледно и даље наставља да угрожава Шешељев живот са циљем
да изазове смртни исход. Трибунал ће то радити све драстичнији начин, јер нема излазну стратегију из
процеса у којем тужилаштво није доказало ниједну тачку оптужнице.

Слобода�гарант�
за�Шешељев�живот

• Извештај је показао да је нарушеност његовог здравља, пре свега, последица неблаговре-
мене дијагностике и погрешне терапије. Председник СРС-а болује од више болести, где
једна рађа другу. После штете коју је направила погрешна терапија, његово лечење је мо-
гуће само на слободи. И то не да би се болест зауставила, јер не може, већ макар успори-
ла. Питање слободе је за Шешеља питање опстанка и преживљавања, закључио лекар-
ски тим  који је крајем јануара у Хашком трибуналу прегледао председника СРС-а

Лекари представили извештај о здравственом стању председника СРС



је питање слободе, него опстанка. То је
питање живота“, рекао је др Милован
Бојић, вођа лекарског тима који је пре-
гледао лидера СРС-а у Хагу и који је но-
винарима представио извештај.

Чудо да је жив

У тиму су, поред др Бојића, били и
др Зора Наумовић, др Миодраг Вукче-
вић и др Паја Момчилов, и сва четири
лекара су потписала овај изузетно
стручан и детаљан извештај.У њему су
објективни налаз, све лабораторијске
анализе, најновији, али и најважнији
подаци добијени од његовог лекара из
притворске јединице др Александра
Клока, као и медицинска документа-
ција, углавном са две универзитетске
клинике, Броново и Лајден. Ту је по го-
динама, од 2003, од његовог доласка у
Хаг па до данашњих дана, дефинисано
шта је све рађено и шта је контролиса-
но од његовог здравственог стања. Из-
вештај садржи чак и његову породич-
ну анамнезу. Лекари су, нагласио је др
Бојић, ту дали и све извештаје са одго-
варајућим коментарима о његовом
здравственом стању, али и датој тера-
пији и могућим узроцима и последи-
цама.

„Дали смо и препоруке, шта би
евентуално требало додати, промени-
ти и учинити. Тако смо се договорили
са др Клоком у притворској јединици у
Хагу. Он није у обавези да уважи наше
сугестије, али је на нас оставио утисак
лекара који је коректан и верујемо да
ће усвојити део наших предлога. Од
њега и од медицинске сестре зависи
да ли ће Шешељу бити позвана хитна
помоћ и да ли ће бити пребачен у неку
од цивилних клиника“, нагласио је др
Бојић. 

Најважније је, међутим, што је он
изјавио да се „чуди како је Шешељ уоп-
ште жив“! Шешељ, како је рекао, болу-
је од срчане слабости (инсуфицијенци-
ја), која се не може зауставити, него са-
мо успорити. „Не могу се горе сложити
три ствари једна уз другу, а код Шеше-
ља су то срчана инсуфицијенција са ап-
солутном аритмијом, са желудачном
килом, са слип-апнеом, са бронхијал-
ном астмом. Све једно за другим. И, уз
услове у којима се налази, ја се лично
чудим како је Војислав Шешељ уоп-
ште сада жив“, рекао је др Бојић.

Погрешне терапије

Он је упозорио да срчана слабост
може да се успори само правилним ле-
чењем, а Шешељ је под сталном погре-
шном (неадекватном) терапијом. И за-
иста, извештај је показао да је наруше-
ност његовог здравља, пре свега, по-
следица неблаговремене дијагности-
ке и терапије. 

Неадекватна терапија проистиче
из неблаговремености. Холандски ле-

кари нису грешили у терапији зато
што су лоши или слаби доктори, него
што се ради о болеснику под посебним
третманом. Никада се не зна у коју ће
болничку јединицу отићи да се лечи,
због безбедносних мера. Зато Шешељ
нема сталног доктора који може да све
време  контролише стање и да са ње-
говим здравственим стањем буде до-
бро упознат. 

„Зато га увек лече ад хок, тако да је
и адекватна терапија доведена  у пита-
ње. Кажем адекватна под наводници-
ма. Јер, када се сваки пут појављује
други лекар, који треба да збрине Ше-
шеља када га служба хитне помоћи до-
веде у неку од клиника, онда се то
збрињавање врши ад хок, односно си-
туационо. Тако никада нема доброг
циљаног лечења. Лекари преписују ле-
кове који им се у том тренутку чине
као добри и прави, али немају тачан
увид у његово стање и то што им се чи-
ни као добро, испоставља се да није до-
бро“, објаснио је др Бојић.

Годинама без контроле срца

Посебно велики проблем је што ти
лекари заснивају своје дијагнозе и те-
рапију на основу стања у коме Шешељ
дође, али и на основу застарелих нева-
жећих анализа. На основу анализа ста-
рих чак две године! Према речима др
Бојића, у извештају се наводи да је по-
следњи комплетан кардиолошки
скрининг, односно преглед срца, Ше-
шељ имао 2006. године и од тада ни-
шта није рађено. „Размишљамо због
чега је дошло донаглог попуштања ср-
ца, а сада схватамо да то није било на-
гло, него се на тај преглед од 2006.
ослањала целокупна здравствена слу-
жба која се бавила питањем лечења
Војислава Шешеља. Увек су се узимали
ти показатељи, који су рекли да је Ше-
шељ прошао тест оптерећења, да је он
био негативан, односно да је Шешељ

добро поднео напоре. Такође,  нукле-
арна магнетна резонанца срца и крв-
них судова срца која је урађена 2006.
била је доброг налаза. Калцијум који се
наталожио на зидовима крвних судо-
ва је био нула. То је било оно што је
докторе руководило када ад хок дође
на преглед, када га довезе хитна по-
моћ. На томе су се базирали. Али, годи-
нама после ништа се није дешавало“,
прецизирао је др Бојић.

Прети му и мождани удар

То што Шешељу није понављана
дијагностика не треба никога да изне-
нађује, јер је о томе одлучивао злогла-
сни доктор Фалке, који је одиграо зна-
чајну улогу у начину на који је скончао
Слободан Милошевић. У Шешељевом
случају то је имало и следеће последи-
це: неадекватна контрола срчане фре-
квенције након отпуста даље погор-
шава стање и улази се у један зачарани
круг у коме поремећај ритма доприно-
си свом сопственом одржавању, арит-
мија рађа аритмију и даље погоршава
функцију леве коморе, а све лошија ко-
мора је сама по себи основа за рађање
нове аритмије. Имамо честе падове
крвног притиска у последње време ко-
ји су удружени са убрзаним срчаним
радом. Све то је довело до оштећења
других органа, пре свега бубрега, о че-
му постоје подаци у доступној доку-
ментацији. Код Шешеља су, дакле, бо-
лести удружене са бројним комплика-
цијама. Ту је најважније даље слабље-
ње функције срца и потенцијална тзв.
тромбоемболијска компликација. Ко-
лико је то опасно говори податак да је
учесталост можданог исхемичког уда-
ра међу болесницима са оваквом боле-
шћу пет одсто годишње, а код боле-
сника са компликацијама као што су
код Шешеља, прелази 7 одсто годи-
шње!
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Стопа смртности болесника са тре-
перењем преткомора удвостручена је
у односу на оне које су нормалног рит-
ма и повезана је са тежином срчаног
обољења. Из литературе је познато да
срчана инсуфицијенција коју има Во-
јислав Шешељ има фаталан исход код
половине пацијената, у четири године
од успостављања дијагнозе. Код оних
са тешком инсуфицијенцијом пола бо-
лесника умре у првој години, објаснио
је др Бојић.

У извештају, у коме је све до послед-
њег лека, таблете, третмана, операци-
ја, интервенција, лекари су написали и
да тежина и брзина којом напредује
горе описана Шешељева болест, захте-
ва континуитет у дијагностици и лече-

њу. И то је неопходно не да би се бо-
лест спречила него успорила, што је
извештај посебно потенцирао. 

Предлог лекара

У будућности овакав болесник се
треба пратити са циљаном системат-
ском терапијом, лечењем, дијагности-
ком, ван услова амбијента у коме се на-
лази, почев од кардиографских кон-
трола, 24-часовног холтера срца, хол-
тера ЕКГ-а, у адекватној установи, од
лекара у које пацијент има поверења.

У овом моменту примарни циљ
требало би да буде одлука о даљем на-
чину лечења и контрола срчаног рит-
ма. Изузетно је важно смањити и укло-
нити све факторе који могу погорша-

ти стање срца. У првом реду то је неу-
рогени фактор, а то је хронични ин-
тензивни стрес! Стрес несумњиво до-
приноси и аритмији и погоршању
функционалног стања срца. 

„Познато је и да је стопа морталите-
та значајно већа у болесника који су у
условима социјалне изолације. И дру-
ги услови у затвору су за њега неаде-
кватни. Због честих ноћних симптома
у овог болесника неадекватно је и уз-
главље и душек, неадекватна је за ту
опструктивну слику и употреба одго-
варајућих апарата за које треба обука,
за које треба успостављање комуника-
ције са пацијентом који треба да их ко-
ристи. Они су сви изостављени. Да не
говоримо и о желудачној кили која са-
ма по себи редукује простор у грудном
кошу. На континуирани, велики,
огромни стрес који је сам по себи та-
кав, ако му, како и сам каже, не дају да
ископира један папир, то је довољно
да заврте целу ствар да уђе у овај ци-
ркулус вициозус из којег се тешко из-
лази”, рекао је др Бојић, поручујући да
је у извештају јасно речено да Шешељ
мора бити лечен на слободи да би спа-
сао живу главу на раменима. 

Иначе, Одбор за здравље Скупшти-
не Републике Србије 29. фебруара је
донео закључак на седници у коме
апелује на надлежне институције да
заштити здравље проф. др Војислава
Шешеља, који се налази као притворе-
ник у Хашком трибуналу. Потребно је
обезбедити адекватну дијагностику и
лечење на слободи у Србији, стоји у за-
кључку овог нестраначког тела.

Р. В. С.
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Хашки тибунал хоће да убије Војислава Шешеља

Нова операција
Ле ка ри у бол ни ци из ван Ха шког три бу на ла, у ко ју је Во ји -

слав Ше шељ пре ба чен у ју тар њим ча со ви ма 9. мар та због по -
гор ша ног здрав стве ног ста ња, уста но ви ли су да је де фи бри ла -
тор ко ји је Ше ше љу угра ђен по чет ком ја ну а ра пот пу но не ис -
пра ван, а не са мо јед на елек тро да ка ко су му са оп шти ли ра ни -
је.

Не ис прав ност је раз лог због ко јег је у то ку но ћи апа рат
про из вео шест елек тро шко ва. Ле ка ри су на ја ви ли да ће би ти
оба вље на но ва опе ра ци ја. 

Срп ска ра ди кла на стран ка је ра ни је упо зо ри ла јав ност да
Ха шки три бу нал и да ље на ста вља да угро жа ва Ше ше љев жи -
вот са ци љем да иза зо ве смрт ни ис ход, јер на мер но од лу го вла -
чи са ре ша ва њем про бле ма у ве зи са де фи бри ла то ром. 

Ха шки три бу нал је спре ман на све ка ко би спре чио Ше ше -
ље во из во ђе ње за вр шне ре чи, јер је ту жи ла штво пот пу но по -
ра же но и ни је до ка за ло ни јед ну тач ку оп ту жни це.



П
оводом девете годишњице од
одласка председника странке,
проф. др Војислава Шешеља у

Хашки трибунал, у Београдској арени
25. фебруара одржан је велики ми-
тинг, који је имао за циљ да се јавности
пошаље порука којом се осуђује бру-
тално кршење Шешељевих људских
права и слобода. Зједничком скупу ру-
ског и српског комитета за одбрану
Војислава Шешеља, присуствовало је
око 25 000 људи из Србије, Републике
Српске, Црне Горе, Републике Српске
Крајине. Громогласним аплаузом свих
присутних поздрављени су гости – ис-
такнути руски интелектуалци и чла-
нови руског комитета за одбрану Воји-
слава Шешеља, српски интелектуал-
ци, професори, правници, адвокати,
писци, новинари, уметници, који годи-
нама несебично подржавају борбу Во-

BROJ 3496, MART 2012. VELIKA SRBIJA 5

Стоп хашкој тиранији!

Митинг српског и руског комитета за одрбрану Војислава Шешеља

Слобода
ШЕШЕЉУ



јислава Шешеља. Скупу су присуство-

вали и Милутин Мркоњић и председ-

ник Извршног одбора Демократске

странке Србије Милован Милошевић.

Патриотски скуп, добио је и подршку

пријатељског дипломатског кора у Ср-

бији. У Арени су били амбасадори и

предстваници дипломатског кора из

Алжира, Анголе, Белорусије, Ирана,

Кубе, Руске Федерације и многих дру-

гих земаља. 

Војиславу Шешељу подршку су

пружили и људи који су се одупрли

притисцима Тужилаштва Хашког три-
бунала и у својим изјавама раскринка-
ли њихов покушај инструментализа-
ције сведока. Публика је великим
аплаузом поздравила породицу Воји-
слава Шешеља, супругу Јадранку и си-
нове. 

Учесници скупа закључили су да је
Војислав Шешељ данас једини поли-
тички затвореник у Европи. Њему се
суди због његове идеологије, политич-
ких ставова, због вербалног деликта
који је укинут у свим демократским
земљама.

Председник Српске радикалне

странке показао је да је спреман да

борбу за истину о српском народу во-

ди по цену живота. Његов циљ је

остварен, читав слободољубиви свет

је чуо истину о српској историји, исти-

ну о страдању српског народа.

Уз пароле, клицање и песму, ради-

кали из свих српских земаља послали

су своју слободарску поруку и пружи-

ли подршку председнику, др Војисла-

ву Шешељу, да издржи, да победи и да

се врати! 

Веровали су да ће они њему су-
дити а он суди њима

Потпредседник Српске радикалне

странке Драган Тодоровић нагласио је

да започиње десета година откако је

Војислав Шешељ у Хашком трибуналу.

„Оптужилисугаверујућидаћетобити

само још један процес у коме Србе осу-

ђују на дугогодишње и доживотне ро-

бије, како би показали и опрали свој

злочин који су починили према срп-

ском народу. Веровали су да ће Воји-

слав Шешељ бити оптужен, а он је по-

стао тужилац. Веровали су да ће они

њему судити, а он суди њима. Расту-

рио је у парампарчад лажну оптужни-

цу, растурио је тужилаштво, растурио

је судије“, рекао је Тодоровић поручив-

ши да хашки суд треба да нестане, „јер
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то је брука за цео свет, ту нема правде,

нема истине“. Према његовим речима

у Хагу су већ убијени неки Срби, а сада

покушавају да убију и Војислава Ше-

шеља, сматрајући да је то једини излаз

из срманог процеса“.

Академик Јелена Гускова, велики

пријатељ Србије, најпознатији руски

експерт за Балкан, руководилац Цен-

тра за изучавање савремене југосло-

венске кризе при руској Академији на-

ука, члан руског комитета за одбрану

Војислава Шешеља, оценила је да је

свет постао сведок томе да у срцу

Европе делује судилиште које нико не

може да контролише, које је фактички

приватно, које је у служби уске групе

лица. „Овај трибунал не живи по свет-

скимзаконима, онјеизвансистемаме-

ђународног права, он измишља своје

законе, мења законе по свом нахође-

њу, па се чак ни сам трибунал не при-

држава својих прописа, судије су по-

слушници ангажовани са предубеђе-

њем, дрски, без савести, лекари у три-

буналу нису компетентни, нису

спремни да помажу, већ да убијају. За

речи попут пресумпција невиности у

трибуналу никад нису чули, у трибу-

налу не знају за поштење, тамо се жи-

ви по лоповским законима, кога хоћу

ухапсићу, кога хоћу лечићу, кога хоћу

усмртићу, коме хоћу плаћаћу, кога хо-

ћу пустићу, кога хоћу осудићу да ис-

трули у казамату“. 

Гускова је нагласила да се у Хашком

трибуналу суди за реч, за мишљење, за

убеђења, за књиге, за националност.

„Војислав Шешељ је заточеник саве-

сти у Европи 21. века, у Европи која се

погрешно назива демократском. На

Балкану је увек била значајна улога

личности, која предводи политичку

странку. Утицај Војислава Шешеља на

политички процесе на земљи, је данас

без сумње јак у толикој мери да се пла-

ше да га пусте из трибунала јер би ње-

гово пуштање означило крај америч-

ког диктата.  А Србија би постала само-

стална у доношењу својих одлука. Ми

тражимо од трибунала да се одмах

ослободи Војислав Шешељ, да се вра-

ти свом народу, породици и партији.

Ми тражимо од Русије да узме под сво-

ју контролу деловање трибунала, да

искористи своја права сталне чланице

Савета безбедности.“. 

Слобода за Шешеља 
је цивилизацијска победа живота

„На почетку десете године, крајње

је време да поручимо Хашком трибу-

налу– достаје. Прекинитетортуру, Во-

јислав мора одмах да буде слободан.

Слобода за Војислава је цивилизациј-

ска победа живота. Војислав мора да

нареди свом срцу да издржи за његову

породицу, за Српску радикалну стран-

ку, за српски народ, и за све оне мале

народе који, нажалост, немају великог

Војислава. Његов разум, знање, му-

дрост и храброст, представљају особи-

не великог човека и српски народ се

поноси што има Војислава Шешеља“,

истакао је на почетку свог обраћања

потпредседник СРС-а Зоран Красић. 

Упозоравајући да многи страхују од

повратка председника СРС-а у Србију

Красић је поручио Шешељу: „Плаше те

се непријатељи нашег народа и пета

колона еврофанатика, која је спремна

да испуни сваки ултиматум из Ва-

шингтона и Брисела. Зато имају ко-

шмарнеснове, сталноимсепривиђаш,

осећају да долазиш и да сваког тренут-

ка можеш да се појавиш испред њихо-

вих врата. Добро су научили за ових
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Са видео бима пуштен је део говора Војислава Шешеља на стату-
сној конференцији одржаној 7. фебруара у којем је председник Срп-
ске радикалне странке поручио: „Ја сам једну ствар свестан, ако бу-
дем жив 5. марта, ја ћу прегазити правним аргументима тужила-
штво, потпуно прегазити. А шта ћете ви после одлучити, па то нек
други размишљају. Ето вам Морис Гордон Монтањ, ето вам америч-
ка, енглеска, француска обавештајна служба, ето вам задатак да ме
спречите да победим на изборима. И ви ћете тај задатак испунити
али мене не можете победити, не може нико од вас изаћи чист из
ове ситуације, то је суштина. Не можете чистих руку изаћи, ја имам
толикоаргуменатакојимаћутоспречити, ааргументисусенарочи-
то од прошле године нагомилали, кад су ове маске пале“.



девет година најкраћи пут до подрума

нове америчке амбасаде у Београду,

где су за њих направљење собе за

скривање до сигурног трансфера у Ва-

шингтонилиБриселчимчујудатидо-

лазиш. Захваљујући твојим аргумен-

тима, људска интелигенција више ни-

је подређена испразним очекивањима

и лажним надама. Човечанство цело

зна да се у Хашком трибуналу налазе

непријатељи српскога рода, да нам ни-

су пријатељи Сједињене Америчке Др-

жаве, Велика Британија, НАТО и

Европска унија, који нам отимају Косо-

воиМетохију, узсагласностпетеколо-

не на власти у Србији, и који сада рачу-

нају на неки следећи део Републике

Србије. ДржетеуХагуижеледатеуби-

ју, јер си симбол борбе за слободу срп-

ског народа“,.

Милица Добрић, девојчица са Косо-

ва и Метохије, из Косовске Митровице,

где се српски народ свакодневно бори

за опстанак и право да живи у својој

држави, у држави Србији, отпевала је

песму „Ој Косово...“.

Човек који се у времену
себичности одрекао себе

Истакнута драмска уметница,

председник Сабора друштава српско-

руског пријатељства, жена која несе-

бично даје себе у борби за бољи живот

српског народа на Косову и Метохији,

велики патриота, увек уз свој народ у

најтежим тренуцима, Ивана Жигон,

истакла је да је у време предизборне

еуфроије тешко говорити о човеку ко-

ји се узнео изнад сваког политичког и

сваког другог интереса, „али је лепо и

узвишено говорити и помислити да

постоји човек који је у времену безду-

шности смео да читавом свету прого-

вори о бесмрт-
ности душе“.
Жигон је на-
гласила, „Те-
шко је поверо-
вати да посто-
ји човек који
се у времену
себичности
одрекао себе,
који је у вре-
мену пораза
успео да победи, без оружја, својим од-
рицањем и својим гладовањем, који је
у времену предаје и продаје свега што
нам је свето поклонио себе својим иде-
алима. Идеалима згаженим, презре-
ним, обесправљеним, којима се данас
смеју, а он није испао смешан, него је
успео он њима да се смеје, и да каже:
„Ма шта ви можете мојој бесмртној ду-
ши!”. Ја сам одрасла у позоришту и ја
знам да после овакве хамлетовске,
шекспировске реченице мора да дође

мук или аплауз, а његова позорница је
данас читав свет. И зато сам са вама,
поштујући ту реченицу и све идеале
који стоје иза ове реченице.“ На крају, у
пратњи свих присутних, Ивана Жигон
је отпевала песму„Тамодалеко”.

Члан Централне отаџбинске упра-
ве, генерал Божидар Делић, који је за
време НАТО бомбардовања храбро
браниосрпскутериторијуисрпскина-
род на Косову и Метохији, нагласио је
да је данас свакоме у Србији, у региону,
у Европи и свету јасно, да у Србији по-
стоји само једна достојна и патриотска
снага коју представља Српска ради-
кална странка. 

„Српска радикална странка је од-
лучно рекла не Европској унији, не
Америци и не НАТО пакту. А зашто не
Европској унији? Па, ми једини памти-
мо да је Европска унија, предвођена
Америком, напала на српске земље у
послењој деценији двадесетог века,
ми једини никада нећемо опростити
жртве у Србији и осталим српским зе-
мљама, посебно им нећемо опростити
децу која су биле жртве њиховог бом-
бардовања. Минећемојединидатина-
шу свету земљу Косово и Метохију и
оно што можда не знате, када су ови
још увек актуелни евроатлантисти
2008. године
потписали тај
т а к о з в а н и
Споразум о
придружива-
њу, то сваку
годину нашу
Србију кошта
300.000.-000.
евра колико
губимо на ца-
ринама, а та-
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кође овај по-
датак неће да
изнесеактуел-
на власт ―
због једно-
стране приме-
не ССП-а од
2008. године
изгубили смо
250.000 рад-
них места. По
Динкићевим

мерилима то би било између 15 и 25
милијарди евра. Зашто нам, господо,
треба Шешељ у Србији? Зато што је
Шешељ један и једини, једини он има
моралну и стручну снагу и морални
кредибилитет да каже доста квазиде-
мократама, разним преокретима, пре-
ображајима, и напредним и назадним
напредњацима. Једино он може да зау-
стави даље пропадање Србије, а Срби-
ја има само један пут, то је пут ради-
калних промена у свим областима
друштвеног живота. И зато нам Ше-
шељ треба што пре у Србији“, истакао
је генерал Делић. 

Руски народ 
је уз Војислава Шешеља

Председник руског комитета за од-
брану Војислава Шешеља, који окупља
угледне руске интелектуалце, доктор
правних наука, ректор Државно-еко-
номског трговачког универзитета,
Сергеј Николајевич Бабурин покушао
је да одговри на питање зашто се Воји-
слав Шешељ налази у Хагу. „Зато што
је бранио право Срба да буду Срби.
Бранио право православних да буду
православни. Војислав Шешељ је сада
већ ушао у историју не само Србије не-
гоичитавогсвета, каонационалнили-
дер и народни јунак. Било је много ми-
тинга у Москви и поднети су захтеви,
Хашки трибунал мора бити затворен,
Војислав Шешељ мора да се врати у
Србију. Овакав став није само став чла-
нова Комитета за заштиту Војислава
Шешеља већ десетина милиона Руса“.
Бабурин је подсетио да Војислав Ше-
шељ не брани
само Србију
већ читаву
православну
цивилизацију:
„Крајем дваде-
сетог века по-
ново уједиње-
на Европа је
ратовала про-
тив Србије и

НАТО је одузео Косово, то није крај, то
је само једна етапа борбе за будућност.
Желимо нашој српској браћи да окупе
унутрашњу снагу и да се ослободе
илузије у вези са Западом. Не друже се
православни народи са Западом, нису
онипријатељи. Свимисмосведоцика-
ко, не само Србе него читаву право-
славну цивилизацију, између осталог,
брани и Војислав Шешељ. Ми треба да
чекамо да се он врати, али не скрште-
них руку, он се тамо бори на свом делу
фронта а морамо и ми да се боримо
свако на свом делу фронта. Победиће-
момииуХагуиуопштезатоштонаро-
ди који бране своја огњишта увек по-
беђују“.

Члан Председничког колегијума
Српске радикалне странке и пресед-
ник Београдског окружног одбора
странке, руководилац предмета Воји-
слава Шешеља у Хашком трибуналу,
Немања Шаровић, оценио је да данас
нема слободе
за српски на-
род и да то мо-
ра да се про-
мени: „Зато је
наш главни
циљ, главни
захтев који
упућујемо са
овог скупа ―
слобода. Сло-

бода за пред-
седника Срп-
ске радикалне
странке др Во-
јислава Шеше-
ља, слобода за
српски народ
на окупира-
ном Косову и
Метохији, сло-
бода за окупи-
рану Републику Српску Крајину, сло-
бода за српску Црну Гору, слобода за
Републику Српску и слобода за све
грађане Србије које су слуге Европске
уније оковале ланцима сиромаштва.
Србију на пролеће очекују избори, не
дозволите да вас преваре, да алтерна-
тива издајничком режиму Бориса Та-
дића и Драгана Ђиласа, може бити
двојац њихових идеолошких клонова,
моралних лилипутанаца Томислава
Николића и Александра Вучића. Наш
народ каже ’потурица гори од Турчи-
на’. Потурице нашег времена, Николић
и Вучић, Србији не могу донети добро“.
Шаровић је упозорио да уколико они
не буду поражени на изборима, да ће
Србија бити кажњена. „Ако на избори-
ма не буду кажњени Тадић и Николић,
биће кажњена Србија, сиромаштво ће
бити веће него икад, прозападни из-
дајнички режим распродаће јавна
предузећа, изгубићемо нове и десети-
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Истакнута драмска уметница, посланик Српске радикалне стран-
ке Лидија Вукићевић, одрецитовала је песму „Врбас“, најдражу пе-
сму Војислава Шешеља из стваралачког опуса Јована Дучића. 

Врбас
Носи, српска реко, крв наших синова,
јер крваве реке свуд су наше међе;
Мачеви убица сви су истог кова -
Сад носи унуке куд носаше пређе.

Прими крв нејачи у светле ти пене,
Сто пута је за те и пре умирала:
Да је не полочу погане хијене,
Да не метну у њу отрова и кала.

Наше су победе и заставе наше
Твој велики завет гордости и беса -
Једине у теби што се огледаше,
И једине овде дигле до небеса.

Беше тада славна а сад си и света,
Певај сва крвава кроз њиве и луге.
Наша звезда славе сад и даље цвета:
Пре свачији сужњи нег‘ ичије слуге.

Носи�мора�крви�да�их�не�покраду,

Носи�реко�српска,�крв�невиних�жртви:

Радосне�победе�хероји�нам�даду,

Али�страшну�правду�извојују�мртви.



не и стотине радних места, отимаће
нам Рашку област и Војводину, пони-
жењима Србије неће бити краја“. 

Шешељ жртвује свој живот
за свој народ

Александар Мезјајев, професор
правних нарука, шеф Катедре за међу-
народно право на Управној академији
уКазању, једаноднајвећихрускихекс-
перата за Хашки трибунал, члан ру-
ског комитета за одбрану Војислава
Шешеља нагласио је да је Трибунал
изгубио битку против Војислава Ше-
шеља: „Они покушавају да га осуде,
али они га се боје. Они немају много
одважности да воде поштен правни
процес, а то значи да су већ изгубили и
правно и морално. Хашки тужитељи
не могу да схвате у чему је Шешељева
снага, како је то један човек њих побе-
дио. Међутим, они то никад неће моћи
да схвате, као што они, уосталом, не
могу да схвате како неко може да жр-
твује своју слободу, па чак и свој живот
за свој народ. Зато хашким тужиоцима
преостаје једино страх. Бојте се хашки
тужитељи јер ће вас Војислав Шешељ
победити“. Мезјајев је поручио да је
СРС најјача странка на свету јер нијед-

на друга
странка не би
могла да издр-
жи када се
њен лидер на-
лази девет го-
дина у затво-
ру: „Захваљу-
јем вам се, чла-
нови Српске
р а д и к а л н е
странке због

ваше вере, захваљујем се лидеру Воји-
славу Шешељу због његове борбе. Ви
ћете победити“. Мезјајев је на крају
прочитао писмо које су монаси мана-
стира из Казања упутили Војиславу
Шешељу, уз жељу да што пре буде
ослобођен а Србија доживи процват.
Супрузи Војислава Шешеља, Јадранки,
предао је дар манастира, икону Спаси-
теља и Казанске Богородице.

Члан Председничког колегијума и
правни саветник проф. др Војислава
Шешеља, господин Борис Алексић,
упозорио је да Војислава Шешељ три-
бунал не може
правнички да
порази и да
због тога по-
кушава да га
елиминише.
„Већ улазимо
у десету годи-
ну како у Ха-
шком трибу-
налу покуша-
вају потпуно
да елимини-
шуВојиславаШешеља. Нисумоглини-
шта да му учине у правном процесу, па
сузатопочелидагатрујунасвакомко-
раку, да му подмећу разноразне ства-
ри у храни, једноставно да би заврши-
ли прљав посао који је започео НАТО
пакт против Србије. У истом тренутку
док њега убијају, док га муче у Хашком
трибуналу, јернемогудагапобеде, по-
кушавају да униште и Србију. Комада-
ју Србију, предају Косово и Метохију.
Ево, Тадић је послао своју полицију да
пребија децу на српским барикадама
на Косову и Метохији. Срам те било,
Борисе Тадићу. Да је Војислав Шешељ

ту, он би први био на тим барикадама
и бранио би српско Косово и Метохију,
како чини и у хашком казамату, ста-
вљајући интерес Србије, интерес срп-
скенацијенапрвоместо, патекнакра-
ју себе. Међутим, ова 2012. година је
кључна година, Војислав Шешељ мора
да изађе на слободу, да дође у Србију и
да поведе свој српски народ ка слобо-
ди“. 

Победа Војислава Шешеља
значи слободу за Србију

„У септембру 2008. године издај-
ник и морална ништарија Томислав
Николић рекао да је његовим напу-
штањем Српске радикалне странке
над нама стављен мртвачки покров, и
порадовали су се сви непријатељи
Српске радикалне странке, сви непри-
јатељи српског народа. Данас, нека
пукну од муке, погледајте ову српску
младост иза мојих леђа, погледајте
препуну халу Арена. Жива је Српска
радикална странка, јака и јача него
икад. Кажу нам непријатељи српског
народа да наша идеја Велике Србије
није реална. А погледајте Невесиње,
Топола, Аранђеловац, српска Црна Го-
ра, Српска радикална странка Зрења-
нин, идеја Велике Србије је изузетно
реална. Оно што није реално, оно што
је велика лаж и обмана то је идеја о
Европској унији. Та идеја је пропала,
ви сте живи доказ, ваше срце је доказ
дајеидејаВеликеСрбијенештоштоће
да покрене и садашње и будуће гене-
рације српског народа. После овог ми-
тинга, браћо и сестре српски радика-
ли, све своје снаге ставите на распола-
гање својим општинским и окружним
одборима, да 6. маја, на ту велику сла-
ву свих српских устаника, целу Србију,
цео свет обиђе једна вест да је победи-
ла Српска радикална странка, јер је по-
беда Српске радикалне странке побе-
да Војислава Шешеља, истовремено
слободазаСрбијуислободазацеосрп-
ски народ“, поручио је потпредседник
СРС-а др Александар Мартиновић

Члан Пред-
седничког ко-
легијума Срп-
ске радикалне
странке и
правни савет-
ник др Воји-
слава Шеше-
ља, мр Дејан
Мировић на-
гласио је: „Чу-
листеовудив-
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ну песму Јована Дучића, зато ми дозво-
лите да парафразирам једну његову
чувену изреку ’Верујем у Бога, српство,
Русију и Шешеља’. То је наш мото, ми
нећемо у Европску унију зато што кри-
миналци и лопови из Европске уније
чине да ви живите горе сваким даном,
ми нема шта да тражимо у Европској
унији, нећемодапрођемокаоГрци, Бу-
гари и Румуни. Хоћемо са нашом бра-
ћом, са Русима, Украјинцима и Белору-
сима, да ступимо у царински савез и то
је истина коју нико не може да негира.
Тојенашјединипутзаекономскиопо-
равак. Браћоисестре, знамдајетешко,
четири године је прошло од раскола,
од издаје Вучића и Николића, али стр-
пите се још мало, стрпите се још мало,
иду републички избори, а после њих

иду председнички избори. И ја сам
уверен, а и ви то сигурно знате, имаће-
мо најбољег кандидата, а то је Воји-
слав Шешељ. Они говоре – неће запад
дати да се Војислав Шешељ врати, не-
ће дати да он постане председник, а ја
вам кажем, браћо и сестре, постоји јед-
на историјска истина. Јака Русија, јака
Србија и то је оно што нам даје наду.“ 

Боримо се да останемо
своји на своме

Љубомир Краговић, члан Председ-
ничког колегијума Српске радикалне
странке пренео је окупљенима по-
здраве из, како је рекао, јужне српске
непокорене покрајине Косова и Мето-
хије и рекао: „Ових дана смо сведоци
једнебезумнеполитике, једнеполити-
ке издајничког режима у Београду ко-
ји предаје јужну српску покрајину као

на тацни Европској унији. Њихов сло-
ган ’и Европа и Косово’, претворио се у
слоган ’Европска унијо, ево вама Косо-
во’. Они се одричу, браћо и сестре, 15
одсто српске територије, одричу се
130.000 Срба, који већ више од 12 го-
дина живе животом недостојним за
савременог човека. Али и овај план не-
ће да им успе, што год буду више они
нас понижавали, ми већу снагу црпи-
моусеби. Црпимоизидејепроф. дрВо-
јислава Шешеља, и црпимо зато што
друго не можемо, морамо се борити да
останемо своји на своме и да живимо
на простору Косова и Метохије“. Кра-
говић је, између осталог, истакао: „Бра-
ћо и сестре, данас поред тога што сам
тужан што није председник са нама и
што имамо издајничку власт у Београ-

ду, ја сам срећан када видим вас овде у
сали 25, 30 хиљада. То је снага Србије
којатребадасмениовувластиобезбе-
ди услове за нову, бољу и проспери-
тетнију Србију, али Србију са Косовом
иМетохијом, анебезКосоваиМетохи-
је. Зато нам је потребно да дође Воји-
слав Шешељ, да нас поведе у ту борбу
заослобађањеСрбијеодовихзликова-
ца, од Европске уније, НАТО пакта и
Сједињених Америчких Држава, да
сменимо ненародни издајнички ре-
жим у Београду, и да омогућимо нашој
деци бољи и срећнији живот“. 

Председник Странке српских ради-
кала у Црној Гори, ВидаОстојић, упозо-
рила је да, као што је Војислав Шешељ
заточен у хашком казамату, тако је
српски народ заточен у Црној Гори.
„Војислав Шешељ је на девет година
дугојоптуженичкојклупиучетиризи-

да заточеник,
као што су и
српски ради-
кали, као што
је читав срп-
ски народ у
Црној Гори за-
точен ланци-
ма НАТО пак-
та. Српски на-
род у Црној
Гори је зато-
чен и ограничен границама Црне Горе,
а мандали су на вратима према Репу-
блици Српској и Србији, али боримо се,
председниче, не бојте се за српски на-
род у Црној Гори, док је год српских ра-
дикала, бранићемо и српски језик, и
бранимогаиданас, протјералисугаиз
школа, то је најопасније јер преко шко-
ла праве лабораторију за прављење
нове нације Црногораца, а преко
школских програма праве велике ан-
тисрбе, дакле, од Срба, од српске дјеце
праве антисрбе у црногорским школа-
ма, прогоне српске попове из српских
манастира и српске цркве. Бранићемо
српске попове и сада их бранимо.
Предсједниче ви сте наш учитељ, ми
имамо од кога учити, као што ви у Ха-
гу браните српски језик и ћирилицу и
ми ћемо је бранити у Црној Гори. Док
ви дођете, ми ћемо да издржимоаонда
ћемосвизаједнолакше.“

Мењајмо издајнички режим

Председник Владе Републике Срп-
ске Крајине у прогонству, Милорад Бу-
ха, истакао је да прогнани српски на-
род из Републике Српске Крајине без-
условно тражи гашење Хашког трибу-
нала, повратак Војислава Шешеља у
Србију и повратак свих хашких осуђе-
ника у Србију. „Хрватски правосудни
органи фабриковали су оптужнице
против Срба и на њима је сада преко
1500 оптуженика, српских грађана.
Српскиправосудниорганисупроцесу-
ирали само једног Хрвата, дакле, 1500
према један. Мало ли је? Јел’ то није
срамота за
правосудни
систем Репу-
блике Србије?
Јесте. Прогна-
ни народ је на-
з а д о в о љ а н
овом влашћу
и тражи њего-
ву смену. Док
су хрватски
органи вређа-
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иза њега зум-
були Вучић и
Николић, аовај
последњи ка-
же: „Јасамспре-
ман да клек-
нем да Хрвати
повуку тужбу
за геноцид“.
Замислите Ср-
бина који кле-
чи. Ни они у Ја-

сеновцу нису клечали својим крвни-
цима. Срам га било за такве речи.
Прогнани народ тражи промене, тра-
жи повратак у Републику Српску Кра-
јину, тражи своја национална, социјал-
на, имовинска и остала права“. 

Мирко Благојевић, председник
СрпскерадикалнестранкедрВојислав
Шешељ из Републике Српске истакао
је: „Девет година наш председник др
Војислав Шешељ јуначки брани Срби-
ју и српски народ не штедећи ни себе
ни свој живот, девет пуних година, пр-
косно, храбро, он подучава хашке су-
дије и тужиоце међународном праву.
На најбољи начин, величанствено, ус-
пео је да раскринка велику међуна-

родну завјеру,
којајепокуша-
ла преко Ха-
шког трибуна-
ла да један
српски народ
осуди за све
несреће које
су се дешавале
на простору
бивше Југо-
славије. Нама
из Републике

Српске предстоји тешка борба за очу-
вање Републике Српске. Наравно, ту
нам борбу олакшава пут којим нас во-
ди наш председник др Војислав Ше-
шељ, наша идеологија. Због те идеоло-
гије ми српски радикали никада се не-
ћемо одрећи ниједног педља привре-
мено окупираних српских земаља,
због те идеологије никада и ни за шта
нећемо се одрећи Републике Српске
Крајине, никада се нећемо одрећи Ко-
сова“. 

Прекините незаконити
политички процес

Члан Председничког колегијума
СРС-а Вјерица Радета, подестила је да
је Зоран Ђинђић, када је тражио од
Карле дел Понте да води Шешеља и да
га не враћа у Србију, упозорио да им

„са Шешељем неће бити баш лако.“
Зликовци нису ни слутили да ће им, у
ствари, бити баш тешко. Војислав Ше-
шељ је победио Хашки трибунал ма
какву одлуку хашке судије донеле. Во-
јислав је испунио оно због чега је оти-
шао у Хаг, пред целокупном светском
јавношћу изнео је истину о Србији, о
српскомнароду, истинуосрпскимчет-
ницима и часним добровољцима Срп-
ске радикалне странке, изнео је исти-
ну о томе ко је одговоран за крвави
распад бивше Југославије и зашто Ср-
бија никада не сме у Европску унију.
Војислава Шешеља се и данас плаше,
плаши га се Тадић и његов издајнички
прозападни режим, плаше га се издај-
ници и отпадници Српске радикалне
странке Николић и Вучић, а Шешеље-
во деловање одавно је прешло грани-
це Србије. Шешељ је данас међу воде-
ћим антиглобалистима у свету и зато
је девет година утамничен, и зато му је
угрожено здравље и зато хоће да га
убију, а ми им поручујемо одмах пре-
кинитенезаконитиполитичкипроцес
који водите против председника срп-
скихрадикала“. 

Потпредседника Српске радикалне
странке Милорад Мирчић је рекао:
„Колико је јака снажна и утемељена
идеја о Вели-
кој Србији нај-
боље говори
девет година
колико се на-
лази њен иде-
олог у хашком
притвору. Ми-
сле ови из Ва-
шингтона и
Брисела да ће
утамничити

идеологију српског национализма. Та
идеологија не може да се утамничи за-
то што је утемељена дубоко у српском
народу. Основна идеја те идеологије је
стварање заједничке државе српског
народа, на корак смо до тог циља. По-
стојисрпскаЦрнаГора, постојииРепу-
блика Српска, постоји и Србија, Репу-
блику Српску Крајину треба стрпљиво
да чекамо и када се промене међуна-
родне политичке околности да је вра-
тимо у оквире српске државе. Да ли ће
то бити за нашег живота, ми би сви то
волели, а та идеја је толико реална и
остварљива да ће доћи једна генера-
ција да је реализује. На нама је да је
одржимо, да је одржимо у свести наро-
да. Та идеја је много јача, много узви-
шенија него што је то издаја оних који
су се напушта-
јући Српску
р а д и к а л н у
странку, од-
мах одрекли
те идеје. Прво
им је било да
сејавноодрек-
ну стварања
ВеликеСрбије,
јер је то био
услов њихо-
вих газда. Од-
мах су потрчали, и Томислав Николић
и Александар Вучић, да кажу да се од-
ричу идеје Велике Србије, да се одричу
и Војислава Шешеља и Српске ради-
калне странке, а не знају јадници да та
идеја и спровођење те идеје доноси
славу. То је нешто чему треба да тежи
свако ко се бави политиком, реализа-
ција те идеје, долазак до крајњег циља,
доноси вечност, а вечност је Војислав
Шешељ“.
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Л
идер Српске напредне странке
Томислав Николић храбар је у
изношењу лажи и клевета про-

тив др Војислава Шешеља само када
даје изјаве за медије, међутим када
због тога заврши на суду Николић, ла-
жљиви Тома, изгуби моћ говора. 

Лаж о наводним убиствима која је
Војислав Шешељ наручивао из Хага,
коју је у јулу путем медија пласирао
Николић,  доживела је потпуни крах
већ на првом рочишту суђења лидеру
напредњака.

Пинокио Николић  

Николић, али и други функцинери
СНС-а, су у јулу 2010. године, путем ли-
стова „Ало“ и „Блиц“, изнели читав низ
клевета на рачун Српске радикалне
странке и председника др Војисалава
Шешеља. Насрамнија оптужба је била
да је Шешељ из хашке тамнице нару-
чио једно убиство. Он је у интервјууко-
ји је објављен у листу „Ало“ слагао да је
„Шешељ пре две-три године покушао
да наручи убиство једног човека, али је
онај ко је добио задатак да то пренесе
одбио да то учини“.

– Човек који је добио тај задатак од
Шешеља одмах ми је све испричао. Ре-
као сам му да ако то уради, никад више
не дође у странку. Он је одговорио да
му не пада на памет тврдио је Нико-
лић, позивајући се у својим изјавама на
наводне тврдње члана земунског кла-
на Милоша Симовића.

Николић је даље измислио целу
конструкцију на који начин Шешељ
наручује убиства из Хага.

- У хашку ћелију немогуће је унети
метал, али папир није проблем. Ко зна
колико смо папира у појасу унели и из-
нели. Питајте Драгана Тодоровића ка-
ко је Шешељу доносио забрањене љу-
те папричице – објашњавао је Нико-
лић.

Такође, у листу „Блиц“, говорећи на
исту тему, Николић је рекао да је и сам
Вучић доносио из Хага цедуље са на-
водним страшним наређењима:

―Мени је Вучић својевремено, кад
је дошао из Хага, испричао да је тако
донео цедуљу и да му је Шешељ рекао:
„Прочитај и баци у WС шољу, одмах”. И
Вучић је мени донео ту информацију,
рекао сам му: „Па ниси ваљда луд, та-
ман посла да ја то спроводим”. То тако
функционише ― тврдио је Николић за
„Блиц“.

По количини лажи које је тих дана
износио против Шешеља и Српске ра-
дикалне странке, Николић би могао да
се упореди са Пинокиом.

Желео да отежа 
Шешељев положај

У тренутку када је Николић давао
овакве изјаве већ је трајало расуло у
Српској напредниј странци, а многи
преварени чланови и читави општин-

ски одбори СНС-а почели су да се вра-
ћају у Српску радикалну странку. Ни-
колић је, осим што је желео да оклеве-
та Шешеља и Српску радикалу стран-
ку и наруши му углед међу бирачима,
желео и да издејствује да се Шешељу
поново блокира комуникација са
правним тимом, породицом и стра-
начким функционерима, верујући да
тако може зауставити раст рејтинга
радикала и пад напредњака.

Николић није презао ни од чега, па
ни од тога да човеку коме се већ 9 го-
дина суди због вербалног деликта и
који се налази у хашком притовору,
отежа одбрану и онемогући комуни-
кацију са породицом и пријатељима. 

Николићева брука на суду

Углавном причљиви и клеветнич-
ки настројен Николић, међутим, на су-
ду је показао сасвим друго лице. Лидер
Српске напредне страке који машта о
томе да буде нови марионетски вла-
дар Србије, у стилу бројних кримина-
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• Николић се бранио ћутањем на суђењу због изношења лажних оптужби против Војислава
Шешеља, исто као и члан земунског клана Милош Симовић на оптужбе за многобројна уби-
ства, на чије се наводе, иначе, сам Николић позива

Раскринкане клевете лидера СНС-а Томислава Николића
на рачун др Војислава Шешеља



лаца, бранио се ћутањем. Наиме, после

изречених лажи у јулу 2010. године,

функционери Српске радикалне

странке Немања Шаровић, Вјерица Ра-

дета и Елена Божић, против Николића

су поднели тужбу за изазивање пани-

ке и нереда. Николић се појавио на су-

ђењу, али је одбио да одговара на пи-

тања тужилаштва и Немање Шарови-

ћа. Међутим, Николић је новинарима

који су чекали испред Палате правде

покушао да прикрије да се бранио ћу-

тањем, што показује да се и сам лидер

напредњака стиди ситуације у којој се

нашао због свог лажљивог језика.

– Ја сам дао свој исказ, приложио

документа, изјаве државних органа из

тог времена, чланке из новина и на-

равно да нисам хтео да одговарам на

питања оног који је водио саслушање,

нити оног који ме је тужио – рекао је

Николић.

Николић је такође рекао да се више

неће појављивати на суђењу по цену

привођења. 

– Ја поштујем суд, државу и законе,

али постоји мера до које ћу да се

одазивам на овакве позиве суда, а

потом боље да ме хапсе и да ме из

ћелије воде на суђења – рекао је Ни-

колић неуспешно покушавајући да се-

бе прикаже као жртву.

Тома морални лилипутанац

Функционер Српске радикалне
странке Немања Шаровић рекао је по-
сле саслушања да је Томислав Нико-
лић морални „лилипутанац“ који се на
суду бранио ћутањем као што се бра-
ни и члан земунског клана Милош Си-
мовић, на чије се наводне изјаве пози-
ва Николић.

– Све лажи и оптужбе Томислава

Николића против Војислава Шешеља

у потпуности су раскринкане. Уместо

да понуди некакве доказе за своје ла-

жи, Николић је уз помоћ великог броја

присталица покушао да изврши при-

тисак на суд а на саслушању се бранио

ћутањем. Николић се понаша исто као

и члан земунског клана Милош Симо-

вић на кога се Николић позивао, а који

се против оптужби за бројна убиства и

друга најтежа кривична дела такође

брани ћутањем. Николић је одбио да

одговори на моја питања, укључујући

и ко је човек преко кога је наводно Во-

јислав Шешељ наручио убиство, као и

ко је човек чије је убиство Шешељ на-

водно наручио – рекао је Шаровић но-

винарима окупљеним пред судом.
Иако је Томислав Николић, непо-

средно након завршетка саслушања,
окупљене новинаре и јавност обмануо
да је дао исказ суду, судски записник о

саслушању окривљеног Томислава
Николића непобитан је доказ да је Ни-
колић одбио да одговори на било које
питање суда или Немање Шаровића у
својству оштећеног као тужиоца.

– На питање оштећеног као тужио-
ца, Шаровић Немање, ко је човек који
је Томиславу Николићу пренео да је
наводно Војислав Шешељ наручио
убиство једног човека, окривљени је
изјављује: Ја не желим да одговорим
на ово питање оштећеног као тужио-
ца, нити на било које друго. На питање
суда да окривљени Томислав Николић
изнесе одбрану у вези са интервујуом
који је објављен у дневном листу „Ало”
у јуну месецу 2010, окривљени изјави:
Ја не желим да одговарам на ово пита-
ње, нити на било које питање суда у
вези са напред наведеним, обзиром да
у овој судници не видим никог другог
осим вас  с ким бих у вези са овим ко-
муницирао - цитирао је Шаровић део
судског записника.

Шаровић је на крају изразио задо-
вољство што је на суду показано право
лице Томислава Николића, али је за-
тражио да судски органи покажу мало
више ажурности пошто се поступак
одуговлачи већ пуне две године.

СНС - странка лажова

Томислав Николић и Александар
Вучић су градили Српску напредну
сранку на лажима које су износили
против др Војислава Шешеља и Срп-
ске радикалне сранке. Међутим, како
је једна по једна лаж раскринкавана,
чланство СНС је схватало да је прева-
рено и враћало се у Српску радикалу
странку. На последњем судском саслу-
шању Томислава Николића пала је у
воду и најстрашнија клевета да је др
Војислав Шешељ, који се већ 9 година
из хашког казамата бори за истину о
српском народу, наручивао нечије
убиство. Николић је својим држањем
на суду сам себи пресудио, доказујући
да је највећи лажов који постоји на
српској политичкој сцени.              Р. В. С.
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Морални лилипутанац

Лицемерје СНС-а
Након суђења Николићу, СНС је издала саопштење у коме тврди

да је суђење Николићу последица режимског прогона, оптужујући
чак Бориса Тадића да стоји иза тога. Међутим, колико је смешна
оваква тврдња показује и то да је судска власт две године одуговла-
чила са покретањем поступка против Николића. Николић је поку-
шао пуч у Српској радикланој странци и осново Српску напредну
странку уз помоћ новца и медијског простора који му је обезбедио,
између осталих, и режим. Управо је Демократска странка омогући-
ла да напредњаци укра ду по сла нич ке ман да те СРС-а.



С
рпска радикална странка саку-
пила је и предала више од 200
000 потписа грађана Србије про-

тив уласка наше земље у Европску
унију. Акција за петицију „Србија неће
у ЕУ“ трајала је седам недеља и завр-
шена је 29. фебруара окупљањем
функционера Српске радикалне стран-
ке испред зграде Председништва и
предајом потписа.

Доле диктатор! 

Тадићеву „Бастиљу“ опет је обезбе-
ђивао велики број полицајаца, али то
није спречило српске радикале да по-
шаљу јасне поруке да је Тадић издао
Србе и Србију и да се одрекао Косова и
Метохије!

Борис Тадић јесте завео гвоздену

диктатуру и на сваки могући начин

спречава да се чују сви који мисле дру-

гачије, али радикали су дошли пред

зграду Председништва да покажу да

грађани Србије добро схватају да је

Европска унија катастрофално реше-

ње, које ће нас веома скупо коштати!
- Не мислим само на то што је отка-

ко су потписали Споразум о стабили-
зацији и придруживању, Србија сваке
године на царинама изгубила више од
350 милиона евра. За нас је најгоре ово
што је учињено у преговорима са тзв.
Косовом, односно Приштином, јер Бо-
рис Тадић и Демократска странка су
први пут у историји потписали нешто
што никада ниједан Србин није! То је

потпуна велеиздаја, јер су омогућили
да Косово и Метохија и де факто и де
јуре постане независна држава – рекао
је потпредседник СРС-а Драган Тодо-
ровић.

Он је оценио да прича о звездици,

односно фусноти која наводно штити

интересе Србије, служи само да би се

обманули грађани. Европска унија је у

последњих двадесет и више година

чинила све да разбије СФРЈ, СРЈ, а сада

Србијуи зато наши грађани неће члан-

ство у таквој организацији.
Говорећи о разбијању Србије, Тодо-

ровић је додао да је следећи корак не-
зависност Војводине. Развојна банка
Војводине се спрема да крене пуним
корацима, а то значи да ће Војводина,
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Не у ЕУ

• На изборима грађани имају шансу да зауставе економско упропаштавање земље и распарча-
вање њене територије. Немојте дати глас за ЕУ, већ за СРС, јер су радикали једини који ника-
да нису одустали од националних интереса и једини који могу да их стварно одбране, а не да
их продају, као Тадић, Николић и Вучић, поручили су функционери СРС-а испред зграде Председ-
ништва 

Српска радикална странка предала Тадићу неколико стотина хиљада потписа
грађана против уласка Србије у ЕУ

Србија�неће�у�ЕУ



по истом принципу како је то урадила
Црна Гора (у државној заједници Ср-
бија и Црна Гора), кренути путем неза-
висности.

- Ми на овај начин покушавамо да
то спречимо. И на сваки могући начин
ћемо се борити да спречимо улазак Ср-
бије у Европску унију, додао је Тодоро-
вић.

Зоран Красић је истакао да грађани
препознају политику и идеологију Во-
јислава Шешеља и да желе то, а не ЕУ.
Доказ је, како је казао, и ових 200 000
потписа. 

- Треба да се каже Борису Тадићу са
пахуљицом и са звездицом да Србија
не жели у Европску унију. Није довољ-
но то што нас Европска унија не жели,
него и ми треба да кажемо да ни ми не
желимо Европску унију, Европску уни-
ју која нам отима Косово и Метохију и
која је бацила око на неке друге тери-
торије и неће да се смири док се не
уништи српски народ и Република Ср-
бија – казао је потпредседник СРС-а
Зоран Красић. 

Издајнике у затвор!

Радикали годинама са истог места
објашњавају да је евроатлантски пут
самоубиство српског народа и државе,
и грађанима је то јасно, али их увек
треба изнова охрабривати да се не бо-
је да кажу да већина није оно што каже
Борис Тадић. Српски еврофанатици,
односно проевропске странке, засту-
пају само интересе Брисела, а не грађа-
на Србије. 

- Ово треба да упозори грађане на
Бориса Тадића са пахуљицом! Јер та
пахуљица значи да је он издајник! Да
заступа интересе Европске уније!
Окружио се кликом оних који причају
о Европској унији у суперлативима, а
то су криминалци, тајкуни и ови бо-
лоњци попут Николића за кога Амери-

канци у депешама кажу да је купио ди-

плому па постао проевропски. Тако се

постаје проевропски човек у Србији –

треба да мрзиш Србију и треба да пра-

виш штету српском народу – истакао

је Красић.

Он је поручио Европској унији да

није успела да упропасти српску сло-

бодарску свест и да је прошло време

медијских манипулација и пропаганд-

них трикова, као што је и парола „И Ко-

сово и ЕУ“. Неко се поиграва са грађа-

нима Републике Србије, супротставља

сеУставу и виталним интересима овог

народа. Тај неко је, према Красићевим

речима, Борис Тадић и сви лидери

проевропских странака. Сви заједно

морају да одговарају за акт велеиздаје.

„Ово српски народ не прихвата и не

жели. Ово ће српски народ у сваком по-

гледу да жигоше за вјеке вјекова и за

сва времена. Мора да се воли Србија.

Мора да се поштује Србија. Једино тако

можемо да опстанемо као народ и као

појединци. Српски роде, запамти, Ср-

бија је вечна док су јој деца верна“, ис-

такао је Красић. 

Шешељ је победник!

У супротном, које ће последице
претрпети Срби и Србија ако је препу-
стимо проевропским странкама? Ако
је кандидатура за Европску унију ко-
штала признавања Косова и Метохије,
шта ће још у току даљих преговора
захтевати представници Европске
уније?

„Ако им овако олако иде са преда-
јом Косова и Метохије, могу слободно
да затраже одрицање Србије од Репу-
блике Српске. Па, зар није логика да
даље траже, у наредних 15 или 20 го-
дина, колико ће најмање трајати пре-
говори да се осамостали Војводина, да
и представници Војводине као пред-
ставници Косова, уз звездицу или без
ње, разговарају са званичним пред-
ставницима власти Србије? Па, зар
глас који Зукорлић диже у Рашкој
области не упозорава све нас да се
припрема и отцепљење Рашке обла-
сти? Србији више нису потребне исто-
ријскезаблудекао што је било југосло-
венство, као што је био комунизам, а
сада је то Европска унија. Србији треба
нова власт, која ће је извући из ове по-
литичке, економске и социјалне беде.
Ту власт може само да спроводи Срп-
ска радикална странка“, поручио је
потпредседник СРС-а Милорад Мирчић. 

Он је позвао грађане да искористе
прилику која им се пружа на изборима
и да смене ову издајничку власт. Али, и
да не дозволе да завладају Тадићеви
сателити Николић и Вучић. На избори-
ма, народ може својим гласом да дâ по-
верење онима који ће Србију извести
из економске, политичке и социјалне
кризе. А све анкете говоре да је распо-
ложење грађана сваким даном све ви-
ше окренуто против Европске уније и
да грађани хоће Војислава Шешеља.

Р. В. С.

16 VELIKA SRBIJA MART 2012. BROJ 3496

Не у ЕУ



П
редседник Срби-
је Борис Тадић је
на конференци-

ји за штампу поводом
добијања статуса кан-
дидата за ЕУ 2. марта
2012. године признао
да не уме да објасни

конкретне економске бенефите које
Србија има од одлуке Европског саве-
та („Конкретне бенефите да вам обја-
сним не могу“). После оваквог искре-
ног признања, председник Србије на-
вео је да ће Србија имати право да ис-
тиче симболе ЕУ (иако они у формал-
ноправном смислу по Лисабонском
уговору не важе за све државе чланице
ЕУ). Ипак, логичан је овакав одговор
председника Србије, јер конкретних
користи или прихода (бенефита) од
добијања статуса кандидата за ЕУ и
нема. Тачније, једино што се са сигур-
ношћу може тврдити након добијања
кандидатуре за ЕУ, је да ће доћи до ра-
ста спољног дуга Републике Србије и
примене „двоструког колосека“ прего-
ворања за Србију и такозвано Косово.

На такав закључак указују , пре све-
га, упоредни подаци за 2010/11. годи-
ну у вези са суседним земљама (Руму-
нијом, Бугарском, Мађарском). Или,
подаци за земљекоје су чланице ЕУ.На
пример, Мађарска је на дан 31. децем-
бра 2010. године дуговала 179 мили-
јарди долара иностраним повериоци-

ма. Годину дана касније је спољни дуг
достигао 185 милијарди долара .1)

Такође, Румунија је на дан 31. де-
цембра 2010. године дуговала 122 ми-
лијарди долара иностраним поверио-
цима. Годину дана касније је румунски
спољни дуг достигао 136,9 милијарди
долара. Исто тако, ову суседну земљу
већ недељама потресају социјални по-
тести због смањивања давања за здра-
ство. Такође, према подацима које је
изнео Еуростат за 2010. годину, око 41
% Румуна је на граници сиромаштва.

Слично томе, Бугарска  је на дан 31.
децембра 2010. године дуговала 38,1
милијарди долара. Годину дана касни-
је је спољни дуг достигао 39,2 милијар-
ди долара. Такође, просечна плата (и
пензија) у Бугарској је нижа од оне у
Србији иако је ова земља већ 5 година
чланица ЕУ. Такође, према подацима
које је изнео Еуростат за 2010. годину,
чак око 42% Бугара је било на граници
сиромаштва.
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ЕУ обмане

Ста�тус�кан�ди�да�та�
пут�у�ра�за�ра�ње�Ср�би�је

Пише: мр Дејан Мировић

• Са вет ЕУ, 29. фе бру а ра 2012, одо брио је Европ ској ко ми си ји да поч не са из ра дом Сту ди је
изводљивости за такозвано Косово. Или, јасно је да се за такозвано Косово и Републику Срби-
ју поново примењује „двоструки колосек“ преговорања за чланство у ЕУ, као што је то био
случај са Србијом и Црном Гором пре распада државне заједнице. Зато се јасно може закљу-
чити да статус кандидата доноси даље задуживање Републике Србије и распад државе под
формом преговора заснованих на принципу ‘’двоструког колосека’’

Ср би ја без Ко со ва и Ме то хи је на ма пи ЕУ
На зва нич ном сај ту Европ ске уни је (www.europa.eu) Ре пу бли ка

Ср би ја при ка за на је без Ко со ва и Ме то хи је. Пре кра ја ње зва нич них
гра ни ца на ше др жа ве ви дљи во је и пре ма гра нич ним ли ни ја ма и
пре ма по вр ши ни те ри то ри је. Пр во, из ма пе ко ја би тре ба ло да при -
ка же зва нич не гра ни це Ср би је из о ста вље но је Ко со во и Ме то хи ја.
Дру го, при ка зан је по да так од 7,4 ми ли о на ста нов ни ка и по вр ши на
од 77.474 ква драт ник ки ло ме та ра. Зва нич ни др жав ни по да ци бе ле -
же да по вр ши на те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је са Ко со вом и Ме то хи -
јом из но си 88,361 ки ло ме та ра ква драт них. Ово је са мо још је дан до -
каз да ЕУ тре ти ра тзв. Ко со во као не за ви сну др жа ву и да је ин те гра -
ци ја Ср би је у ЕУ мо гу ћа ис кљу чи во уз од ри ца ње од де ла те ри то ри -
ја. Ујед но то пред ста вља крах по ли ти ке Бо ри са Та ди ћа „И Ко со во и
Евро па“!                                                                                                                        Р. В. С.



Дакле, спољни дуг три суседне зе-

мље чланице ЕУ (Румуније, Бугарске и

Мађарске), само у периоду од 31. де-

цембра 2010. године до 31. децембра

2011. године, порастао је за преко 22

милијарде долара (истовремено, по-

горшава се и стандард грађана у овим

земљама). Слично се дешава и Грчкој,

где је спољни дуг достигао скоро неве-

роватних 583 милијарди 30. јуна 2011.

године (пораст у односу на 30. јун

2010. године од чак 50 милијарди до-

лара). Такође, и у Македонији, која је

испред Србије у такозваним европ-

ским интеграцијама (статус кандида-

та добила 2005. године) незапосле-

ност је достигла скоро 30 одсто.

На сличан закључак поводом доби-

јања кандидатуре за ЕУ указује и гла-

сање у Народној скупштини Републи-

ке Србије (које је одражано један дан

након одлуке Савета ЕУ и дан пре од-

луке Европског савета). Тачније, скоро

истовремено са добијањем статуса

кандидата за ЕУ (који је тако еуфорич-
но пропраћен у медијима и од стране
политичке елите која сматра да ЕУ не-
ма алтернативу), Република Србија се,
скоро неприметно за медије и пробри-
селску политичку елиту (у власти и
делу опозиције), задужила за додат-
них 1,5 милијарди евра. Тачније, у На-
родној скупштини Републике Србије је
изгласан, 1. марта 2012. године, сет за-
кона о новом задуживању Републике
Србије. Република Србија се (поново),
углавном задужила код банака из ЕУ.
На пример, код Сосиете Женерал, Ер-
сте банке и Уникредит банке се заду-
жила за 70 милиона евра (за фабрику
Галеника). Такође, у вези са ЈАТ техни-
ком је узет кредит од 5 милиона евра
код Уникредит банке. Исто тако, у На-
родној скупштини Републике Србије је
изгласан 1. марта 2012. године, и За-
кон о давању гараниције Републике
Србије у корист Хипо Алпе банке и Со-
сиете Женерал у вредности од 35 ми-
лиона евра, као и Закон о потврђива-
њу Уговора о гаранцији између Репу-
блике Србије и Европске инвестицио-
не банке у износу од 160 милиона евра
за Мост на Ади и прилазне путеве. Та-
кође, усвојена је, 1. марта 2012. године,
у Народној скуштини још једна гаран-
ција за кредит (у износу од 45 милио-
на евра) потписана између Републике
Србије и Европске банке за обнову и
развој (у вези са ЕПС-ом). Усвојен је и
Закон о потврђивању Оквирног угово-
ра о зајму између Банке за развој Саве-
та Европе и Републике Србије у износу
од 70 милиона евра, као и Закон о по-
тврђивању Финасијског уговора изме-
ђу Србије и Европске инвестиционе
банке и Народне банке Србије о зајму
за мала и средња предузећа у вредно-
сти од 250 милиона евра. Коначно, На-
родна скупштина Републике Србије је,
1. марта 2012. године, изгласала и За-
кон о потврђивању Финансијског уго-
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Изјава председника Србије Бориса Тадића да Србија ни под којим условима неће признати незави-
сност Косова, представља још једну у низу обмана, пошто је то режим, под притисцима Европске уније
већ неформално урадио, а даљи преговори са Бриселом водиће се у правцу формалног признања. То је
признао и сам Тадић, када је говорећи о условима за улазак Србије у ЕУ, навео наставак преговора са При-
штином и стварање услова за функционисање Еулекса и Кфора на читавој територији Косова и Метохи-
је. Тадић је изрекао лаж тврдећи да неодржавање локалних избора на Косову и Метохији нијепоставље-
но као услов за даље интеграције у ЕУ, јер су представници Немачке од Србије то јасно тражили.

Тадић није знао да наброји ниједну конкретну корист коју Србија добија кандидатуром већ је истакао
да се не мери све у новцу и на прво место истакао стицање права да Србија користи симболе ЕУ, што не-
двосмислено потврђује да статус кандидата не доноси никакав бољитак грађанима Србије.

Оцењујући упозорења, да се Србија кандидатуром одриче Споразума о слободној трговини са Руском
Федерацијом, као политиканство, Тадић је демантовао и шефа делегације Европске уније у Србији, Вен-
сана Дежера који тврди да ће Србија морати да се одрекне поменутог споразума.                                         Р. В. С.

Одрекли се сарадње са Русијом
Опредељење режима Бориса Тадића  за самоубилачку политику

„Европска унија нема алтернативу“ значи да ће Србија морати да се
одрекне Споразума о слободној трговини са Руском Федерацијом,
који омогућава да се при уласку на руско тржиште не плаћа царина
за нашу робу.

То је ових дана потврдио и шеф делегације Европске уније у Ср-
бији, Венсан Дежер, који је истакао да споразум између Србије и Ру-
ске Федерације неће моћи да опстане ако Србија хоће у Европску
унију. 

Тадићев режим  се одриче привилегованог статуса на огромном
руском тржишту на којем се лакше пласира српска роба, као што се
одрекао политичке подршке Руске Федерације у решавању питања
Косова и Метохије.                                                                                                   Р. В. С.



вора између Републике Србије и
Европске инвестиционе банке у изно-
су од 45 милиона евра. 

Сви ови „европски“ кредити су изу-
зетно неповољни за Србију. На при-
мер, кредит који даје Уникредити бан-
ка за Галенику је изузетно неповољан
јер само маржа износи 6,49 %, а на њу
се додаје и ЕУРИБОР на тромесечном
нивоу, који тренутно износи око 1%,
као и накнада за одобрење кредита од
25.000 евра. Све то плаћају грађани Ре-
публике Србије кроз буџет, и то банци
попут Уникредит банке која намерава
да отпусти 5.000 радника у источној
Европи. Слична ситуација је и у вези са
кредитом Хипо Алпе банке. Тачније,
Аустрија је фактички 2009. године на-
ционализовала ову банку (дајући јој
помоћ и гаранције у износу од око 2
милијарде евра). Упркос томе, и без
обзира што се продају подружнице
ове банке у Италији, Аустрији и бив-
шој СФРЈ, грађани Републике Србије ће
кроз буџет плаћати овај лихварски
кредити са маржом од 6 % (овој скоро
пропалој банци), на који се додаје јед-
номесечни ЕУРИБОР који тренутно
износи око 0,5 %. Дакле, грађани Репу-
блике Србије фактички ће помагати
опстанак банака у западном делу ЕУ(и
социјални мир у Аустрији, Италији и
другим земљама).

Што се тиче кредита који даје
Европска инвестициона банка за Мост
на Ади, у вези са њим се чак не знајуни
тачне камате (што је скандал посебне
врсте). Такође, у члану 3. Закона о
овом кредиту се наводи да се Репу-
блика Србија одриче било каквог при-
говора у вези са кредитом, а и у члану
5. да измену уговора може извршити
само  Европска инвестициона банка.
Такође, у правном смислу, уговор о
кредиту је скандалозно написан, јер се
у члану 6. наводе гаранције „Европске
заједнице“ а у члану 10. се утврђује
надлежност „Суда правде Европске за-
једнице“. Или, када се ово прочита, мо-
же се закључити да српски законодавц
не зна да је 2009. године ступио на сна-
гу Лисабонски уговор којим је преиме-
нован Суд правде ЕЗ у Суд правде
Европске уније (и установио Европску
унију као јединствено правно лице).
Тачније, овакве скандалозне правне
грешке показују да се европско право
у Србији усваја на олак, непрофесиона-
лан и политички начин. (Или, на на-
чин који највише одговара банкама из
ЕУ код којих се безглаво задужује Ре-
публика Србија).

Коначно, у вези са кредитом Европ-

ске банке за обнову и развој од 45 ми-

лиона евра наводи се (део Ц) да је он

намењен као „подршка консултанти-

ма“ и да консултантске услуге морају

да износе најмање 10% од једне рате

која износи 100.000 евра! Дакле, Репу-

блика Србија узима кредит од Европ-

ске банке за обнову и развој који је

(најмање у износу од 10%) намењен

страним консултантима. Такође, и у

вези са кредитом Европске инвести-

ционе банке се не зна износ камате

(чак ни да ли је фискна или варијабил-

на произилази из члана 3). Зна се само

да ће све „остале трошкове“ плаћати

Република Србија иако ће „посредни-

ке“ (или банке из ЕУ које раде у Репу-

блици Србији и које ће додатно зара-

ђивати на овом кредиту) одређивати

Европска инвестициона банка.

Коначно, овим економским пода-

цима треба додати и да је Савет ЕУ 29.

фебруара 2012. одобрио Европској ко-

мисији да почне са израдом Студије

изводљивости за такозвано Косово.

Или, јасно је да се за такозвано Косово

и  Републику Србију поново примењу-

је „двоструки колосек“ преговорања за

чланство у ЕУ, као што је то био случај

са Србијом и Црном Гором пре распада

државне заједнице. Зато се јасно може

закључити да статус кандидата доно-

си даље задуживање Републике Срби-

је и распад државе под формом прего-

вора заснованих на принципу „дво-

струког колосека“ .

Р. В. С.
Напомена:
1)  www world factbook Укупан спољни дуг

према подацима америчких државних
органа.
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Николић и Вучић убеђују Брисел да су већи издајници од Тадића
Режим Бориса Тадића се определио за испуњавање политичких

и економских захтева Брисела који су потпуно урушили Србију.  Та-
дићева власт се определила да призна независност тзв. државе Ко-
сово зарад стицања статуса вечитог кандидата за улазак у Европску
унију.

Тадићева катастрофална политика има главног конкурента, а то
је Српска напредна странка, чији лидери обијају прагове дипломата
у Бриселу тражећи од њих подршку за предстојеће изборе.

Томислав Николић и Александар Вучић убеђују бриселске главе-
шине да су спремнији од Тадића да издају све националне интересе.   

Р. В. С.



И
засланик београдског режима
Борко Стефановић, у Бриселу је
са шиптарским сецесионисти-

ма потписао споразум о представља-
њу тзв. Косова у регионалним органи-
зацијама. Тако је 24. фебруара догово-
рено да се јужна српска покрајина убу-
дуће представља именом Косово*! За
ову велеиздају, Тадић је награђен обе-
ћањем о кандидатури за улазак у ЕУ.

Режим је истакао да су национални
интереси заштићени тиме што изнад
имена „Косово“стоји звездица, а испод
тзв. фуснота у којој пише да назив „не
прејудицира статус Косова и у складу
је са Резолуцијом 1244 и одлуком Ме-
ђународног суда правде о косовској
декларацији о независности”. Међу-
тим, тиме не само да се не бране др-
жавни интереси него се сахрањују. Јер,
овим је режим у Србији подигао на
исти ниво међународно обавезујућу
Резолуцију СБ УН 1244 и необавезују-
ће, саветодавно мишљење Међуна-
родног суда правде. Највиши дипло-
матски кругови су зато већ најавили
да ће договор Београда и Приштине

тумачити као фактичко признање не-
зависности, а Унмик је саопштио да
убудуће неће присуствовати састан-
цима као представник Косова иако то
прописује Резолуција 1244!

Српска радикална странка је много
пута упозоравала на овакав сценарио
и осуђује велеиздају почињену од
стране највиших државних органа Ре-
публике Србије! Овај договор предста-
вља заокружен процес потпуног оти-
мања Косова који спроводе САД и ЕУ, и
потпуни крах политике председника
Србије Бориса Тадића који се може на-
звати велеиздајом, оценио је потпред-
седник СРС Драган Тодоровић.

Крај Унмика и суштине
Резолуције 1244 

„Постигли смо договор који се у
потпуности поклапа са нашим интере-
сима. Сви критеријуми које је Европ-
ски савет поставио су у потпуности ис-
пуњени“, изјавио је после потписива-
ња Борко Стефановић, док је из канце-
ларије Кетрин Ештон саопштено да
„то значи да Косово убудуће учествује
у регионалним скуповима, потписује

споразуме и говори у своје име, док је
до сада споразуме у име Косова потпи-
сивао Унмик. Кетрин Ештон је чак из-
јавила да је лично била на телефонској
вези са Тадићем и Тачијем током пот-
писивања споразума, да би све проте-
кло тачно како су се договорили!

Судбина Косова и Метохије и целог
српског народа свела се на фусноту. Та
Тадићева одбрана, та фуснота је, као
што је рекла Едита Тахири „као паху-
ља, која ће се отопити кад прође зима“.
Она је казала и да је значај документа у
томе што „Косово сада може да потпи-
сује споразуме, чиме се отвара ново по-
главље у односима Косова и ЕУ“.

– У том смислу, Брисел је већ покре-
нуо израду „Студије изводљивости за
приступање Косова Европској унији“, а
то је корак до потписивања Споразума
о стабилизацији и придруживању.
Европска унија је одмах почела да тре-
тира „Косово*“ као независну државу,
а домаћи медији покушавају да то са-
крију – упозорио је Дејан Мировић,
члан Председничког колегијума СРС. 

Ту опасност је најавио Јеремићев
саветник, извесни Никола Јовановић,
рекавши да је одлука донета још у че-
твртак навече у Београду „када је Ве-
стервеле у Београд донео поруку да
косовски Албанци немају вето на про-
ширење ЕУ и европске интеграције

Србије”. Дакле, Немачка је обећала да
„Косово неће условљавати европску
будућност Србије признањем незави-
сности“, па је Тадић одлучио да онда
„Косово*“ може у ЕУ.

Међутим, ни Немци ни тадићевци
нису објаснили шта ће да се деси ако
„Косово*“ пре Србије постане члан ЕУ!

Онда ће итекако моћи да блокира ула-
зак Србије у ЕУ док га не призна. Ако
на власти буде ДС или СНС, јасно је да
ће ради европске будућности Нико-
лић и Вучић признати да се пахуљица

у пракси истопила. То је прави план
који се крије иза фусноте!
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Косовскометохијска драма

Косово*�је�самостално
• Тадић је договорио да тзв. Косово убудуће учествује у регионалним скуповима, потписује спо-

разуме и говори у своје име, док је до сада споразуме у име Косова потписивао Унмик. Режим
ће заузврат добити кандидатуру, а Косово студију изводљивости и ускоро и ССП, да би што
брже могло да уђе у ЕУ

Србија у Бриселу потписала споразум 
са сепаратистима из јужне српске покрајине 



Протокол о међудржавној
граници 

Да би се осигурала граница између

две државе, како то тумачи Еулекс, у

Бриселу је потписан и технички про-

токол о заједничком управљању пре-

лазима на северу Косова и Метохије.

Њиме се прецизира споразум из де-

цембра, и одређује се ко ће где да буде,

ко је за шта надлежан, односно да

Еулекс има „извршни мандат“! То је са-

општио Борко Стефановић. Сада само

треба да се одреде локације објеката, а

по покрајини се незванично говори да

су Немци најавили да ће подићи гран-

диознији гранични прелаз него игде у

ЕУ.  

Зато је, уосталом, режим наредио

уклањање барикада и сам ударио на

голоруке Србе који су бранили север

од Шиптара. Портпарол НАТО пакта и

министар у влади Републике Србије,

Драган Шутановац, 24. фебруара је из-

јавио да је уклањање српских барика-

да у интересу Срба и Србије и да је

оправдано што је жандармерија упала

са фантомкама, пребила децу и расту-

рила неке од тих барикада, тј. да је

оправдано то што су они помогли вла-

стима Хашима Тачија.

― Како каже Шутановац, најбитни-

је је да пролази роба. Можда мисли на

оловни концентрат који се краде из

српске Трепче и продаје будзашто на

Западу – рекао је Борис Алексић, члан

Председничког колегијума СРС.

Ускоро хапшење Тадића

Он је истакао да у Резолуцији 1244

и Париском мировном споразуму ја-

сно пише да је Косово и Метохија део

Србије, па статус те територије никада

није био споранда би се бранио фусно-

том. С друге стране, у фусноти се каже

да Косово представља себе, и говори у

своје име на свим регионалним са-

станцима. „Ето, то је та суштина ― то је

и формално признање независности

Косова и Метохије, које је учинио из-

дајнички, прозападни режим Бориса

Тадића. Треба да их буде срамота због

овога и једног дана ће завршити у за-

твору, кад Србија буде озбиљна и сло-

бодна држава, када грађани Србије бу-

ду управљали Србијом, као што и тре-

ба да буде. А верујте, тај дан није дале-

ко“, додао је Алексић. 

Штафета иде Николићу?

После обављеног посла, Борко Сте-

фановић је изјавио да ће се даљи пре-

говори Београда и Приштине одложи-

ти до завршетка избора, ако то дозво-

ли Роберт Купер, европски посредник

у досадашњем „дијалогу“.  

Међутим, то не значи да ћемо има-

ти паузу у испуњавању западних усло-

ва. Амбасадор Немачке у Београду,

Волфрам Мас, рекао је да Немачка ни-

када није сумњала да Србија иде у

правцу Европе, али да то мора да буде

пропраћено у свим аспектима. „Имамо

одређена начелна очекивања која се

односе на локалне изборе и паралелне

структуре, које је канцеларка Ангела

Меркел формулисала и то се није про-

менило”, подвукао је Мас. То значи да

избора на Косову и Метохији вероват-

но неће бити, јер не да Немачка!

Даље, заменик међународног ци-

вилног представника на Косову (ИЦО)

Кристофер Роен поновио је да српске

безбедносне структуре треба да се по-

вуку са Косова и додао да такве инсти-

туције нису ни предвиђене Резолуци-

јом 1244! Роен, амерички дипломата,

рекао је у разговору са новинарима из

Београда да поједини полицајци при-

мају плате из Београда и да је њихово

деловање проблематично. Роен је за-

тражио и да се расформирају општин-

ске структуре Србије на северу Косова

и Метохије како више не би постојале

паралелне структуре, додајући да је

најбоље решење за север Косова Ахти-

саријев план. Р. В. С.
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Спрема се захтев за уједињење тзв. Косова и Албаније
Група посланика тзв. Скупштине Косова припрема захтев за ује-

дињење Косова са Албанијом. До тог захтева долази пошто је тзв.
Влада Косова одлучила да прихвати фусноту. Захтев посланика има
подршку председника парламента Јакупа Краснићија, као и посла-
ника турске мањине, преносе медији. Група од 12 посланика иници-
јатора овох захтева требало би да ускоро отпутује у Тирану на дого-
вор са председником Албаније Бамиром Топијем. 



С
амо дан пошто је Борко Стефано-
вић у Бриселу потписао спора-
зум којим је фактички Србија

признала Косово и Метохију као неза-
висну државу, уследила је акција тзв.
специјална јединица Косовске поли-
ције „Росу“ у којој је у околини Гњила-
на ухапшено шест припадника МУП-а
Србије. У бруталној акцији терориста у
униформама тзв. Косовске полиције
демолирано је десетак српских кућа и
претучени су чланови породица ухап-
шених а „полицајци“ РОСУ ставили су
лисице чак и детету од шеснаст годи-
на.  Ухапшени су полицајци Златко Де-
нић, Горан Матропазаревић, Никола
Трајковић и Драган Стојковић, као и
матичар у српској општини Гњилане
Младен Димитријевић, те Трајан Де-
нић.

Еулекс им одредио притвор

Сви ухапшени терете се да су извр-
шили кривично дело за „напад на
правни поредак Косова и ометање по-
лиције у вршењу службене дужности”,
у међувремену је на слободу пуштен
једино Трајан Денић, док је судија
Еулекса Мариола Пасник свима оста-

лима одредила притвор од 30 дана.
Ухапшенима прети казна до 15 година
затвора. Јасно је да се Еулекс и овај пут
ставио на страну албанских власти.

Они су ухапшени јер су наводно у
региону Гњилана издавали докумен-
та Србије.

Косовски „специјалци“ упали су и
извршила преметачину у кући начел-
ника Полицијске управе Гњилане,
Дорбивоја Стојановића, у селу Шило-
во, у којој живе његови родитељи, и
том приликом су претукли његовог
шездесетпетогодишњег оца Живоји-
на. Према речима чланова породица
ухапшених, специјалци су били бру-
тални током акције, прислањали су
пиштоље на главу и тукли чак и жене
и децу ухапшених. Приликом упада у
станове, тзв. косовски полицијаци ни-
су имали никакве налоге или било ка-
кав други документ Еулекса и тзв. ко-
совских судова, нити су издали било
какве потврде о одузетим стварима. 

Бруталност

Начелник Полицијске управе Гњи-
лане (чије је седиште већ 12 година у
Врању) Добривоје Стојановић каже да

су његове колеге ухапшене на основу
лажних оптужби и да су после овога
сви Срби у овом крају уплашени за сво-
ју безбедност.

– Хапшења су изведена на крајње
бруталан начин. Ломљене су ствари
по кући, малтретирана деца, употре-
бљавана је непотребна сила. Имамо
информацију да су ухапшени у веома
лошем стању и да су измалтретирани.
У оквиру исте акције, демолирана је и
моја породична кућа у Шилову, где
живе моји родитељи и где ја и моја по-
родица боравимо викендом. Игром
случаја, тог дана је у кући био само мој
отац Живојин Стојановић (67), који је
приликом упада „специјалаца“ брутал-
но претучен, и коме је помоћ указана у
болници „Симонида“ у Грачаници. Це-
ла породица је у шоку ― каже Стојановић.

Лажне оптужбе

Чланови синдиката полиције „Не-
зависност“ протестовали су у Врању
због хапшења радника МУП-а Србије
код Гњилана на Косову и затражили
њихово хитно ослобађање, јер, како
кажу, хапшење угрожава опстанак Ср-
ба на том подручју.Председник синди-
ката “Независност” у гњиланској по-
лицији Предраг Ђорђевић рекао је да
се готово сви запослени у тој управи
боје хапшења Ккосовске полиције, јер
живе на Косову, а раде у измештеној је-
диници у Врању.

– Није нам јасно зашто су наше ко-
леге ухапшене када је од 1999. године,
када је гњиланска управа полиције из-
мештена у Врање, више од 100.000
различитих докумената, уверења,
личних карата, пасоша, возачких до-
звола, издато управо Албанцима из
општина Гњилане, Ново Брдо, Косов-
ска Каменица и Витина ― истакао је
Ђорђевић.

Према његовим речима, запослени
у измештеној гњиланској полицији
нису на Косову спроводили никакве
радње из делокруга надлежности
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Тадић�бије�на�северу
Тачи�хапси�на�југу

• Прозападни режим Бориса Тадића својим поступцима омогућио је да дође до овог иживља-
вања над Србима

Tерористи „Росу“ ухапсили припаднике МУП-а Србије у региону Гњилана



МУП-а, него су радили у Врању на ад-
министративно-техничким послови-
ма.

– У питању је, очигледно, смишље-
на политичка игра усмерена на јефти-
не поене Хашима Тачија– сматраЖив-
ковић.

Taдић охрабио Тачија

Српска радикална странка најо-
штрије је осудила брутално пребијање
Срба у околини Гњилана

– Прозападни режим Бориса Тади-
ћа својим поступцима омогућио је да
дође до овог иживљавања над Србима.
Пребијање Срба је уследило након
што је шеф преговарачког тима Борко
Стефановић потписао споразум са Та-
чијевом терористичком влашћу о ре-
гионалном представљању Косова, ко-
ји је супротан Уставу Србије и Резолу-
цији 1244 и којим се и формално Косо-
во признаје као независна држава. Та-
дићев режим је тиме помогао Хашиму
Тачију и ојачао позицију приштинске
власти и уклањањем барикада на ад-
министративним прелазима, после
чега су Тачијеви „специјалци“ упали у
српска села у околини Гњилана, пре-
били седморицу Срба, а шеснаестого-
дишње дете везали лисицама – рекао
је посланик Српске радикалне странке
Борис Алексић на конференцији за
штампу одржаној поводом ситуације
на Косову и Метохији.   

Алексић је подсетио  да је хапшењу
и нападу на Србе од стране шиптар-
ских терориста преобучених у уни-
форме тзв. Косовске полиције у Гњи-
лану претходио напад на Србе на севе-
ру Космета који су извели специјалци
МУП-а Србије. 

– Портпарол НАТО пакта и мини-
стар у влади Републике Србије, Драган
Шутановац,  24. фебруара је изјавио да
је уклањање српских барикада у инте-
ресу Срба и Србије. Он је изјавио да
српске барикаде на Косову и Метохији,
које су чували српска деца и грађани
на северу Косова и Метохије, морају да
буду уклоњене што пре, и да је оправ-
дано што је жандармерија упала са
фантомкама, пребила децу и растури-
ла неке од тих барикада, тј. да је оправ-
дано то што су они помогли властима
Хашима Тачија јер, како каже Шутано-
вац, најбитније је да пролази роба. Мо-
жда ту мисли на оловни концентрат
који се краде из српске Трепче и про-
даје будзашто на Западу. После овакве
изјаве Драгана Шутановца било је по-
требно само 24 часа да терористи,
шиптарски терористи на Косову и Ме-

тохији ступе у акцију, и пошто је Тади-
ћева жандармерија пребила српску де-
цу на барикадама, шиптарски терори-
сти су 25. фебруара, припадници тзв.
РОСУ, упали у села поред Гњилана, по-
чели да пребијају Србе и да их хапсе ―
рекао је Алексић.

Он је изразио сумњу да су акције
МУП-а Србије и тзв. Косовске полиције
можда и кординиране како би се извр-
шио синхронизовани притисак на Ср-
бе да прихвате институције лажне др-
жаве Косово.

– Ово што раде терористичке једи-
нице Хашима Тачија, очигледно је ко-
ординирано са Борисом Тадићем и са
овим активностима које су биле упе-
рене против Срба на Косову и Метохи-
ји. Подсетимо се, први удар на Србе и
српске барикаде је дошао и од издај-
ничке власти Бориса Тадића, дакле Та-
дић је потпуно у функцији, више не
можемо да кажемо Американаца и
Европске уније, већ у функцији Хаши-
ма Тачија. То је сад његов ниво, дакле,
трговци људским органима и нарко-
мафија са Косова и Метохије, предво-

ђени Хашимом Тачијем представљају

ниво Бориса Тадића. Они чине исте

ствари против српског народа – обја-

снио је Алексић.

Против Срба на два фронта

Док полиција Бориса Тадића напа-
да Србе на барикадама на северу, Та-
чијеви терористи хапсе и бију на југу
Косова. Оба напада одвијају се уз подр-
шку ЕУ. Док ЕУ од Тадића захтева
уклањање барикада, судије Еулекса
одређују притвор Србима које Тачи
ухапси. Обе акције имају за циљ да уки-
ну српске институције на Космету и да
у пракси спроведу заокруживање су-
веренитета тзв. Косова које је Борко
Стефановић потписао у Бриселу. Др-
жава Србија ступила је у савез са шип-
тарским терористима и НАТО и ЕУ
окупаторима. Срби на Косову и Мето-
хије неће имати подршку своје државе
све док на њеном челу буду проевроп-
ске снаге попут ДС-а или СНС-а. На сле-
дећим изборима покажите им шта ми-
слите о таквој њиховој антисрпској по-
итици. Р. В. С.
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С
рпска радикална странка је обја-
вила нову књигу др Војислава
Шешеља која открива шта о

Александру Вучићи, Томиславу Нико-
лићу и политичким играма иза кулиса,
пише у тајним дипломатским депеша-
ма које је објавио Викиликс. На више
од хиљаду страна налазе се информа-
ције о др Шешељу и Хашком трибуна-
лу, али и о издајничком дуету Николи-
ћа и Вучића и томе како је направљена
Српска напредна странка, уз милион-
ске донације америчке амбасаде, тај-
куна и Бориса Тадића. 

Зато не чуди што су београдској
промоцији књиге „Викиликс ми ја-
вља“, присуствовали готово сви дома-
ћи медији, страна дописништва, пред-
ставници стручне јавности, али и ди-
пломатски изасланици.    

Ова књига, како је то казао пот-
председник странке Драган Тодоро-
вић, помаже да се сагледа временски
период иза нас и открива ко су гаулан-
фери који су одлучивали како ће се ра-
дити. Њен посебан значај је пре свега
везан за дешавања око Војислава Ше-
шеља и СРС.

Како су пале маске

„На последњој статусној конферен-
цији, где су маске пале, Војислав Ше-
шељ је изнео део података из књиге
који показују да су западне обавштајне
службе радиле све да би он што дуже
остао у Хагу, и то уз помоћ судија и слу-
жбеника трибунала, без обзира што
брутално крше његова људска права и
слободе“, рекао је Тодоровић и додао
да је откривена и права улога председ-
ника претресног већа Жан-Клода Ан-
тонетија и то како се њиме у позадини
манипулише, док је у јавности прика-
зиван као неко ко коректно води по-
ступак.

Документа откривају и да се крај
суђења најављује тек за 2013, јер Запад

не жели Шешеља у Србији док у потпу-
ности не заврши дезинтеграцију наше
земље и уништавање српскога народа. 

Депеше потврђују оно што Српска
радикална странка девет година твр-
ди, а то једа је трибунал политичка ин-
ституција САД и ЕУ, формирана да од
Србије и Срба направи злочинце, од
Америке и европских савезника неко-
га ко исправља неправду, а од осталих
учесника у дешавањима на простори-
ма бивше Југославије жртву.

Потврђена 
завера против Србије

То, како је истакао потпредседник
СРС-а Александар Мартиновић, нису
теорије о завери, већ права завера про-
тив Србије. Доказ су депеше америчке
амбасаде у Београду. Оне откривају да
је завера настала почетком деведесе-
тих година, када су САД, Немачка и Ва-
тикан донели коначну одлуку да се
распадне Југославија по администра-
тивним границама бивших републи-

ка, да се Србија сведе у границе које су
постојале пре Балканских ратова, да се
започне крвави грађански рат на про-
сторима Југославије и да се за тај рат
оптуже Србија и српски народ!

„Требало је да трибунал докаже ве-
лику лаж – да смо ми Срби после Дру-
гог светског рата систематски радили
на томе да се распадне Југославија и да
се почини геноцид над народима који
су у њој живели. А да се истовемено од
историјске, политичке и правне одго-
ворности амнестирају прави кривци
за распад Југославије и за све оно што
се дешава данас, пре свега на простору
Косова и Метохије“, казао је Мартиновић.

Покушај рушења СРС

У депешама је и доказ да је завера

против СРС скована раније, да су 2008.
само изведени завршни радови и да је
све урађено по идеји САД, јер желе да у
Србији имају и своју власт и своју опо-
зицију.

24 VELIKA SRBIJA MART 2012. BROJ 3496

Промоција

Викиликс�ми�јавља�
• Депеше откривају како су САД и Ватикан поцепали Југославију и потом основали Хашки три-

бунал да би за рат осудили Србе. Даље прекрајање  граница на Балкану треба да сведе Србију
на Београдски пашалук, односно да се Србији одузму и Косово и Метохија, и Војводина, и Рашка.
Американци су дали новац Томиславу Николићу да направи лажну опозицију и да по доласку
на власт доврши тај Тадићев посао. Највећег противника, Војислава Шешеља, држаће у Хагу
док све не буде готово, потврђује тајна дипломатска преписка 

Нова књига др Шешеља изазвала огромно интересовање јавности



„Креирали су идеју да се у Србији
уведе двопартијски систем, па да се на
власти смењују две странке које су су-
штински истоветне, пошто и  ДС и тзв.
СНС имају циљ да спроводе америчку
политику, са крајњим циљем да један
српски политичар (води се мртва трка
да ли Николић или Тадић) потпише
документ којим се Република Србија
одриче Косова и Метохије“, казао је
Мартиновић. 

Он је подсетио да Николић замера
Тадићу што није до краја спровео  по-
литику да Европа нема алтернативу,
као и да је обећао Западу да ће он, ако
СНС дође на власт, до краја испунити
политику Бориса Тадића. То значи да
ће Николић прихватити независност
Косова и Метохије, а сутра можда и
Војводине, јер је план оних који су нас
бомбардовали, да Србију сведу на Бео-
градски пашалук. Мартиновић је под-
сетио и да је Статут Војводине донет
баш 2008, када је Николић покушао да
изведе пуч, да је Николић прво у Скуп-
штини Србије тврдио да је Статут Вој-
водине сепаратистички, а да је после
само месец дана поручио да „СВМ нема
потребе да се плаши доласка на власт
СНС-а, јер кад СНС дође на власт неће
се мењати Статут Војводине“.

Упозорење пред изборе

Књига обилује доказима о томе ко-
лико су ДС и СНС истоветнеи велико је
упозорење грађанима да на мајским

изборима не буду заведени лажима о

променама, које заговарају Томислав

Николић и Александар Вучић. Циљ

оних који су покушали да сруше СРС је

да спрече радикалне економске и со-

цијалне промене у Србији, њено одва-

јање од ЕУ и НАТО пакта и окретање ка

братским земљама, пре свега Руској

Федерацији. У овој књизи ћете наћи

доказе да напредњаци нису носиоци

промена, него марионете као и Тадић,

у рукама америчког амбасадора.

„Зато само СРС може да победи Та-

дићев режим криминала и корупције,

да промени његову политику да Евро-

па нема алтернативу, да учини да Ср-

бија поново буде снажна и достојан-

ствена држава“, поручио је Мартино-

вић и додао да „искрени и традицио-

нални савезници Србије и српског на-

рода треба да нам помогну да очувамо

Косово и Метохију, да отклоне било

какву опасност од могућег одвајања

Војводине, а да у некој даљој будућно-

сти, могу да нам помогну да под истим

државним кровом сакупимо све срп-

ске земље – и Републику Српску Краји-

ну, Републику Српску, Црну Гору и Ср-

бију“.

Потпредседник СРС-а Зоран Кра-

сић навео је да се из депеша види ко је

направио Хашки трибунал, да је 1994.

године дошла екипа из ЦИА, 22 слу-

жбеника, да су осмислили, ударили те-

меље, „да се тачно зна ко ради за коју

обавештајну службу у тужилаштву, у

суду, у притворској јединици“.

„У недељним депешама, америчка

амбасада из Хага обавештава своју

централу шта се све дешавало у Ха-

шком трибуналу у претходној седми-

ци. И то најконкретније од предмета

до предмета“, нагласио је Красић.

Он се осврнуо и на депеше из 2008.

године, када је до детаља разматран

сценарио који би уследио уколико би

се др Шешељу наметнуо бранилац.

„Само да вас подсетим, тада је на столу

био захтев тужилаштва да се Војисла-

ву наметне бранилац по сваку цену.

Вршили су анализу, ако му наметну

браниоца, да ли ће он поново да крене

са штрајком глађу као 2006. године“

Р. В. С.
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У
з молитву и традиционално се-
чење славског колача, Српска
радикална странка је 12. фебру-

ара у седишту у Земуну обележила кр-
сну славу Света Три Јерарха, Светог Ва-
силија Великог, Светог Григорија Бо-
гослова и Светог Јована Златоустог.
Председник странке др Војислав Ше-
шељ обрадовао је све окупљене здра-
вицом коју је одржао телефонским
укључењем из хашког казамата! 

Поред функционера странке и чла-
нова породице Шешељ, свечаности су
присуствовали и многобројни прија-
тељи из свих сфера друштвеног живо-
та, а место почасног госта је још једном
заузео Његова екселенција, амбасадор
Руске Федерације у Београду Алексан-
дар Конузин, који је учествовао и у ло-
мљењу славског колача. Међу углед-

ним гостима били су  академик проф.
Коста Чавошки, проф. др Мирко Зуро-
вац, писац Гојко Ђого, др Веселин Ђу-
ретић, др Мила Алечковић, француски
историчар и геополитиколог Ив Батај,
правник Милица Арежина, новинари
Оливера Милетовић, Љиљана Булато-
вић, адвокати Сава Анђелковић и Дра-
гољуб Томашевић, Миливоје Ивани-
шевић, др Момчило Суботић, проф. др
Милован Бојић, др Зора Наумовић и
многи други. 

Након молитве и славског тропара,
отац Бранко Зелен, парох храма Свете
Богородице у Земуну честитао је славу
и пожелео да Господ и Света Три Је-
рарха „помогну нашем Војиславу, па
да идућу славу буде са нама овде“. 

„Господ ће нашем Воји и свим на-
шим оптуженицима дати духовну сна-

гу, и телесну, да издрже све што им је
наметнуто. Не због њих, него што су
они део нас и своју жртву приносе на
олтар Господњи за све нас, који овде
живимо и радимо“, поручио је отац
Бранко.

Он је упозорио да са свих страна
вреба „зла коб, двоглава аждаја Амери-
ке и Запада“, која хоће да уништи пра-
вославље, светосавље и српство. „Зато
им смета једна и једина странка, наша
Српска радикална странка, која те
вредности брани“, поручио је отац
Бранко, додајући да кад очувамо наш
народ, победили смо Запад и оне који-
ма сметају радикали и смета им што
нам је на првом месту српство и Косо-
во и Метохија.

Драган Тодоровић је поздравио
окупљене истакавши да се слава и овај
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Следећа�слава
са�Шешељем

Српска радикална странка обележила страначку славу Света Три Јерарха 



пут обележава без  славља, јер нема

радости док је председник СРС-а у Ха-

шком трибуналу. Шешељ је, како је ре-

као, отишао у трибунал, јер предста-

вља непремостиву препреку уништа-

вања Србије и српског народа. Он је

разбио оптужницу у парампарчад, по-

казао да су хашки експерти лажни екс-

перти, незналице, да су им и сведоци

лажни, да је тужилаштво потпуно не-

способно, као и судије, и на крају и пре-

тресно веће са Жан-Клодом Антонети-

јем. Маске су, истакао је Тодоровић, по-

сле свега тога заиста пале!

„Трибунал има задатак да се обра-

чуна са српским патриотама, јер за но-

ви светски поредак једино је патрио-

тизам и национализам брана. А ту је

најбољи и најјачи Војислав Шешељ. За-

то је у Хагу. Кад нису успели да га осу-

де на начин како то они раде, решили

су да га убију. Ту више нема никакве

дилеме“, казао је Тодоровић и истакао

да је Шешељево здравље трајно нару-

шено и да је једина могућност да буде

хитно ослобођен и да се врати у Срби-

ју.

Тако би, уместо ових марионета,

политиканата и вашарских превара-

ната, Србија добила државника спо-

собног да заустави суноврат у коме се

држава налази пошто је режим уни-

штио војску, цркву, образовни систем.

„Уништавају наше основне моралне

вредности које се стотинама година

гаје у српском народу и намећу нам не-

ке нове. Е, остварење тог циља би

спречио Војислав Шешељ! Зато Србија

чека Шешеља да се врати, а ми треба

да учинимо све да се то што пре деси.

Живели, до наше победе“, поручио је

Тодоровић. 

Р. В. С.
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Уништићемо СНС
Присутнима на слави телефоном из притворске је-

динице у Хагу обратио се и председник Српске ради-
калне странке, проф. др Војислав Шешељ, који је по-
ручио да је циљ странке да обори прозападну власт
која разара Србију и да политички уништи СНС.

Обраћање проф. др Војислава Шешеља
Браћо и сестре српски радикали и српски четници,

честитам вам крсну славу! Поздрављам све наше дра-
ге госте, дугогодишње страначке пријатеље, а посебно
Његову екселенцију господина Конузина, руског ам-
басадора у Београду. Пред нама су много важни парла-
ментарни и локални избори, на којима ми српски ра-
дикали имамо два кључна задатка. Први задатак је да
дефинитивно оборимо прозападну досманлијску
власт која већ 12 година разара Србију. Други нам је за-
датак да политички уништимо радикалске отпаднике
и издајнике Томислава Николића и Александра Вучи-
ћа, који су се отворено потчинили западним обаве-
штајним службама. Њихову напредњачку странку мо-
рамо свести испод цензуса. Ми српски радикали, као
максимални циљ постављамо освајање више од 126
посланичких мандата како бисмо сами формирали но-
ву владу, наш минимални циљ је да освојимо најмање
84 посланичка мандата како нико поред нас не би мо-
гао да мења Устав Републике Србије. Показаћемо да
Србија неће у Европску унију. Ми хоћемо интеграцију са Русијом и другим пријатељским државама. Жи-
вело српско-руско јединство! Победићемо, јер Србија још једино нама верује. Жи ве ли!



Н
а подгоричком
гробљу постоје
гробови који

опомињу. Гробови који
имају своју мучну, те-
шку и трагичну причу
коју су многи заборави-
ли. Гробови Драгора

Пејовића и Радована Вучинића које је
стријељао бахати и осиони глумац
Жарко Лаушевић.

Кампања режимских медија у Ср-
бији и Лаушевићева књига „Година
прође,  дан никад“ опет су подсјетиле
на трагичан догађај од прије двадесе-
так година.

Црногорски либерал
стријеља Србе

Један од оснивача Либералног са-
веза Црне Горе, глумац Жарко Лауше-
вић, убио је 31. јула 1993. године у под-
горичком кафићу Ap ple (којег данас
нема) из свог пиштоља ЦЗ-99 двадесе-
тогодишњег Драгора Пејовића и годи-
ну дана старијег Радована Вучинића, а
тешко ранио двадесетчетворогоди-
шњег Андрију Кажића. 

Један од оснивача политичког
правца за „неовисну“ Црну Гору, човјек
који се јавно спрдао са највећим срп-
ским светињама (Свети Сава), Жарко
Лаушевић је у обичној кафанској пре-
пирци извадио пиштољ и одузео два
живота људима који су тек почели да
живе.

Трећег, Андрију Кажића, тјерао је
преко 50 метара пуцајући му у леђа са
намјером да и њега убије.

Жарко је био у друштву  брата Бра-
нимира. И један и други су у тренутку
убиства имали преко тридесетгодина,
били у пуној физичкој снази. Три адо-

лесцента, који су касније у неким „ин-
тернационалним“ медијима прогла-
шени „хулиганима“, били су петнае-
стак година млађи. Практично дјеца.

Глумац који је своје улоге прихва-
тио као модел личног понашања, у ко-
ме се поспрдно односио према свему
што је српско, рођен на Цетињу 1960.
године, у локал је дошао пијан и наору-
жан. Пиштољ је имао и његов брат.

Вербални дуел је прешао у лакши
физички окршај у којемдјеца из једног
подгоричког кварта нијесу, што се пе-
сничења тиче, имала никаквих шанси.
Пред њима су били физички зрели и
јаки људи, којима то није било довољ-
но па су се латили оружја.

Чињеница је да су побијена дјеца
другачије политички мислила од бра-
ће Лаушевић мада их политика није
много иритирала, као што се то деси-
ло „нервозном“ и пијаном Жарку Лау-
шевићу.

„Пришао ми је један момак и ја сам
ударен. Гуран сам, вучен и ударан... За

тренутак сам изгубио свест. Све се,
процењујем, збило за највише пола
минута. Сећам се само делова догађаја,
јер ми је у глави све било збркано. Осе-
ћао сам да ми се торба коју сам у по-
следње време увек носио преко раме-
на, и у којој је био пиштољ ― отима. Ус-
пео сам да извучем оружје, да га репер-
тирам, али напад није престао. Пуцао
сам, не знам колико пута. Имао сам
ужасно осећање страха. Видим, затим:
мој брат лежи два метра од мене, а из-
над њега онај други момак, који га без
престанка удара нечим у главу. Имао
сам утисак да му узима живот и пуцао
сам, без размишљања“, испричао је
своју верзију ликвидације младића
Жарко Лаушевић.

Никога није било, живога, да де-
мантује ту причу, да јој понуди неки
објективнији ток и логичније закљу-
чивање. Они који су то могли побијени
су.

Пиштољем против хамбургера

Док је „прослављени“ глумац у ру-
кама имао, тада, један од најубојитијих
пиштоља са петнаест метака калибра
9мм, дјеца која су побијена нијесу има-
ла ништа. Истина, покојни Драгор Пе-
јовић је, у тренутку када је убијен са че-
тири хица, у рукама имао хамбургер. У
рукама Радована Вучинића и Андрије
Кажића није било ништа. То је утврђе-
но у истрази.

Свако песничење и туча ове двије
„групе“ била би брзо ријешена у ко-
рист „храбре“ браће јер су Лаушевићи
били старији и неупоредиво физички
јачи од тројице младића из Толоша.

Суд је утврдио да је први љекарски
налаз био лажан. Љекарска експетри-
за која је стигла из више медицинске
установе из Београда установила је
још једну лаж неких љекара из Подго-
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Када�режим�убицу
претвори�у�јагње

Пише: Душко Секулић

• Покојни Драгор Пејовић је,у тренутку када је убијен са четири хица,у рукама имао хамбургер!
Радован Вучинић и Андрија Кажић су били голоруки

• „Година прође, дан никад“, књига која вређа и жртве и читаоце

Жарко Лаушевић, убица који је захваљујући 
Тадићевом режиму материјализовао своја убиства



рице: Жарко Лаушевић и његов брат
Бранимир, у тренутку када су пуцали,
нијесу имали потрес мозга!

Очигледно је да је Жарко Лаушевић
на суду одиграо још једну улогу у којој
је глумио страх, изгубљеност и по по-
треби амнезију, и то само онда када би
му сјећање могло шкодити. Могло је
само да му продужи казну. Одглумио је
и потрес мозга, који није имао. „Омек-
шавао“ је, професионално, срце онима
који су слушали ту причу, људском
драмом и перфидно смишљеним сце-
наријем по којем је требало да само
убијени и рањени буду стварне жртве
једне обијести.Лаушевић је у тренутку
злочина, осим оружја, имао и алкохол
у крви. Стријељани су имали још више
промила. Били су пијани. Нису могли
нормално да иду, а камоли да се туку.
А онда су убијени. Дјечаци из Толоша!

Били су само гладни па су свратили
да нешто презалогаје. Обијесни и
острашћени Жарко Лаушевић их је
„нахранио“ куршумима.

Драгора Пејовића и Радована Вучи-
нића Лаушевић није убио само једном.
Убија их још једном приказујући их
као хулигане, што они нијесу били. Би-
ли су само дјеца на прагу живота. У
овом другом „убиству“ Лаушевићев
саучесник је режим Бориса Тадића. 

Виртуелна обланда у коју се увија
Лаушевић у књизи „Година прође, дан
никад“, па ни друга његова казивања и
глорификација од стране медија под
контролом Тадићевог режима не могу
да сакријуњегову злочиначку намјеру.
Његова најновија и најважнија улога
„невинога и престрашеног глумца ко-
га су напали хулигани, угрожавајући
живот и њему и брату“, јесте прича у
коју не верује ни аутор књиге, убица
Лаушевић.

У књизи коју многи схватају као
његово покајање и исповјест пред Бо-
гом, Лаушевић говори оно што је већ
рекао на суду. Научену улогу нападну-
тог и престрављеног човјека који је
бранио сопствени живот и живот свог
брата.

У судским списима пише да је Жар-
ко Лаушевић „четири пута прецизно
погодио двадесетогодишњег Драгора
Пејовића, у груди, док је годину дана
старијег Радована Вучинића погодио
са три хица са стране, са бока, Андрију
Кажића је погодио једном док је овај
био у бјекству слеђа покушавајући да
га стигне и да га докрајчи. У Кажића је
пуцао још неколико пута...“

Пуцао је, да погоди, и његов брат

Бранимир, али је промашио. Био је ло-

шији стрелац.

Убица каже како се не сјећа у кога је

и како пуцао, а испалио је девет мета-

ка, седам смртоносних, значи убијао је

хладнокрвно зато што је знао да пуца

у Србе.

Наравно, да се „не сјећа ни своје

жарке жеље да убије и трећег младића

из подгоричког насеља Толоши, Ан-

дријуКажића“. Али јесте  гађао даи ње-

га убије. Момка, који није ријеч прого-

ворио и који ни на који начин није уче-

ствовао у безазленом вербалном и

физичком кошкању које је претходи-

ло свирепом убиству двојице младића.

Морао је да умре само због тога што је

био у друштву са онима који су већ

стријељани. Тако је одлучио човјек ко-

ји се поодавно опредијелио да подржи

усташку Црну Гору и мафијашки ре-

жим Мила Ђукановића. Лаушевићеви

либерали остали су упамћени по пје-

сми „Са Ловћена вила кличе, опрости

нам Дубровниче“ и пароли „Србе на

врбе“, које су узвикивали на неким ко-

шаркашким утакмицама у Никшићу.

Вјероватно у близини кафеа и хам-

бургернице Ap ple није било врба па је

Лаушевић на Србе потегао пиштољ и

хладнокрвно убио двојицу.

Крајем 2011. године, у Београду је

штампана књига „Година прође, дан

никад“, аутора Жарка Лаушевића који

је у међувремену побјегао у Сједињене

Америчке Државе где је стекао и холи-

вудско искуство.

Неразумна брига о убици

Тада је на сцену ступио издајнички

режим Бориса Тадића и Тадић лично.

Двоструки убица постаје, за режи-

ме у Београду и Подгорици, митски

трагичар, херој овог тешког времена, а

убијени и тешко рањени обични „ху-

лагани и лажови“. Веза између два ре-

жима и убице са црногорском мафи-

јом, од убице је направила хероја.

У књизи, али и у неким анализама,

иза које стоји масовна пропаганда ре-

жима у Србији и Црној Гори, не поста-

вља се питање злочина и казне. У хи-

стеричној одбрани „интелектуалне

величине“, глумца убице, о злочину не-

ма ни ријечи, говори се и пише о Лау-

шевићу који не смије да напусти Сједи-

њене Америчке Државе. Не говори се

да је он побјегао са правоснажном пре-

судом због двоструког убиства. Неупу-

ћени читалац Лаушевићеве књиге и

режимских медија у Србији мора да се

запита који је разлог медијског карне-

вала и покушаја оправдања двостру-

ког убиства.

Да ли је властима у Црној Гори и Ср-

бији прорадила подсвијест јер су годи-

нама патриоте и борце за слободу про-

глашавали за злочинце само зато што

су били на страни српског народа, па

су из нафталина  извукли стварног

убицу који је у Подгорици, прије два-

десетак година, стријељао дјецу, пуца-

јући прецизно у њихова срца.

Он се сада представља каомученик,

жртва, идол и боем. А заправо Лауше-

вић никада на филму није убијао тако

сурово као у стварном животу. Хлад-

нокрвно, прецизно, без емоција и са-

милости убијао је подгоричке млади-

ће и није глумио. То је урадио профе-

сионално.

Нико се не пита, бар не јавно, зашто

је Лаушевић купио пиштољ, а пиштољ

је носио и његов брат Бранислав. Да ли
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су носили пиштоље да убијају? Много

људи има пиштољ, неки и пуцају, у са-

моодбрани да предухитре убицу који у

њих упери оружје, а Лаушевић је пуцао

у оне који су у једној руци држали хам-

бургер.

Човјек који у себи носи толико

„емоција“, страха, нервозе, параноје,

мржње и бесмисла не смије носити пи-

штољ.

Лаушевић безочно лаже

Лаушевић сада покушава да себе
представи као човјека умјетности, тра-
гичну фигуру нашег времена. Лауше-
вић је тај кога „треба жалити зато што
је натјеран да повуче ороз и да убија,
убија и убија“.

Жртве су небитне, њих више нема. 
Ако моралне вриједности друштва

почињу и завршавају са Жарком Лау-
шевићем, убицом дјеце, онда је то нај-
бољи показатељ дубинеи црнила кри-
зе, својеврсног безсмисла ове и овакве
Србије у којој се налазимо.

Монструозност Жарка Лаушевића
не може се сакрити ни у његовој књи-
зи, ма колико покушавао да се пред-
стави као жртва. Описујући рекон-
струкцији убиства он каже: „Судија ме
пита: гдје сте стајали када сте пуцали у
Вучинића? Покажите! Усмјеравам пи-
штољ према црном човјеку. Гледа ме у
очи. Гледам га. Размишљам који је бо-
лесни ум омогућио оцу да дублира мр-
твог сина. Док држим пиштољ и ниша-
ним у човјека коме сам убио сина, раз-
мишљам колико ме мрзи баш сада у
овом тренутку...“

О којем болесном уму уопште може
да говори Лаушевић, зар постоји боле-
снији ум од ума хладнокрвног убице, и
још се пита колико га мрзи човјек чи-
јег је сина убио без икаквог повода.
Том оцу Лаушевић је убио сина једин-
ца. Послије смрти сина јединца, Радо-
вана, његова мајка се скаменила, а
отац Рацо отишао код мртвог сина.
Умро је без трунке мржње, бескрајно
несрећан јер му је један богохулник
убио јединца. Те жртве нико није би-
љежио. Ове жртве обијесног, пијаног
саможивог убице нико није евиденти-
рао. Наравно, нема их ни у најреклами-
ранијој књизи.

Кућа Раца Вучинића је затворена.
Све је заувијек утихнуло. Само огром-
но здање, а у свакој соби, у ходницима,
Радованове фотографије миловане ру-
кама родитеља који су умрли са својим
јединцем.

Радован није имао брата, имао је се-
стре по оцу. Радовановом смрћу се за-
вршила мушка лоза Раца Вучинића.

У својој књизи Лаушевић признаје
да му је „растајање са братом увијек те-
шко“, а ти растанци су увијек били на
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Министар на ноге одбјеглом убици
Власт у Србији опет покушава да на српским лешевима потврди свој интернационалистички имиџ.

Прво, од Лаушевића су направили мученика а онда  преко издавачке куће, у којој имају неприкоснове-
ни утицај, пласирали су његову књигу „Година прође дан никад“.

Књига је требала да буде круна његове патње, његове психолошке драме у којој главни јунак мучи му-
ку наметнуту од „помахниталог српског национализма“! Директне жртве, дјеца која су побијена и онај
дјечак који је тешко рањен спашавајући живу главу, помињу се у књизи само у негативном контексту.

Власт Бориса Тадића је одабрала, још једном, страну, подржавајући убицу а анатемишући жртве.
Реклама књиге човјека који је стријељао дјецу ишла је преко државних медија, громогласно из свих

државних хаубица, уз пуну подршку власти.
Читав случај неодољиво подсјећа на неке догађаје из новије српске прошлости. Борис Тадић, који да-

нас, нажалост, представља Србију, обишао је све бивше југословенске републике извињавајући се због
„српских“ злочина. Сваки „српски“ индивидуални злочин је преувеличавао док су масовни злочини пре-
ма Србима заборављени преко ноћи. 

Предсједник Србије Тадић још једном је Србе покушао ставити на стуб злочина и срама! Извињавао
се и онима који су над Србима у грађанском рату правили масовне злочине, како би стекао имиџ „миро-
творца“. Извињавао се и Месићу и Јосиповићу, Изетбеговићу и Ђукановићу,  Словенцима и шиптарима,
на згражавање оних који су га довели на власт.

Српски народ је, по свем судећи, за Тадића монета за поткусуривање и само недефинисана маса која
треба да гласа за њега и његову жуту странку.

Тадићу и марионетском режиму требала је галама око Жарка Лаушевића како би се за тренутак забо-
равило Косово и Метохија, јужна српска покрајина, коју већ дају шиптарима на тацни, додворавајући се
западним газдама.

Извињење Жарку Лаушевићу, марионетски београдски режим је изрекао преко Ивице Дачића који је
одбјеглом убици на ноге понио пасош државе Србије!

Лаушевић је испунио све режимске критеријуме да му се власт извини. Он јесте убио и побјегао у САД.
Да су се властодршци огријешили још једном о законе, више је него јасно. Власт је аболирала злочин-

ца који је у бјекству. А то није по закону. Казна се може смањити само онима који су у затвору и издржа-
вају казну. Они који су у бјекству потражују се и хапсе. Посебно ако се ради о злочинцу, вишеструком уби-
ци. Тако да је Дачић морао Лаушевића да хапси а не никако да му клекне и да му уручи пасош Србије!



кратко вријеме.  Он је својим хицима
два млада живота ишчупао из њихо-
вих породица, друштва, снова, дјевоја-
ка, младости... А Драгора Пејовића је,
пуцајући му усрце, заувијек одвојио од
његовог брата Небојше. То није поме-
нуо и евидентирао у својој књизи, а то
не примјећују ни поштоваоци Жарка
Лаушевића, оличени, прије свега, у
представницима Тадићевог режима и
њихових медија.

Ко лаже, он се искрено не каје, а ова
књига је препуна лажи. Човјек који
убија, изистински убија најприје себе.
Убица се у овом случају, ипак, није
искрено покајао. 

Књига „Година прође, дан никад“,
показује цинизам и најперфиднији и
најлицемјернији примјер саможиво-
сти човјека који је у једном тренутку
помислио да је изнад свега и да му тре-
ба још једна колективна обмана. Да му
ни море није до кољена.

Један подгорички новинар непо-
знатог поријекла, Жељко Ивановић,
мондијалиста, овако објашњава ову
трагедију. Тако је види и власт у Бео-
граду. „Вишегодишње кљукање грађа-
на  огромним дозама мржње, ратне хи-
стерије, шовинизмом, довело их је у
стање хроничне фрустрације, чак ма-
ње или веће поремећености. Неко ус-
пије да се из тога извуче, већина оста-
не у вјечитом ’заробљеништву’. Жарку
Лаушевићу  је у замаху српског нацио-
налистичког лудила, брутално преки-
нута представа ’Свети Сава’ на сцени
Југословенског драмског позоришта.
Онда је одлучио да ’док лудило траје’
не игра. Није због тога похваљен, чак
напротив. Онда је заиграо, али у грчу.
Жалио се пријатељима да стално стре-

пи од поновног прекида, од истих
псовки и урлика. То га је, на крају сло-
мило.... На крају је одабрао пиштољ....“

Тако један од подгоричких монди-
јалиста оправдава злочин који се на-
кон тога догодио. 

Тако још један црногорско-српски
мондијалиста оправдава убиство ових
младих људи јер се по његовој логици
Лаушевић  пиштољем „бранио“ од „по-
махниталог српског национализма“.

Тадић незналица,
опет крши закон

Представници Тадићевог режима,
који не воде рачуна о својим гладним
и обесправљеним и пониженим грађа-
нима, показали су безобразно интере-
совање за Жарка Лаушевића и његову
исповјест коју је добро уновчио. Ре-
жим не брине о својим грађанима ко-
јима у хашком трибуналу крше основ-
на људска и процесна права, не брине
их што у Хагу убијају Србе. Али их бри-

не судбина хладнокрвног убице којег,
како најављују, припремају за улогу
Душана Силног. Срамота и скандал!

Борис Тадић се никада јавно није
забринуо за услове притвореника и
затвореника у притворима, односно
затворима у Србији. Сигурно не зна ко-
лико је осуђених на издржавању казне
који су се искрено покајали. Њихове
молбе за помиловање вјероватно чи-
тају чиновници и у његово име их оба-
вјештавају да нема услова за њихово
помиловање. Ко зна колико има осуђе-
них за убиство које су можда почини-
ли у самоодбрани коју нису успели да
докажу. Колико је таквих Тадић поми-
ловао? Јавност није обавјештена да по-
стоји иједан такав случај. Неће га ни
бити. Тадић је своју предсједничку ми-
лост показао на Жарку Лаушевићу, и
то по линији црногорске мафије.

Чудно је да се овим поводом није
огласила стручна правничка јавност
јер је Тадић овим чином грубо прекр-
шио закон. Истина, није му први пут,
њему је кршење Устава Републике Ср-
бије и закона уобичајен и свакодневни
манир.

Требало је да га науче да не постоји
правни основ за помиловање осуђеног
лица у бјекству. Помиловање је акт
предсjедничке милости према лицу
које је правоснажно осуђено и које из-
држава казну. Помиловање лица у
бјекству је правно немогуће и никада
се није десило. Лица у бјекству, госпо-
дине Тадићу, могу само да се амнести-
рају, а ни то не важи за убицу Лауше-
вића. Амнестирати се може одређени
круг лица, амнестија може бити општа
и односи се на одређена кривична дје-
ла. Ако је желио да помилује Лаушеви-
ћа, Тадић је морао најприје да га при-
веде на издржавање правоснажно
утврђене казне, па да тек онда процје-
ни да ли су испуњени услови за поми-
ловање.

Могао је да замоли Ивицу Дачића
да га доведе кад је већ отрчао у Њујорк
да му лично уручи српски пасош. Не-
вјероватно, министар полиције носи
на ноге пасош убици који је правосна-
жно осуђен и који је све ове године из-
бјегавао издржавање казне! Па, његов
посао је да правоснажно осуђене на за-
творску казну приводи у затвор, ако то
добровољно не учине.

Нажалост, случај Жарка Лаушеви-
ћа је само још једна потврда да Србија
није правна држава и да су закони ма-
фије јачи од закона који се усвајају у
Народној Скупштини Републике Ср-
бије.
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Анатомија једне књиге или морала

Невјероватно самосажаљење
– Да се разумијемо, не би породици било лакше ни да Жарка сада

растргну коњи насред Теразија. Не би то могло да избрише наш бол,
каже један члан породице Вучинић, „али овдје се ради о нечему дру-
гом: да ли би било који други, обични човјек – а двоструки убица –
могао да напише књигу и да очекује да због ње буде помилован?
Његово писање и издавање ове књиге показују колико су помјере-
ни сви морални стандарди у земљи. А још горе је његово слављење,
дизање у небеса, позивање да се врати. Уосталом ја у његову емоци-
ју не вјерујем. У његов бол не вјерујем. Он је научен да одглуми бол.“
То каже један блиски рођак убијеног Радована Вучинића.

Али враћамо се, дакле, питању свих питања – може ли се говори-
ти о Жарковом кајању или само о Жарковом самосажаљењу. У књи-
зи има много више потоњег него првог. У књизи, професорима Ме-
дицинског факултета који говоре нешто што Жарку не иде у прилог
– да није био неурачунљив – смрди из уста на вињак. У књизи је он
највећа жртва. У књизи је Жарко себичан, саможив, правда се, опту-
жује, патетише.  (Press nedeljnik, 8. фебруар 2012)



Љ
уди које њи-
хов бивши ко-
лега Џон Пер-

кинс зове „плаћеним
економским убицама“
отишли су незадовољ-
ни из Београда. Али ће
се вратити. У то не сум-

њајте.
„Завршетак прве ревизије аран-

жмана одложен је пошто је буџет за
2012. годину одступио од договореног
фискалног програма, посебно када се
ради о вишем планираном емитовању
јавног дуга (укључујући државне га-
ранције) и пројектима финансираним
из домаћихизвора“ (нагласио Ч. К).

Ово стоји у закључном извештају
мисије Међународног монетарног
фонда, предвођене Зузаном Мургасо-
вом, која је била у посети Србији од 2.
до 9. фебруара ради разговора о стату-
су стенд-бај аранжмана из предостро-
жности са Србијом.

Да ли постоји
и у чему је грех Србије?

Фискални програм за 2012. око ко-
га је постигнут договор између мисије
ММФ-а и Владе Србије у новембру
2011. предвиђао је као циљ издавање
домаћих државних гаранција ограни-
чено на око један проценат БДП-а.

Међутим, усвојени буџет за 2012.
укључује и додатно емитовање јавног
дуга, укључујући државне гаранције, и
пројекте финансиране из домаћих из-
вора, у износу од скоро два процента
БДП-а. Страшно. О 28,77 одсто буџета
који одлази страним лихварима за от-
плату дуга – нико ни речи.

Гаранције су, иначе, само потенци-
јални дуг и односе се на преко потреб-
не инвестиције за капиталне пројекте
јавних предузећа. Активирају се онда

када посланици у Скупштини Србије
изгласају кредит. Инсистирањем
ММФ-а на смањењу обима планира-
них гаранција, управо се блокирају
планирани� пројекти који доприносе
одржавању привредне активности и
остваривању планиране стопе раста
БДП-а.

Ово је и згодан начин да се Србији
не дозволи искоришћење повољних
кредита, на пример, из Русије или Кине.

Нервоза ММФ-а што Србија никако
да одумре као држава показала се и
при разговору о куповини смедерев-
ске железаре.

Коментари о гаранцијама и развој-
ним пројектима чине нам се најважни-
јим. Саветник премијера, Јуриј Бајец,
наглашава да влада неће одступити од
планираних гаранција за кредите у
овој години и најавио да ће влади
предложити измене Закона о јавном
дугу, у који ће убудуће улазити све га-
ранције за зајмове.

Државни секретар у Министарству
финансија тврди да, захваљујући ре-
зервама готовине којима Србија рас-

полаже (од прошлогодишњих еврооб-
везница) и позитивног односа финан-
сијских инвеститора према Србији, и
поред минуса у буџету неће изостати
улагања у инфраструктурне пројекте,
развој пољопривреде и подстицаје
привреди. Економска политика сваке
земље, па и Србије, утврђује се буџе-
том и не може се мењати месечно или
недељно на основу појединачних по-
казатеља и саопштења (прогноза).

Министарство финансија тврди да
се потребе Србије за финансирањем
могу у највећем делу задовољити на
домаћем тржишту, што значи да Срби-
ја неће много зависити од страних ин-
веститора.

Фискални савет Србије решење
смањења буџетског дефицита види
кроз смањење јавне потрошње и, ма-
њим делом, путем пореске реформе.

Гувернер Народне банке Србије би
најпре повећао ПДВ. Његов приоритет
је ниска и стабилна инфлација, док
привреди и држави у целини оставља
бригу око остваривања економског
раста и нове запослености.
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Економија суноврата

Повратак�економских
плаћених�убица

Пише: Часлав Кузмановић

• Светској банкарској олигархији мало 90 одсто српског тржишта
• Смета им развој из домаћих извора јер им се смањује плен
• Криви смо што нисмо до краја распродали државу
• Колико је ММФ допринео распаду бивше Југославије и ратовима

MMФ против Србије



Изгледа да гувернер није читао пр-
офесора Џона Кригина и његов став да
је стратегија циљане инфлације до-
принела изазивању и интензивирању
глобалне финансијске кризе. У�пост-
кризном�окружењу,�циљана�инфлација

не�може�да�подржи�стабилан�привред-

ни� раст.� Централне банке треба ре-
монтовати и променити им циљ. Нови
(стари) циљ би био номинални БДП.
Овом променом би се повратила рав-
нотежа која је некада била стандард у
монетарној политици, пре 1990-их, ка-
да се од централних банака тражило
да одржавају пуну запосленост и ста-
билност цена. (The�Na�ti�o�nal�In�te�rest, Ja -
nu ary 19, 2012 – према НСПМ)

Председник Тадић изјављује да
Влада Србије прихвата захтев ММФ-а
за смањењем гаранција државе на од-
ређене пројекте, али је указао да је по-
требно време да се направе процене и
утврде приоритети. „Проблем је у то-
ме што ММФ тражи да Србија смањи
гаранције као државана одређене пр-
ојекте, а ми овог тренутка не знамо
тачно који ће пројекти бити изведе-
ни.“ (ТАНЈУГ, 10. 2. 2012).

Истога дана, премијер Цветковић
даје одговор на питање новинара да
ли ММФ тражи да прецртамо неке пр-
ојекте у буџету: „Они не траже да про-
јекте избришемо сада, него када се
формира нова влада. До тада, ми фак-
тички нећемо трошити новац на те
пројекте, али они морају формално да
постоје.“

Није објаснио због чега пројекти
морају „формално“ постојати, али се да
претпоставити да је због прикупљања
изборних гласова људи који свој оп-
станак виде управо у остварењу тих
пројеката.

Неколико дана касније премијер
себе допуњује. „Односи Владе Србије и
ММФ-а су добри, стално се развијају и
сарадња ће бити настављена и поред
извесних неслагања“ – речи су преми-
јера на седници Одбора Скупштине
Србије за финансије, 21. фебруара
2012. године.

По премијеру, разговори са ММФ-
ом нису пропали, упркос три главне
тачке неслагања: издвајање 100 мили-
она евра из буџета за докапитализаци-
ју „Комерцијалне банке“, затим пред-
виђена сума државних гаранција за
развојне пројекте, као и питање веза-
но за процену ризичности у 2012. го-
дини, и суме предвиђене у ту сврху.

Све ставке које су проблем немају
никакав финансијски утицај на буџет

до његовог поновног састављања (ре-

баланса), а под утицајем прогнозе (!)

привредног раста за Србију у овој го-

дини, коју је ММФ смањио са 1,5 на 0,5

одсто, ММФ ће нам доћи у нову мисију

средином године или „када се за то

стекну услови“.

Осим премијера, овој седници су

присуствовали и други чланови саве-

та: гувернер НБС Дејан Шошкић, др-

жавни секретар Министарства финан-

сија Душан Никезић и председник фи-

скалног савета Павле Петровић.

ММФ против српског рађања
и пољопривреде

За наставак аранжмана, из „предо-

строжности“ за безбедност српске еко-

номије за улагање и јачања поверења

потенцијалних улагача — које је упра-

во уздрмано смањеном прогнозом ра-

ста тог истог ММФ-а на 0,5 одсто — од

српских власти се захтева:

• ребаланс буџета за 2012. годину;

• усвајање средњорочног програма

смањења задуженост земље;

• и убрзање структурних реформи.

На први поглед све ово изгледа ла-

ко, лепо и пожељно. Међутим, средњо-

рочни програм смањења задужености

морао би да садржи повећање ПДВ-а,

акциза, смањење масе плата које се ис-

плаћују из буџета, повећање броја по-

реских обвезника, као и смањење суб-

венција.

Ово практично значи нови�намет

на� целокупно� становништво, и то у

условима пада куповне моћи која се

најбоље огледа у смањењу промета на

мало од 22,6 одсто у јануару ове годи-

не у односу на децембар претходне. У

јануару ове године је нето плата у Ал-

банији износила 380 евра, а у Србији

330 евра.

Диктирањем повећања ПДВ-а и

смањења субвенција, Србији се избија-

ју из руку основне алатке да потпомог-

не жељене и позитивне процесе као

што су повећање рађања или лакша

набавка пољопривредне опреме. Суб-

венцијама се чувају и нека постојећа

радна места, што је за земљу много

јефтиније од отварања нових.

ММФ очекује и спровођење поре-

ске реформе, која би пре свега смањи-

ла порезе имаоцима капитала, и сма-

њењем пореза на доходак и пореза на

добит предузећа. Тачно је да би то сма-

њило трошкове пословања, али се као

пандан овој мери види смањење соци-

јалних давања, смањење издатака за

школство, здравство и образовање —

дакле, за све оно без чега се не може

брже напред у борби за тржиште.

На менију захтева ММФ-а је и ре-

форма пензионог система, где се као

решење види или смањење постоје-

ћих пензија или подизање старосне

границе за одлазак у пензију. Мушкар-

ци би ишли у пензију са 67, а жене са

62 године старости. Колико је ово по-

пуларна мера пред изборе и у ситуаци-

ји када 50 одсто незапослених чине

млади – сувишно је објашњавати.

Последњи плен:
„Комерцијална банка“

Посебну брижност за српски буџет

и развој српске привреде ММФ је пока-

зао захтевајући да се Србија одрекне

власништва у „Комерцијалној банци“ -

јединој где је удео државе значајан и

која захвата пристојан део финансиј-

ског тржишта.

Незаситим финансијским вампи-

рима мало је што већ контролишу 90

одсто српског финансијског тржишта.

Спречавањем докапитализације

„Комерцијалне банке“ у износу од 100

милиона евра од стране Србије, њен

већински власник, па тиме и упра-

вљач, постаје Европска банка за обно-

ву и развој (ЕБРД), која је свој део рани-

је договорене докапитализације већ

уплатила.

Користећи информациони капи-

тал „Комерцијалне банке“, ЕБРД се већ

инсталирала у неколико најпрофита-

билнијих предузећа у Србији. Сада би

да прекроји поделу добити из преоте-

тих послова. ЕБРД већ има неколико

пословних афера у Србији и направила

је од „Комерцијалне банке“ кукавичје

гнездо, уселивши се под њен кров.

Вребајући моменат да свог домаћина

избаци из његовог гнезда, бестидно и

лицемерно изражава забринутост за

фискалну одрживост српске привре-

де.

Да питање преотимања ове банке

није нимало наивно сведочи следеће
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исправно запажање: „... у периодима

кризе све државе гледају прво да за-

штите себе. Ми готово да немамо ни-

једну нашу банку која је потекла одав-

де и која би овде остала, шта год да се

деси на тржишту. Било би добро да

имамо банке чија је судбина везана за

Србију и које немају где да се повуку.“

Веровали или не, ово је одговор

премијера на питање новинара Вечер-

њих�новости (10. 2. 2012) зашто је до-

нета одлука да се сада, усред економ-

ске кризе, докапитализује „Комерци-

јална банка“, а што ММФ оспорава. Био

је то одговор оног истог човека који је

до пре неколико месеци тврдио да су

све банке у Србији домаће, бранећи бе-

смислено ниске порезе на њихове

огромне профите.

Отворени захтев ММФ-а да се Ср-

бија одмах одрекне власништва у „Ко-

мерцијалној банци“ је посебно очигле-

дан пример правих намера овог плаће-

ног економског убице многих држава.

Знамо ми за ваше реформе

Трећи захтев, „убрзање структу-

ралних реформи“, у суштини је и кључ-

ни захтев ММФ-а Србији. Без његовог

испуњења наша држава се мора одре-

ћи следеће финансијске инфузије од

1,1 милијарде долара.

Претња и уцена ММФ-а доста је бе-

зазлено описана следећим саопште-

њем:

„После избора, власти треба да без

одлагања покрену структуралне ре-

форме да би се решило питање кључ-

них уских грла код раста. Прелазак Ср-

бије на ефикасну економију којом до-

минира приватни сектор знатно ка-

сни за најуспешнијим упоредивим зе-

мљама у региону.“ (ТАНЈУГ, 20. фебру-

ар 2012).

Шта то заиста значи, ММФ је обело-

данио наметањем програма структу-

ралних реформи Грчкој, Португалу,

Ирској, Шпанији, Италији... У току је

распродаја Европе. Грчка продаје све

осим Акропоља, Шпанија – метро,

Аустрија – две планине, Италија –

острва и плаже, Португалија – енерге-

тику....

Реформски рецепт ММФ-а се не ме-

ња већ деценијама и већ је виђен са

својим катастрофалним последицама

на терену некадашњег „Трећег света“.

Познат је под називом ЕСАП и састоји

се у следећем:

„Буџетски дефицит смањује се дра-

стичним резом јавне потрошње. На-

редба је: хитна приватизација јавних и

квазидржавних предузећа и отварање

тржишта страном капиталу. Раст ка-

матних стопа постаје обавезан, као и

дерегулација тржишта рада (обеспра-

вљивање радничке класе), уз кресање

плата и пензија. Кандидат за кредитну

помоћ означава се као економски не-

конкурентан, лишен иновативности у

пословном планирању – чиме се кан-

дидује за консултантску помоћ са

стране...“ (Политика, 3. март 2012)

У суштини се диктирају и намећу

мере које разарају друштвену слогу

једне нације и затиру сваку наду у опо-

равак националне економије. После

овога, потребне су децениједа се наци-

ја искобеља из кредитног јарма и осло-

боди домаћи привредни потенцијал.

„Реформски�пакет�ММФ-а�и�Свет-

ске� банке� представља� добро� осми-

шљен� програм� за� економски� и� дру-

штвени�колапс,�јер�уништава�целокуп-

но�ткиво�домаће�економије, проценио

је још 1995. године канадски економи-

ста Мајкл Чосудовски, председник

Центра за истраживање глобализаци-

је у Монтреалу“ (исто).

Да се ради о моћном непријатељу

свакодневно нас упозоравају следећи

новински наслови: „Распродаја Евро-

пе“; „Ирска слуша ММФ, продаје имо-

вину“; „Мађарска спремна за наставак

преговора о зајму са ММФ-ом“...

Откуда толико капитала да се купи

цела Европа? Немачке „књиговође“ су

израчунале да је у истом периоду у ко-

јем је БДП целог света повећан три пу-

та, шпекулативни финансијски капи-

тал увећан 600 (шест стотина) пута.

Тешко је и замислити шта се све може

изманипулисати у условима овако

драстичне неравнотеже.

За сада се дроби и преотима пери-

ферија Европе. Средиште континента,

Немачка, је ваљда остављено за крај.

Схватајући геостратешки значај исхо-

да рата између долара и евра, Русија је

смањила цену гаса Немачкој за 19 од-

сто.

А у Србији, само пета колона и пр-

воборци бандитске приватизације

прижељкују присуство ММФ-а, као

моћног „пријатеља“.

„Ми смо одувек против сарадње са

ММФ-ом, јер је свака земља која је сле-

по слушала ММФ банкротирала, или је

пред банкротом...“ изјавио је Драган

Тодоровић, потпредседник Српске ра-

дикалне странке, у разговору за Поли-

тику (26. 2. 2012).

Дошао је тренутак да се овај више-

струко исправан став о економској и

свакој другој будућности Србије брани

покретањем свих родољубних снага

којих је у нашој земљи остало.

Да је улог велики, показује и управо

откривено тајно упутство Џорџа

Фридмана, шефа аналитичког инсти-

тута СТРАТФОР (зову га „ЦИА у сен-

ци“), дато сарадницима који прате

подручје бивше Југославије:

„Због глобалне рецесије било који

економски показатељи из региона су

веома важни. Пазите на било какве не-

реде услед кризе у којим учествују

радници, синдикати. Немојте�забора-

вити� да� су� мере�штедње�ММФ-а� на-

метнуте�Југославији�делимично�криве

за�почетак�рата. Морамо водити рачу-

на о било каквом економски мотивиса-

ном социјалном незадовољству“.
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В
лада Србије обе-
лоданила је на
свом веб–сајту

текст уговорао купови-
ни железаре у Смедере-
ву од америчког Ју-Ес
Стилакоји је 31. јануара
ове године потписао
премијер Мирко Цвет-

ковић. Из овог документа се јасно ви-
ди да је, осим симболичне купопродај-
не цене од свега „један долар“, држава
морала да измири дуг железаре од 40
милиона долара према матичном
предузећу Ју-Ес Стил из Кошица.

Одмах по потписивању купопродај-

ног уговора премијер Цветковић је ре-

као да је држава Ју-Ес Стил д.о.о. из

Смедерева купила по цени од свега „је-

дан долар“. Међутим, уговор потврђује

да је премијер Цветковић најбрутал-

није могуће обмануо целокупну јав-

ност и грађане Србије када је саоп-

штио да купљено предузеће нема ни-

каквих дуговања. Цветковић је до-

словце рекао да железара нема ника-

квих задужења и кредита према бан-

кама, избегавајући да спомене остале

повериоце, као да њихова потражива-

ња не падају на терет новог власника

― државе.

Дугови у магли

У купопродајном уговору се наводи
да Влада Србије признаје да железара
има неизмирена потраживања према

Ју-Ес Стилу из Кошица, а која на дан 31.
децембра 2011. године износе
53.180.000 долара. Дуг се односи на
„испоручене сировине, опрему, делове
и набаку, пружене компјутерске и ме-
наџмент услуге“, али се у самом тексту
уговора не наводи прецизна специфи-
кација и структура неизмиреног дуга.
Шта значе „компјутерске и менаџмент
услуге“ и ко нам то гарантује да нису у
питању фиктивне и пренапумпане
услуге консалтинга? Ко нам гарантује
да се под овом ставком не крију неис-
плаћени менаџерски бонуси за дота-
дашње руководиоце и консултанте у
Ју-Ес Стилу Смедерево? Американци
су одлучили да укупан дуг умање за
24,7 одсто, те тако стварна потражива-
ња Ју-Ес Стила из Кошица заправо из-
носе 40.044.540 долара! Влади Србије
остављен је рок од 3 дана да овај дуг
исплати или да за то употреби новац
који се том моменту налази на рачуну
смедеревског Ју-Ес Стила. Којим нов-
цем је на крају овај дуг регулисан нико
живи у Србији не зна, нити надлежни
то обелодањују. 

Цех 105.000.000 долара?!

У моменту куповине железаре
Цветковић је, очигледно из политич-
ких разлога, тврдио да Ју-Ес Стил нема
дуговања, а месец дана касније из Вла-
де Србије стиже податак да је укупан
дуг железаре према добављачима у
ствари износио чак 105 милиона дола-
ра. „Железара је поред права, израже-
них у имовини вредној 257 милиона
долара и обртним средствима од 215

милиона долара, преузела и обавезе
према добављачима од 105 милиона
долара. Међу добављачима налазила
се и фабрика у Кошицама која је Желе-
зари Смедерево испоручило сировине
и репроматеријал у вредности од око
53 милиона долара“, наводи се у одго-
вору владе који је објавио лист Блиц.
Дакле, не само да је Цветковић обма-
нуо јавност, него ни умањен дуг од 40
милиона долара према Кошицама ни-
је коначна цифра. Дуговања железаре
у моменту куповине су била двостру-
ко већа од цифре која је као главни дуг
приказана у уговору и то је оно што је
вешто прикривено од грађана Србије. 

Што се тиче обртних средстава Ју-
Ес Стила њихова вредност би према
уговору требало да буде минимално
110 милиона долара. Уколико се утвр-
ди да је у питању мања вредност, онда
продавац преузима обавезу да испла-
ти мањак купцу, односно држави. С
друге стране, из владе тврде да вред-
ност обртних средстава железаре из-
носи 215 милиона долара, а вредност
имовине 257 милиона долара. Намеће
се питање колико су ови подаци заи-
ста тачни и може ли се веровати на реч
доказаним режимским манипулато-
рима!? Зашто пре куповине железаре
влада није ангажовала ревизора који
би објективно изразио своју процену?! 

Дугове плаћа Србија

Уколико се неко одлучи на корак да
тужи некадашњи Ју-Ес Стил у Смеде-
реву, неће морати да брине о начину
на који ће евентуални спор наплатити.
Влада Србије је пристала да буде га-
рант за плаћање обавеза тог предузе-
ћа и накнаде било какве штете према
трећим лицима. У преводу то значи да
ће штету по основу евентуалног гу-
битка било ког судског спора који је у
току против некадашњег Ју-Ес Стила у
Смедереву измирити држава. Дакле,
наслеђене брљотине и грешке Амери-
канаца могли би у будућности да пла-
те порески обвезници? Намеће се пи-
тање да ли је у моменту куповине же-
лезаре уопште направљен попис свих
ризичних судских спорова који се воде
против Ју-Ес Стила! Међутим, оно су-
штинско питање без одговора је само
једно: колико ће на крају Србију заиста
коштати куповина Ју-Ес Стила? 

BROJ 3496, MART 2012. VELIKA SRBIJA 35

Манипулација

Влада Србије је преузела дугове Ју-Ес Стила од 105 милиона долара

Цветковић�обмануо�јавност
Пише: Иван Нинић



К
омисија за за-

штиту конку-

ренције одлучи-

ла је да тек у фебруару

ове године новчано ка-

зни седам највећих

произвођача лекова и

шест веледрогерија

због, Законом о заштити конкуренци-

је, забрањеног картелског договора из

децембра 2008. године, али ће због

формалног застарења случаја буџет

Републике Србије бити оштећен за ви-

ше од 20 милиона евра. Казне у виси-

ни два одсто њиховог промета из

2007. године, што у просеку износи

близу три милиона евра, требалo je да

плате произвођачи лекова „Хемо-

фарм”, „Галеника”, „Здравље Актавис”,

„Фарма Свис”, „Срболек”, „Славиамед” и

„Хабитфарм”. Казне у висини 1,8 одсто

промета из 2007. године, што је у про-

секу више од милион евра, требалo je

да плате веледрогерије „Велефарм”,

„Фарманова велепродаја”, „Југохемија

фармација”, „Фармалогист”, „Унихем-

ком” и „Ветфарм”. Иако је Управни суд

још средином прошле године оценио

да су произвођачи лекова склопили

забрањене уговоре са веледрогерија-

ма, Комисија за заштиту конкуренције

одлучила је да овај „картел” казни тек

у фебруару ове године, чиме је зака-

снила са одлуком о кажњавању нешто

више од месец дана, тако да ће картел

избећи казну јер је поступак, који је

трајао чак три године ― формално за-

старео.
Наиме, по новом закону о заштити

конкуренције из 2009. године, посту-
пак застарева после три године, па је

могућност изрицања казне произво-
ђачима и веледрогеријама истекла 31.
децембра 2011. године, али Комисија
то није узела у обзир, јер је спроводила
поступак по старом закону. Због тога
су „Хемофарм” и „Галеника” најавили
да ће, најкасније почетком марта, пред
Управним судом покренути тужбу
против Комисије за заштиту конку-
ренције, а најављују и Захтев за накна-
ду штете.

На питање новинара зашто је по-
ступак трајао толико дуго, чак три го-
дине, бивши председник Комисије за
заштиту конкуренције Дијана Марко-
вић-Бајаловић одговорила је да је Ко-
мисија, којом је она руководила, посту-
пак против фармацеутских компанија
окончала много раније и Управни суд

је само требало да донесе одлуку, али
је нови састав Комисије, под прити-
ском власти, отворио нови поступак.
По њеном мишљењу, запослени у ак-
туелној комисији врло добро познају
рокове и знају да, по новом закону, не
могу изрицатиказне за повреде наста-
ле у време старих прописа. Дијана
Марковић-Бајаловић сматра да је др-
жава натерала Комисију да поступак
доведе до застаре, што говори о „неза-
висности” сличних регулативних тела,
којих у Србији има на стотине.

Картелским договором из децем-
бра 2008. године велетрговци су се ди-
ректно умешали у производњу лекова
у Србији, а све је имало за циљ елими-
нацију око 260 мањих веледрогерија у
Србији. Прецизна рачуница о томе ко-
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„Фармацеутски картел”�коштаo
грађане�чак�180�милиона�евра

Пише: Владимир Мишковић

• Грађани Србије за последње три године платили ионако прескупе лекове око 180 милиона
евра више због постојања картела 

• Буџет Републике Србије оштећен за више од 20 милиона евра због немогућности наплате ка-
зни

• Картел на тржишту лекова настао као директна последица усвајања Прелазног споразума
са Европском унијом 2008. године

Комисија за заштиту конкуренције 
казнила картел на тржишту лекова када је случај већ застарео



лику је штету „картел” нанео српском

тржишту лекова не постоји, али се

процењује да су грађани за прескупе

лекове у последње три године плати-

ли око 180 милиона евра више него

што би морали у нормалним околно-

стима на тржишту. Главни профитери

у „картелу” били су велетрговци, који

су на продаји скупих лекова зарађива-

ли и до 40 одсто. То је чак 15 одсто ви-

ше од маржи које важе на тржиштима

на којима нема недозвољених догово-

ра, које износе највише 25 одсто од

укупне цене лека. Са друге стране,

„картелом” су створени услови и да

произвођачи контролишу услове тр-

говине лековима између веледроге-

рија и њихових купаца ― здравстве-

них установа и апотека, а на штету

грађана који купују лекове, пре свих

пензионера као социјално угрожене

категорије становништва, којој су ле-

кови често граница између живота и

смрти. 

„Картелским“ споразумом, стотине

малих веледрогерија су биле истисну-

те из директне куповине од произво-

ђача, што су велетрговине користиле

да им препродају лекове купљене од

произвођача. Такоје надувана цена ле-

кова на српском тржишту, а марже у

велепродаји су порасле на вртоглавих

40 одсто. Поређења ради, пре 15 годи-

навеледрогеријеу Србији сузарађива-

ле марже од свега 12 одсто. Годишња

продаја неколико највећих велетрго-

ваца лековау Србијинарасла јетакона

више од 40 милијарди динара, па није

тешко израчунати да су веледрогерије

годишње зарађивале десетине милио-

на евра више него што би у нормал-

ним околностима на тржишту. 

Сам „картелски“ договор је био ди-

ректна последица одлуке режима Бо-

риса Тадића да крајем 2008. године

усвоји тзв. Прелазни споразум са

Европском унијом, као услова за усва-

јање Споразума о стабилизацији и

придруживању (ССП), који подразуме-

ва постепено смањење и укидање ца-

рина на увоз робе из Европске уније,

укључујући и лекове. Прелазним спо-

разумом са ЕУ, због којег Србија сваке

године губи стотинемилиона евра, ве-

ледрогерије су добиле моћ да уцењују

домаће произвођаче лекова, јер су

уместо домаћих лекова, уз ниску цари-
ну, могле да купују увозне лекове из
Европске уније.

Домаћим произвођачима лекова
Прелазним споразумом са ЕУсу везане
руке, јер су зависни од поруџбина нај-
већих веледрогерија, па су ушли у
„картел” са велетрговцима, како би
обезбедили сигуран пласман на дома-
ћем тржишту лекова, чиме су сачува-
ли профит и избегли пораз у тржи-
шној трци са конкуренцијом из ЕУ.
Због тога на српском тржишту лекова
домаћи произвођачи и даље годишње
продају око 200 милиона паковања ле-
кова, а инострани свега 25 милиона
кутија лекова. Јер и велетрговци и
произвођачи добро знају да се скоро

сваки домаћи лек може заменити
страним леком који се, захваљујући
Прелазном споразуму са ЕУ, може уве-
сти из Европске уније уз веома ниску
царину, што страни лек чини веома
конкурентним на домаћем тржишту.
Ту је одговор на питање зашто су на
овакав споразум пристајали и држав-
ни и приватни произвођачи лекова у
Србији.

Мотив режима је биода, најавомка-
жњавања произвођача лекова и веле-
дрогерија пред изборе, јавности пока-
же борбу против монопола и „карте-
ла“, али је од почетка било јасно да ко-
румпирана власт неће казнити „Гале-
нику“, која је још и у државном власни-
штву, а још мање је било вероватно да
ће казнити мултинационалне компа-
није, на чијем се платном списку очи-
гледно и даље налазе многи одговор-
ни у српском здравству и Влади Србије.
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Цене лекова у Србији смениле 
заменика министра здравља у Бугарској

Колико су цене лекова у Србији високе најбоље показује пример
Бугарске. Премијер Бојко Борисов недавно је сменио заменика ми-
нистра здравља Гергану Павлову, јер су лекови у Бугарској скупљи
него у Србији. „Сматрам да није испунила обавезу да објасни како се
формирају цене лекова и зашто смо дозволили да су неки лекови
јефтинији у Србији, него у Бугарској”, образложио је Борисов. До
смене је дошло после објављивања резултата истраживања попу-
ларнебугарскетелевизијеТВ7, који су показалидајеједна од најве-
ћих бугарских фармацеутских компанија ’Софарма’ продавала ле-
кове у Бугарској по ценама и по неколико пута вишим него у Срби-
ји. Павлова је на место заменика министра здравља именована у
априлу прошле године, а пре тога је била службеник „Софарме”.
Према информацијама из бугарских медија, Гергана Павлова је, као
заменик министраздравља,могла да утиче на цене лекова, јер је би-
ла задужена за испоруку лекова болницама, али је ипак дозволила
да цене лекова у Бугарској надмашечак иценелекова у Србији. Због
тога је по кратком поступку смењена.



С
рбију је почетком
фебруара за пљу -
снуо но ви та лас

по ску пље ња бе би-
опре ме: „пам перс” пе -
ле на за осам од сто, деч -
јег са пу на за 4,4 од сто,
Па вло ви ће ве ма сти за

де вет од стоиуво знебе би-хра неза пет
од сто. То се до го ди ло све га ме сец да на
по сле из ја ве пред сед ниа Ср би је Бо ри -
са Та ди ћа, ко ји је 1. ја ну а ра ове го ди не,
на отва ра њу ма ни фе ста ци је „Ули ца
отво ре ног ср ца”, са све цр ве ном пор ти -
клом око вра та, 2012. го ди ну про гла -
сио „го ди ном бе ба”, по ру чив ши да су
бе бе „нај ва жни ја ствар у жи во ту”. „Же -
лим вам да има мо што ви ше бе ба и да
сва ка на ред на го ди на бу де го ди на бе -
ба”, по ру чио је Та дић. И ка ко то обич но
би ва кад нам Та дић не што по же ли,
уме сто зна чај ни је по мо ћи др жа ве за
по ро ди це са ма лом де цом, по јеф ти ње -
ња хра не и оде ће за бе бе, до би ли смо
по ску пље ње бе би-опре ме, а из над ле -
жних ми ни стар ста ва по ру чу ју да у Та -
ди ће вој „го ди ни бе ба” не ће би ти ни
по ве ћа ња деч јег и ро ди тељ ског до дат -
ка, као и да не по сто ји мо гућ ност сма -
ње ња ПДВ-а на бе би-про из во де.

А по сла нич ка гру па Срп ске ра ди -
кал не стран ке, још у ја ну а ру 2011. го -
ди не, под не ла је На род ној скуп шти ни
пред ло ге за из ме ну За ко на о ПДВ-у и
За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро -
ди ца ма, у ко ји ма је за тра жи ла уки да -
ње ПДВ-а на сву бе би-опре му и зах те -
ва ла да се пра во на ро ди тељ ски и де -
чи ји до да так оства ру језа сва ко ро ђе но
де те, а не са мо за пр во, дру го, тре ће и
че твр то де те, ка ко је до та да би ло
пред ви ђе но. На род ни по сла ник Ли ди -
ја Ди ми три је вић, у обра зло же њу је на -
гла си ла да Пред лог за из ме ну За ко на о
фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци
пред ста вља под сти цај ну ме ру за ра ђа -
ње и по бољ ша ње со ци јал ног по ло жа ја
по ро ди ца и са мо хра нихро ди те ља ко ји
има ју ви ше од че тво ро де це, а ко ји су

до са да би ли ли ше ни пра ва на де чи ји
и ро ди тељ ски до да так. Оба пред ло га
за ко на, вла да ју ћа ве ћи на у Скуп шти ни
Ср би је, ко ју пред во ди Та ди ће ва Де мо -
крат ска стран ка, глат ко је од ба ци ла.

За то се у Та ди ће вој „го ди ни бе ба”
ро ди тељ ски до да так за дру го, тре ће и
че твр то де те и да ље ис пла ћу је у 24 ме -
сеч не ра те, иако је Стра те ги јом под -
сти ца ња ра ђа ња, усво је ном још пре че -
ти ри го ди не, пред ви ђе но да ис пла та
бу де јед но крат на. Де чи ји до да так у Ср -
би ји нај ни жи је у ре ги о ну и из но си
све га 2.221 ди нар, а пра во има ју са мо
по ро ди це чи ја ме сеч на при ма ња не
пре ла зе 6.966,65 ди на ра по чла ну до -
ма ћин ства. У Та ди ће вој „го ди ни бе ба”
ида ље са мо труд ни це у Бе о гра ду и Но -
вом Са ду има ју пла ће но труд нич ко бо -
ло ва ње у пу ном из но су пла те, док у
остат ку Ср би је при ма ју све га 65 од сто.

Ро ди тељ за про сеч ну пла ту у Ср би -
ји мо же да ку пи све га 2.000 ко ма да
„пам перс“ пе ле на, у Сло ве ни ји 6.500
па ке та „пам пер са”, а у Аустри ји чак
13.000 ко ма да. Пе ле не су јеф ти ни је и у
Ве ли кој Бри та ни ји и у Ир ској, јер је та -
мо пот пу но уки нут ПДВ на деч ју оде ћу
и обу ћу, у Пољ ској је сма њен са 22 на
се дам од сто, у Лук сем бур гу са 15 на
три од сто, док је у Не мач кој ума њен са
19 на се дам од сто. 

Др жа ва де сти му ли ше брач не
па ро ве да до би ја ју де цу

Пе тар и Ма ри ја То ма ше вић из Бе о -
гра да има ју си на Ми хај ла. Обо је су за -
по сле ни, са скром ним при ма њи ма од
по 30.000 ди на ра. С об зи ром да су под -
ста на ри, јед ну пла ту по тро ше са мо на
ста на ри ну, ко ја са ре жи ја ма из но си
300 евра. Чим је ул тра зву ком уста но -
вље но да је Ма ри ја у дру гом ста њу, она
и њен су пруг су од сво јих пла та по че ли
одва ја ти по не ко ли ко хи ља да ди на ра,
ка ко би се при пре ми ли за до ла зак бе -
бе. Ме ђу тим, сав уште ђен но вац је по -
тро шен на ле кар ске пре гле де, ко ји су
ра ђе ни сва ких ме сец и по да на и ко -
шта ли су из ме ђу три и че ти ри хи ља де
ди на ра. Је дан од пре гле да, у ко јем је
ко ри ште на са вре ме ни ја опре ма, ка жу
да су пла ти ли чак 8.000 ди на ра. 

– Кад се бе ба ро ди, ко не ма од ко га
да по зај ми, мо ра да ку пи. Мој брат је
до био си на ма ло пре ме не, па смо од
ње га по зај ми ли кре ве тац. Не ке ства ри
смо са ми ку пи ли, као што су бен ки це,
пан та ло не за бе бе, швед ске пе ле не...
По чет ни тро шко ви су би ли не ко ли ко
сто ти на евра. По ма га ли су и ње го ви и
мо ји ро ди те љи. Пра во на де чи ји до да -
так ни смо сте кли, јер су нам тра жи ли
око 15 до ку ме на та ко је ни ка ко ни смо
мо гли при ку пи ти на вре ме. Уз то смо
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Скупа�Тадићева
година беби-опреме

Пише: Владимир Мишковић

Борис Тадић 2012. прогласио
„годином беба”, а беби-опрема све скупља



из ра чу на ли да би де те ме сеч но при ма -
ло нај ви ше две до три хи ља де ди на ра.
Од др жа ве смо за ро ђе ње де те та до би -
ли око 25.000 ди на ра – при ча Ма ри ја.

По сле ро ђе ња Ми хај ла, сти гли су
но ви тро шко ви: пе ле не, де чи ја ко зме -
ти ка, као што су шам по ни и мле ка за
ко жу бе бе, Па вло ви ће ва маст, ра зни
пре па ра ти. Ма ри ја је бр зо из гу би ла
мле ко, па је до дат ни тро шак био хра -
ње ње бе бе ве штач ком хра ном. Но ва
де чи ја ко ли ца Пе тар и Ма ри ја су пла -
ти ли 7.000 ди на ра. Још је дан од тро -
шко ва је би ло ауто-се ди ште за де те,
ко је су То ма ше ви ћи пла ти ли око 6.000
ди на ра. Пла та за труд нич ко бо ло ва ње
је углав ном сти за ла на вре ме. До ста
им је по мо гла род би на. Сто ли цу за
хра ње ње де те та су по зај ми ли од ку ме,
огра ди це за игра ње са за штит ним
мре жи ца ма су до би ли од Пе тро вих ро -
ди те ља. Ме ђу тим, без об зи ра на по моћ
род би не, ре дов не ме сеч не тро шко ве,
ко ји су би ли ве за ни за ма лог Ми хај ла,
То ма ше ви ћи про це њу ју на око 10.000
ди на ра. 

- Ка ко Ми хај ло ра сте, тро шко ви се
по ве ћа ва ју. Ка да је Ми хај ло про хо дао,
би ле су му по треб не ква ли тет не де чи -
је ци пе ле, ко је ко шта ју нај ма ње 4.000
ди на ра. Ква ли тет ни је играч ке су та ко -
ђе ску пе и ко шта ју у про се ку 3.000 ди -
на ра. Јеф ти ни је играч ке су опа сне, јер
се бр зо рас пад ну и има ју до ста сит ни -
јих де ло ва, ко ји су опа сни за де те. 

По сле пр ве го ди не се мо ра ми сли ти
и на об да ни ште, од но сно ја сли це, што
се ме сеч но пла ћа од 8.500 до 9.000 ди -
на ра у др жав ним уста но ва ма, али и до
20.000 ди на ра у при ват ним. -  Ра дим у
апо те ци и пра тим це не бе би опре ме.
Хра на за бе бе је у про те кле две го ди не
по ску пе ла из ме ђу 30 и 40 од сто, а пе -
ле не и до 50 од сто. 

Ро ди те љи ма ко ји са да до би ја ју де -
цу је сва ка ко те же не го на ма, јер је
стан дард до ста пао, не го што је био
пре две го ди не. С об зи ром на про сеч на
при ма ња и ста тус под ста на ра, те шко
да би из др жа ли тро шко ве дру гог де -
те та. Др жа ва де сти му ли ше брач не па -
ро ве да до би ја ју де цу – кон ста ту је Пе -
тар.

Са са да шњим при ма њи ма, 
не ма шан се да до би је мо

још јед но де те

Љу би ша и Да ни је ла Пе јин из Сом -

бо ра има ју Ан ђе ли ју. Обо је су за по сле -

ни и има ју ре дов на ме сеч на при ма ња

на ни воу срп ског про се ка, али су од ро -

ђе ња де те та, као и То ма ше ви ћи, су о че -

ни са стал ним тро шко ви ма. Од јед но -

крат не по мо ћи по ро ди ља ма, ко ју да ју

Ре пу бли ка Ср би ја, По кра ји на Вој во ди -

на и град Сом бор, ко ја је та да укуп но

из но си ла око 700 евра, Љу би ша и Да -

ни је ла су по кри ли ду го ве на ста ле тро -

шко ви ма ле кар ских пре гле да то ком

ком пли ко ва не труд но ће, јер су би ли

при ну ђе ни да ко ри сте и услу ге при -

ват них ор ди на ци ја. Спе ци ја ли стич ки

пре гле ди су та да у про се ку ко шта ли

око 6.000 ди на ра.

– Пре не го што се де те ро ди, по -

треб но је ку пи ти од го ва ра ју ћи на ме -

штај. Ту је кре вет за бе бу, ко ји је ко -

штао 150 евра, де чи ја ко ли ца око 120

евра, сто ли ца за хра ње ње, хо да ли ца,

ко мо да за бе бе... У стар ту оде од 400 до

500 евра. Ме сеч ни тро шко ви бе би-

опре ме су у про се ку би ли око 200 евра.

Три до че ти ри па ке та пе ле на, то је тад

би ло 1.500 ди на ра, Па вло ви ће ва маст,

ква ли те тан ни веа са пун, стал на ку по -

ви на оде ће, бен ки ца, јер бе ба ра сте, и

ра зни сит ни ји тро шко ви ко ји се ни су

мо гли из бе ћи. Мно ги ро ди те љи ку пу ју

и бе би-хра ну, али ми смо хра ну пра ви -

ли са ми – ка зу је Љу би ша.

На кна да за по ро диљ ско бо ло ва ње

је ка сни ла, па су Љу би ша и Да ни је ла

ула зи ли у ми ну се на кре дит ним кар -

ти ца ма и пла ћа ли ка ма те. Ни су има ли

уште ђе ви ну да би по кри ли све тро -

шко ве и по ку ша ва ли су све да пла те из

те ку ћих при хо да. По ма га ли су им и ро -

ди те љи, ба бе, де де, али, пре ма соп стве -

ном при зна њу, је два су пре жи ве ли пр -

вих го ди ну да на. Да ни је ла је по сле по -

врат ка са по ро диљ ског од су ства, у хи -

је рар хи ји ње не фир ме, де гра ди ра на за

две сте пе ни це ни же у од но су на рад но

ме сто на ко јем је ра ди ла, и сма ње на јој

је пла та. Љу би ша ка же да су пе ле не и

де чи ја ко зме ти ка да нас ску пљи не го

пре че ти ри го ди не. Ро ди те љи за то од -

ла зе у су сед ну Ма ђар ску, где је бе би-

опре ма у про се ку 50 од сто јеф ти ни ја.

Ро ди те љи са дво је де це мла ђе де те

обла че у оде ћу ста ри јег де те та, а они

ко ји има ју јед но де те, на бу вља ци ма

ку пу ју тур ску ро бу ло ши јег ква ли те та.

Мно ги ку пу ју по лов ну бе би-опре му, па

је Љу би ша ус пео про да ти ко ли ца и де -

чи ји кре ве тац по це ни три пу та ни жој

од оне по ко јој их је ку пио. Ме ђу тим,

ка ко је Ан ђе ли ја ра сла, тро шко ви су се

са мо по ве ћа ва ли.

– Ако же лиш ку пи ти ква ли тет ни ју

оде ћу за пе то го ди шње де те, ко ја се мо -

же опра ти ви ше пу та, а да се не ску пи

или ра ши ри, за де чи ју јак ну мо раш

пла ти ти од 4000 до 5000 ди на ра, а за

тре нер ку од 2000 до 3000 ди на ра. Ци -

пе ле су по себ на ка те го ри ја. Ако ку пиш

јеф ти не ци пе ле ко је де те ту не др же

но гу, оно ће ис кри ви ти но гу или чла -

нак и хо да ће не пра вил но. Ква ли тет -

ни је ци пе ле ко шта ју од 3000 до 5000

ди на ра, па мо раш пра ти ти рас про да је.

Играч ке су без о бра зно ску пе. У ре но -

ми ра ни јим рад ња ма лут ки ца се не мо -

же ку пи ти ис под три хи ља де ди на ра,

па ро ди те љи ку пу ју јеф ти ни је ки не ске

играч ке. Мно ги ро ди те љи са ни ским

при ма њи ма при ну ђе ни су да ус кра ћу -

ју де те ту и сит на за до вољ ства, као што

је чо ко ла да или сла до лед, да би пла ти -

ли дру ге тро шко ве и ра чу не. Ку пу је мо

ства ри на ра те, от пла ћу је мо на пет

или шест ра та. Сва ке се зо не по тро ши -

мо по 100 евра са мо на де чи ју оде ћу.

Не ма шан се да до би је мо још јед но де -

те са са да шњим при ма њи ма – за кљу -

чу је на кра ју Љу би ша.

На сва ки брак у на шој зе мљи до ла -

зи све га 0,88 од сто де це. Уко ли ко се

ова кав тренд Та ди ће вих „го ди на бе ба”

на ста ви, у Ср би ји ће 2100. го ди не би ти

ду пло ма ње ста нов ни ка не го са да. 
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Бедна  помоћ  д ржаве 
Помоћ  д ржаве  на јмања је за  прво  дете.  Н ов оп ечени  р од -

итељи за  п рв оро ђенче  је днок ратно  д об ијају  свега 27.833  д -
инара. За  друго  дете  р од итељи  д об ијају 108.838  д инара, за
треће 195.900  д инара, а за  че тврто 261.198  д инара.  Р оди -
тељски  д одатак за  друго,  треће и  че тврто  дете  п одељен је на
чак 24  рате.



Т
аман кад смо поверовали да смо
изашли из сметова и саобраћај-
них блокада због метеороло-

шких неприлика, стигоше нове блока-
де, овај пут због неоверених здрав-
ствених књижица. Најмање 100.000
радника у овом тренутку не може да
овери здравствене књижице, јер вели-
ки број фирми не измирује своје обаве-
зе и не уплаћује обавезне здравствене
доприносе. Прича о узајамности, соли-
дарности, на којој се заснива здрав-
ствени систем, бар су нас тако година-
ма уназад уверавали, пала је у воду. 

Министар здравља Србије, др Зо-
ран Станковић, који се све теже снала-
зи у врзином колу око поделе надле-
жности (ко је старији „кокош или јаје”
– ко управља здравством: Министар-
ство здравља или РФЗО), финансиј-
ских дубиоза које се све теже покрива-
ју, контроверзних тумачења закон-
ских прописа, саопштио је да око 750
фирми дугује доприносе за здравстве-
но осигурање, као и да дуг према РФЗО
износи око 90 милијарди динара. Ми-
нистар је, такође, на седници Одбора
за здравље и породицу Скупштине Ср-
бије, истакао да „црну рупу” у здрав-
ственој каси може да отпише само
Скупштина, али да здравствени си-
стем, практично, тада више не би мо-
гао да функционише. 

Али, како наша власт функционип-
ше по систему, „један у клин, други у
плочу” - влада Србије је препоручила
да се здравствене књижице овере и
оним радницима чије фирме не упла-
ћују доприносе. Иста српска влада већ
је раније у три наврата, прописима,
препорукама и уредбама и буквално
заштитила неуредне платише. 

Тако је, на пример, са 35 милијарди
динара покрила повезивање стажа и
уплатила доприносе за 505 предузећа,
а новом препоруком, да се књижице
овере и неплатишама, послала је пору-
ку да уплаћивање доприноса иније не-
ка законска обавеза. Тако, док на јед-
ној страни министар здравља кука да

се доприноси плате, на другој влада у
којој седи поручује да може и без до-
приноса. Да ли је министар здравља,
др Зоран Станковић, члан српске, или
неке друге владе?

Конкретно, ко дугују
за доприносе?

У својим јавним наступима мини-
стар здравља је у више наврата иста-
као и да, када би РФЗО могао да напла-
ти своја потраживања, Фонд би могао
да врати око 28 милијарди динара, ко-
лико дугује здравственим установама
за лекове, да исплати боловања и да
запосли, како је навео, 2.400 медицин-
ских сестара, 400 лекара и 540 немеди-
цинског особља. Сазнали смо и да
здравствене доприносе уредно плаћа
3,3 милиона грађана Србије, од чега се
лече они и чланови њихових породи-
ца, укупшно 5,5 милиона људи. 

Колико је међу њима оних који пла-
ћају уредно а не  лече се, или се лече
приватно, плаћајући додатно из свог
џепа, то нико не помиње. Каква је то
контрола кад је могуће произвосети
толику количину дуговања, а да нико

ништа не предузме? Заправо, право
питање је ко дугује за доприносе. Није
тајна да међу њима има много јавних
предузећа и државних институција.
Коначно, први су у протест због неове-
рених књижица кренули крагујевачки
„оружари”, а они, колико знамо, не ра-
де у приватној фирми. 

Дакле, државна фирма није упла-
ћивала доприносе. Радници фабрике
оружја буквално су пет дана држали у
блокади зграду РФЗО у Крагујевцу, у
намери да у њој остану све док им
здравствене књижице не буду овере-
не. Министар здравља је, наравно, хит-
но отишао у Крагујевац да их увери да
ће књижице бити оверене, а онда смо,
неколико дана касније, када је мини-
стар гостовао на РТС-у, од њега чули
да „оружари” десет година нису плаћа-
ли здравствени допринос и да дугују
огромне паре Републичком зравстве-
ном фонду. Министар је, додуше, пре-
видео да је он сам, не тако давно, био и
министар војске, у чијој надлежности
су били и „оружари”, али му тада то
што се доприноси за здравство не пла-
ћају, није сметало.
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Болесно здравство

Здравствена�каса
пред�колапсом?

Нема цитостатика, нема вакцина, књижице неоверене…



У међувремену, и грађани све боље

разумеју скривене механизме лошег

функционисања и нетранспарентног

трошења новца у здравству. Није на

одмет подсетити да је то једини си-

стем који није информатизован, једи-

ни који нема национални рачун, у ко-

јем постоје и приходи од „ванстан-

дардних” услуга, али се ни они ни при-

лив новца од донација не приказују,

када се говори о томе колико новца по

глави становника трошимо за здрав-

ство. 

Како грађани виде често расипнич-

ко понашање власти, најбоље илу-

струје један коментар на интеренту:

„Шта ће Крагујевчанима лекари и ан-

тибиотици, кад имају позлаћени крст!

Злобници би питали вечног градона-

челника - колико здравственог допри-

носа кошта тај крст, а колико користи

од њега имају ови без књижице? А ево

и шта је поводом неоверених књижи-

ца написао један радник фабрике

оружја: Колико деце због овога не мо-

же да оде код лекара, колико дијабети-

чара, колико хроничних болесника се

бори за живот, тј. за здравље. Наша др-

жава „Застави” (оружари) дугује 100

милона евра. Да им је држава вратила

дуг, имали би да јој плате здравствени

допринос. 

Проблем „Заставе” је што јој држава

продаје оружје. И тако прода робу у

иностранство, а ’Застави’ не исплати

зарађено, па настане дуг. А поштени

радници немају највеће право на све-

ту, да буду здрави. Ово сам написао да

остали људи не би били у заблуди и да

би знали о чему се ради”.  Дакле, у томе

је проблем – држава дугује оружарима,

а онда све пребацује на раднике. На-

равно, министар је без већег проблема

обећао побуњеним радницима да ће

књижице бити оверене, али – само на

три месеца. Таман до избора. На сва

уста је указивано како „оружари” дугу-

ју здравственом фонду за доприносе, а

прећутано је да пре тога држава дугује

њима новац за извезено оружје. Брзо

смо схватили да, у ствари, држава ду-

гује свима. Ваљда зато и порука владе

– оверите књижице свима, шта ће по-

сле бити, није ни важно.

Шта плаћају грађани Србије?

Од укупно 104.500 званично запо-

слених у здравству, њих 13.600, према

рачуници Министарства здравља, за-

послено је мимо уговора са Републич-

ким фондом здравственог осигурања.

Шта су по образовању и на којим по-

словим раде нико са прецизношћу не

уме да каже. У Министарству здравља

чак немају попис „прекобројних”, као

ни списак установа које су запошљава-

ле нове кадрове мимо плана и догово-

ра. Једини попис којим располаже Ми-

нистарство здравља је пресек броја за-

послених од 31. децембра 2010. 

Тада је у државном здравству било

укупно 113.866 запослених, 9.366 ви-

ше него што признаје РФЗО, из чије ка-

се се исплаћују зараде за званично уго-

ворена радна места. Иако од тада није

било „скенирања” броја запослених, у

Министарству кукају да се тренд уве-

ћавања „прекобројних” наставља, па је

тако прошле године њихов број уве-

ћан за још 4.000! Укупно, како је рекао

министар, 13.600. 

Грађани, у ствари, преко заједнич-

ке здравствене касе плаћају гласачку

машину Г17+, односно УРС и ДС, које

су се у том систему дебело ухлебиле,

онда, наравно, нема пара за много то-

га. Притом, како год окренете, грађани

су сами криви – много троше, много

очекују, не уплаћују. То што их нико

ништа не пита, не помиње се. У ставри,

имамо посла са отуђеном бирократи-

јом, јер РФЗО је управо то, чиста и гола

бирократија, коју грађани уопште не

занимају. 

Заједничка здравствена каса поста-

ла је сама себи сврха. Хајде да будемо

„Европљани” - сваког месеца плаћамо

здравствене доприносе, а нико од нас

нити има уговор са РФЗО, нити зна

шта плаћа! Није дефинисан основни

пакет здравствених услуга. Нигде у

свету ништа слично не постоји. 

Како функционише РФЗО видели

смо минулог лета, када су данима и не-

дељама сабирали и одузимали, и нису
успели прецизно да утврде  колико
тачно пацијената чека на операцију на
срцу! Сад видимо да ни запослене не
умеју да преброје! Али, када су грађани
у питању, увек знају да пара нема до-
вољно, имају евиденцију ко не плаћа
доприносе, а уверавају нас  да по глави
становника за лечење на располагању
имамо само 280 евра! Како да им веру-
јемо да је та цифра тачна кад све друго
не умеју да израчунају, нити имају пр-
цизне податке? 

Пола буџета за плате

За зараде 104.500 уговорених рад-
них места у здравству прошле године
је издвојено бруто 90 милијарди дина-

ра,  што је 46 одсто укупног буџета за
задравство. У здравству је, мимо уго-

вора са Фондом, запослено 13.600 љу-
ди, каже Зоран Станковић, министар

здравља. За њихове зараде здравство
је, тврди он, годишње на губитку око

пет милијади динара! 
Није здравство на губитку, на гу-

битку су грађани ове земље - нико их
ништа не пита, рачуни им се редовно
испостављају, а ни након десет година

од почетка реформе нису добили ефи-
касно и добро организовано здрав-
ство у којем је трошење њихових пара
транспарентно. Новац за плате радни-
ка које су установе запослиле „на своју

руку”, исплаћује се из такозваних „са-
мосталних прихода” (читај: новац гра-
ђана). 

И министар је увидео да постоји не-
ка грешка у рачуну: за плате 13.600 за-
послених „вишка”, издваја се 8,7 мили-
јарди динара, а све установе кроз ко-
мерцијалне програме, за годину дана,

зарадиле су укупно 5,8 милијарди, од
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чега половина (2,9 милијарди динара),

наводно, „иде” за лекове и потрошни

материјал. Одакле онда новац за плате

„прекобројних”? Србија је уз све то је-

дина земља у Европи, бар кад је здрав-

ство у питању, где је рачунање „на

оловчицу”, заоставштина из прошлих

времена, високо на цени. 

За неке, тај начин пословања и во-

ђења рачуна још како има „добру”

страну. Само тако се може објаснити

како је могуће, а недавно смо то чули

приликом хапшења четворо лекара

ужичког ЗЦ, да се ортопедска помага-

ла могу наплатити два пута – једном

од пацијената (кеш), други пут зва-

нично, из касе РФЗО!? 

Протеклих дана, видимо, нема ци-

тостатика. Не могу да се нагоде у чему

је проблем – има лека, нема га, има га

испод тезге. Има га ван земље, не, нема

га нигде у Европи…Такође, нема вак-

цине против менингитиса. Још памти-

мо како је, уместо да „Торлак” по хит-

ном поступку набави вакцину против

свињског грипа, у условима кад је про-

глашена пандемија, вакцина набавља-

на „преко Азије на Теразије”, уз „малу

помоћ” четири посредника и веома

хитно! И – ником ништа! 

Шта се променило одласком Томи-

це Милосављевића? Нажалост, по све-

му судећи, осим мало боље комуника-

ције са новинарима и јавношћу (др

Станковић је васпитан човек), изгледа,

ништа битно. На једној страни плаћа-

мо 13.600 „невидљивих”, на другој, са-

мо Клиничком центру Србије, према

нормативима, недостаје 1.000 меди-

цинских сестара, а целом систему већ

годинама недостају анестезиолози,
радиолози, педијатри. 

Да би здравствени систем био ефи-
касан, светска искуства кажу да у њему
треба да је између осам и 14 одсто не-
медицинског кадра. Код нас је тај про-
ценат на нивоу од око 30 одсто! Али је
зато, у циљу рационализације, из си-
стема избачена стоматологија, меди-
цина рада, а по кулоарима се прича да
се планирају нове „рационализације” у
циљу штедње. Све то плаћају грађани
Србије. Пита ли их неко? Нико. 

У извештају нема кључних пробле-
ма…

У међувремену, од четвртог места
по степену корупције у здравству у
свету, пре неколико година (истражи-

вање Светске банке) Србија је „напре-

довала” и попела се на треће место.

Али, некако тихо и нечујно, корупција

у здравству је све ређе тема којом се

јавност бави, полако се потискује са

листе топ-тема. 

Постала је саставни део функцио-

нисања здравства. На то је недавно

указао и председник Одбора за здра-

вље и породицу Скупштине Србије, др

Паја Момчилов, критикујући мини-

стра што у тромесечном извештају

Министарства здравља, који је посла-

ничком већином, упркос озбиљним

примедбама, усвојен на седници Одбо-

ра, није наведен кључни проблем који

притиска српско здравство – корупција.

Озбиљних примедби на извештај

имали су и други чланови Одбора, оце-

њујући да у њему јако много простора

заузимају подаци о ХИВ-у и туберку-

лози, док је на другој страни јако мало

података о малигним и кардиоваску-

ларним обољењима, најчешћим узро-

цима смрти у Србији. 

Шта је са увођењем информацио-

ног система? Долазећи на дужност ми-

нистра, др Станковић је у својим јав-

ним наступима обећао да ће до марта

2012. године информациони систем у

здравству бити у функцији. Ево нас у

марту 2012.

У минулих 12 година „ослободио-

ци” су у потпуности успели да отуђе

здравстени систем од пацијената,

оних који га држе на својим плећима,

због којих постоји. 

Деформисан је до граница који во-

де у колапс. Проблеми са оверавањем

књижица крагујевачких оружара само

су оголели проблеме који здравство

годинама муче и довели га на ивицу

колапса. Уколико се нешто суштински

не промени, из темеља, пре свега у

области финансирања (проблем је

увек тамо где су паре) државни здрав-

ствени систем ускоро неће ни постојати.

Плаћаћемо све. Ко не буде имао па-

ра, нека му је Бог у помоћи... Држава је,

спроводећи реформу изгубила из ви-

докруга пацијенте, они који су водили

систем (Г17+, УРС – имена се стално

мењају…), имали су у глави само паре.

Каса РФЗО је отањена довољно, прео-

стали су још тањи џепови грађана.

Треба и њих темељно испразнити.

Здравље, изгледа, никоме не треба.

Што смо болеснији, више ћемо плаћати…

Да ли је то био циљ реформе?

А. В.
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П
ошто је пропао и
последњи тен-
дер за продају

државне авио-компа-
нија ЈАТ ервејз, Влада
Србије прави несваки-
дашњи преокрет тако
што решење и помоћ

тражи код виђенијих српских при-
вредника или, колоквијално речено,
тајкуна. Према речима премијера Мир-
ка Цветковића, држава ће упутити јав-
ни позив за избор финансијског парт-
нера на који сви могу да се јаве. Фор-
мираће се ново предузеће које ће по-
том преузети имовину ЈАТ-а, док ће
дугови садашње компаније остати др-
жави. Дакле, замисао је потпуно иста
као и у септембру прошле године, са-
мо што ће овај пут бити постигнут не-
формални договор да се тајкуни јаве
на тендер и тако заједно са државом,
сразмерно улагањима, постану акцио-
нари нове авио-компаније.

Шпекулише се да би сувласници
новог ЈАТ-а били власник „Делте“ Ми-
рослав Мишковић, власник „МК Ко-
мерца“ Миодраг Костић и власник
„Фармакома МБ“ Мирослав Богиће-
вић. Kао и увек, jедино Мишковић му-
дро ћути, док Костић и Богићевић от-
кривају своје „карте“. 

Тајкуни „патриоте“!?

Власник „Фармакома МБ“ каже да
је заинтересован да са Мишковићем,
Костићем и државом Србијом преузме
ЈАТ, објашњавајући да је реч „о држав-
ном пројекту“ у коме би њих тројица
учествовали са 50 одсто власништва,
док би друга половина компаније
остала у рукама државе. „Један од нас
тројице био је на разговору код преми-
јера Мирка Цветковића где му је та

идеја предочена“, рекао је Богићевић.
Он је открио да је у почетку била идеја
да их буде четворица, али да не види
ко би то још могао да буде. 

„Нас тројица смо се чули телефо-
ном, разговарали о тој идеји и ја сам
рекао да сам заинтересован“, признао
је власник „Фармакома МБ“. Без обзи-
ра што садашњи ЈАТ не послује профи-
табилно, Мирослав Богићевић сматра
да за привреднике то није препрека.
„То нам је предочено као државни пр-
ојекат и ја желим у томе да учествујем.
Гледаћемо само како да не изгубимо у
том послу, а ја претпостављам да ће
бити потребна и нека улагања да ком-
панија почне са радом“, казао је Боги-
ћевић и додао да они нису направили
анализу „колико је новца потребно да
се покрене посао“. 

Будући сувласник ЈАТ-а, Миодраг
Костић, каже да код већине привред-
ника који су спремни да преузму наци-
оналну авио-компанију „преовлађује
патриотски осећај, па тек онда потен-
цијална зарада“. „Постоје иницијални
предлози који се тичу приватизације
ЈАТ-а, а у које би се укључила неколи-
цина српских привредника. МК група
за сада само разматра могућност ула-
ска у наведени конзорцијум, али када
све карте буду на столу, тада можемо

причати о детаљима“, рекао је Костић.
Њему, како каже, посебно смета то
што се привредници који у време кри-
зе отварају нова радна места и допри-
носе развоју привреде и животног
стандарда, називају тајкунима, док се
странци са „нејасним обећањима“
означавају као „инвеститори“. 

На питање новинара да ли значи да
не очекује било какву добит од ЈАТ-а,
Костић мистично каже да се „исплати
улагати некада зарад виших циљева“.
Нејасно је који то „виши циљеви“ при-
тискају Костића да инвестира свој но-
вац у нешто што се зове „мачка у џаку“,
ако је познато да у минулом периоду
његов „патриотизам“ и није нешто по-
себно долазио до изражаја!? 

На добош за багателу

Јавна је тајна да је колапс ЈАТ-а на-
стао као последица политичког и не-
стручног руковођења овог компани-
јом у последњој деценији, док је ситуа-
ција додатно ескалирала у мандату
владе Мирка Цветковића. Да неким
случајем ЈАТ може да послује профита-
билно, онда би се за његову куповину
надметале и грабиле светске компа-
није. Овако су Влади Србији домаћи
тајкуни постали једина алтернатива
за привидно и предизборно спашава-
ње предузећа које је осуђено на про-
паст.

Какав облик „патриотизма“ може
да преовлада код Костића, који је сво-
јевремено купио три шећеране за три
евра, и код Мишковића који је
oчерупао „Ц-маркет“, „Пекабету“ и дру-
ге државне гиганте и целу своју „Дел-
та“ империју саградио на корупциона-
шким полугама!? У случају ЈАТ-а по-
стоје само две опције: или тајкуни „от-
купљују грехе“ по налогу режима или
ће за багателу добити имовину ЈАТ-а
коју ће потом препродати и тако изву-
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ЈАТ�слеће�у�јато�тајкуна

Пише: Иван Нинић

• По опробаном рецепту који је примњен у отимачини Ц-маркета, Пекабете и шећерана за
три евра, тајкуни Мирослав Мишковић и Миодраг Костић, под повлашћеним условима, доче-
паће се вредне имовине ЈАТ-а, коју ће потом препродати по вишеструким ценама, док ће ду-
гове од око 250 милиона евра оставити пореским обвезницима. Пре продаје, Самостални син-
дикат саобраћајних пилота Србије захтева реалну процену преостале имовине која је у вла-
сништву ЈАТ-а

Последњи позив за лет без повратка



ћи профит!? Без обзира што се не зна

економска рачуница и профитабил-

ност новог ЈАТ-а, познато је да дугови

компаније износе око 250 милиона

евра. Међутим, ови дугови неће пасти

на грбачу тајкуна већ на грбачу поре-

ских обвезника Србије.

Да ће тајкуни за багателу добити

имовину ЈАТ-а, чија вредност је неупо-

редиво већа од онога што се у медији-

ма спекулише, упозорио је недавно и

Самостални� синдикат� саобраћајних

пилота�Србије. У свом саопштењу ова

организација позива надлежне да као

полазну основу прво процене стварну

вредност ЈАТ-а, указујући да можда

највећа вредност компаније сада лежи

у „слотовима“ који представљају права

летења. 

„Поједине слотове имамо већ више

од 50 година, а они су одскоро постали

предмет трговине у свету. Они ће тек

добијати на вредности обзиром на по-

раст саобраћаја и нове европске регу-

лативе које ће произвети дејство од 1.

јануара 2014. године. За сада су на бер-

зи слотови у Америци и на аеродрому

Хитроу у Лондону. Амерички слотови

толико вреде да је чак једна емиратска

компанија нудила куповину флоте

ЈАТ-у за предавање права коришћења

на летење. Само слот за аеродром Хи-

троу у Лондону вреди 40 милиона

евра. Од 2014. вредноваће се и слотови

за Амстердам, Диселдорф, Франкфурт

и Париз. Процењује се да укупна вред-

ност слотова износи између 250 и 300

милиона евра. Ова права не могу се

пренети на нову компанију“, упозора-

вају из синдиката пилота.

Интересантно је да би у новом ЈАТ-

у тајкуни Мишковић и Костић добили

изузетно школован и обучен дефици-

тарни пилотски кадар. Синдикат твр-

ди да пилотске лиценце такође имају

велику вредност, те да се улагање у

„фабрику знања“ садашњих пилота

ЈАТ-а процењује на чак 65 милиона до-

лара! 

Лов на квадрате

Према оцени синдиката пилота, у

јавности је створена погрешна слика

да је ЈАТ „појео своју супстанцу“ и да је

губиташ који живи на грбачи поре-

ских обвезника. „У периоду од 2002.

године до данас издвојено је без на-

докнаде или продато за неадекватну

цену скоро све што је компанија има-

ла, осим флоте. Без надокнаде су из-

двојене целине ЈАТ Техника, Хотели

Славија, Апартмани Копаоник, ЈАТ Ке-

теринг. За неадекватну цену су прода-

ти аеродроми Тиват, Подгорица, Вр-

шац и Пилотска академија ЈАТ-а. Укуп-

на вредност ових објеката процењује

се на 250 милиона евра“, тврде у син-

дикату пилота. 

Они истичу да је у децембру 2002.

године Влада Србије продала аеродро-

ме Подгорица и Тиват са припадају-

ћим пословним просторијама за 10

милиона долара, док је само у аеро-

дром Тиват ЈАТ инвестирао 160 мили-

она марака (80 милиона евра). „ЈАТ је

на крају добио само 5 милиона долара

од овог износа и то у компензацији за

услуге опслуживања авиона на тим

истим аеродромима. Ипак, ту је доби-

јена нека надокнада, а за издвојене

хангаре, хотеле и апартмане није било

надокнаде“, откривају из синдиката

пилота.

Учешће Мишковића и Костића у

власничкој структури будућег ЈАТ-а

може да им донесе изузетну корист у

виду ексклузивног пословног просто-

ра у иностранству, уколико претходно

неки други лешинари не буду окупи-

рали имовину нашег националног

авио-превозника. Синдикат пилота

тврди да ЈАТ у Хрватској има некрет-

нине у вредности од 50 милиона евра

и да су у питању апартмани у Пули и

зградама које широм Хрватске тренут-

но користи „Кроација ерлајнс”, а који

треба да се поврате на суду.

Следи 600 отпремнина

Док Хрвати неограничено експлоа-

тишу ову имовину, ЈАТ своје обавезе и

ликвидност финансира из кредита.

Влада Србије дала је 2010. године га-

ранцију за један у низу ЈАТ-ових кре-

дита од 51,5 милиона евра, који је по

комерцијалним условима узет од Со-

сијете женерал и Уникредит банке.

Уместо да се део новца утроши за за-

куп два авиона, како је то законом де-

финисано, ЈАТ је новац потрошио за

враћање старих дугова за гориво, сер-

висе, аеродроме и рефинансирање ра-

нијих кредитних обавеза.

План владе је да око 600 запосле-

них из садашњег ЈАТ-а добије отпрем-

нине кроз социјални програм, те да се

на тај начин олакша функционисање

нове авио-компаније. 

Исти сценарио је виђен и 2009. го-

дине када је ЈАТ из буџета Србије до-

био око 7,5 милиона евра за редукцију

вишка запослених.Дакле, по други пут

ће порески обвезници финансирати

нових 600 отпремнина, а све како ту

обавезу на свој џеп не би преузели тај-

куни Мишковић и Костић, који ће до-

бити ЈАТ без дугова.
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Продаја пропала, а консултанту 49,9 милиона! 
Без обзира што је последњи покушај приватизације ЈАТ-а окон-

чан безуспешно, јер се на тендер нико од потенцијалних купаца ни-
је јавио, консултант је своје услуге уредно наплатио. Наиме, како са-
знаје новинар „Велике Србије“, влада је из државног буџета, 27. јула
прошле године, исплатила астрономских 49.914.000 динара прива-
тизационом саветнику, односно предузећу за ревизију и консал-
тинг De lo it te д.о.о. Београд. Да је тендер неким случајем успео, пред-
узеће De lo it te би било посебно награђено, тако што би се основна це-
на посла удвостручила на износ од 99.828.000 динара. Осим ових
500.000 евра, и ранијих година режим је буквално бацао милионске
своте новца за услуге страних консултаната, а да њихови савети ни-
када нису довели до санације пословања ЈАТ-а.



П
о старости становништва Срби-
ја се налази међу десет држава у
свету с најнеповољнијом струк-

туром. Од укупне популације чак 16
одсто чине старији од 65 година. Ре-
зултати пописа из 2002. године пока-
зали су да је становништво у 102 оп-
штине, од укупно 161, сврстано у кате-
горију дубоке демографске старости, а
чак у 38 општина достигло је седми,
последњи стадијум старости. Подаци
са последњег пописа такође нису охра-
брујући, ако узмемо у обзир да у Срби-
ји има нових, и то чак 11, насеља у ко-
јима више нико не живи. То значи да је
становништво у 85 одсто општина де-
мографски веома старо. У овој групи
општина издвајају се општине Књаже-
вац, Ражањ, Рековац, Бабушница, Га-
џин Хан, Црна Трава. У њима удео ста-
ријих од 60 година је од два до три пу-
та већи од броја младих од 20 година.
Овом су допринели пад наталитета,
миграције младих, продужење живот-
ног века, итд. 

Подршка државе изостаје

Урушавање српске привреде, ката-
строфална економска ситуација, раст
незапослености, промена вредносног
система у друштву, неповољна демо-
графска кретања допринели су пове-
ћању сиромаштва и социјалног расло-
јавања друштва, чиме је драстично по-
већана угроженост деце, немоћних и
старијих. Сиромаштво, социјални и
здравствени проблеми постали су са-
ставни део свакодневног живота ве-
ћине старијих особа. Истраживања по-
казују да на стотине хиљада људи пре-
ко 65 година живота нема никаквих
примања или да располаже са месеч-
ним примањима која не прелазе 100
евра. Материјалнуподршку проналазе
у породици ако имају сроднике, док
институционална подршка државе
изостаје. Међутим, немали број њих

нема ни сроднике, ни материјалну по-
дршку државе ни могућности да је
оствари. 

Мрежа институција социјалне и
здравствене заштите често заобилази
забачена рурална подручја, тако да ве-
лики број старих на ивици животне ег-
зистенције није ни упознат са својим
правима, пре свега правом на матери-
јалну надокнаду, здравствену књижи-
цу, итд. Такође многа старачка дома-
ћинства у селима, упркос томе што ни-
су у стању да раде и привређују, због
поседовања имања не могу да остваре
право на новчану помоћ или до ње те-
шко долазе. Свега 10.000 старих доби-
ја помоћ од државе. За осталих 240.000
надлежни не знају где и од чега живе.
Претпоставља се да више од половине
њих живи на селу у тешком сирома-
штву. Без примања, подршке државе,
родбине и пријатеља, преживљавају
тако што се хране оним што сами поса-
де уколико су у могућности.

Обесправљени, маргинализовани у
беди, оронулог здравља не само због
неадекватног лечења већ најчешће
због изостанка истог, постали су гра-
ђани другог реда. 

Живот испод достојанства

Алармантни су подаци и када су у
питању пензионери. У Србији има око
1,7 милиона пензионера. Најниже пен-
зија је нешто веће од 8.000 динара. Нај-
бројнији су пензионери из категорије
бивших запослених, којих има око 1,3
милиона, са просечном пензијом око
23.000 динара, што је око 60одстопро-
сечне плате. Више од 200.000 пензио-
нера живи на граници сиромаштва.
Неуропсихијатар Гордана Пауновић
Милосављевић истиче да се на живот
старијих одражава тешка економска и
социјална ситуација у држави, што
проузрокује код њих велике егзистен-
цијалне али и здравствене проблеме.

„Старо становништво, преко 65 годи-
на, веома је осетљиво на ризике који
долазе из окружења, а због често
скромне или непостојеће радне спо-
собности проистекне знатна зави-
сност, приликом задовољења свако-
дневних потреба, од других, били то
потомци или држава. 

Стога је старим људима сигурност,
односно извесност неопходна. Дру-
штвени проблеми често доводе старе
људе и преко ивице егзистенције“, ис-
тиче неуропсихијатар Гордана Пауно-
вић Милосављевић.

Она упозорава да у том смислу жи-
вот старих особа често добија марги-
нални карактер, као битисање људи
који се налазе на рубу друштвеног жи-
вота. „Стари људи су често лимитира-
ни у свом учешћу у друштвеном, еко-
номском и политичком животу, што
код њих изазива осећање бескорисно-
сти, одбачености, мање вредности, као
и спознаје да њихове жеље скоро нико
не препознаје. Због тога се повлаче и
окрећу се ка унутрашњем, сопственом
свету, што често доводи до мрзовоље,
љутње и депресије. 

Др Пауновић Милосављевић упозо-
рава да се старије особе, суочене са по-
менутим проблемима, често одлучују
да окончају свој живот. „Поређење
давне прошлости са садашњим трену-
цима препуним социјалних егзистен-
цијалних и здравствених проблема,
као и осећај беспомоћности, може до-
вести стару особу да чак покуша, при
скретању пажње на себе, да изврши
самоубиство. Учесталост самоубиства
расте са годинама старости“, истиче др
Пауновић Милосављевић и додаје да
друштвена изолација, слабљење везе
са потомцима, осећај усамљености и
престанак сваке радне активности
убрзавају соматске и психичке тегобе
у старости. У Србијије, наиме, све мање
породица са две и три генерације, па је
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Режим�маргинализовао
најстарију�популацију

• Истраживања показују да на стотине хиљада људи преко 65 година живота нема никаквих
примања или да располаже са месечним примањима која не прелазе 100 евра. Материјалну
подршку проналазе у породици ако имају сроднике, док институционална подршка државе
изостаје. Међутим, немали број њих нема ни сроднике, ни социјалну ни здравствену зашти-
ту. Свега 10.000 старих добија помоћ од државе. За осталих 240.000 надлежни не знају где и
од чега живе. Претпоставља се да више од половине њих живи на селу у тешком сирома-
штву



израженија појава изолације међу чла-
новима породице, када престају еко-
номске и емотивне везе између старих
и њихове деце.

Геронтолошки центри
за већину недоступни

Упркос томе што стручњаци упозо-
равају да су неопходне посебне мере и
увођење нових програма социјалне
помоћи када су у питању стари, још
увек нису превазиђене ни бољке, од-
носно слабости постојећег система со-
цијалне заштите старих особа. Не по-
стоје прихватилишта за старе особе,
доминира неинформисаност о прави-
ма и могућностима коришћења посто-
јећих услуга, недовољно издвајање бу-
џетских средстава за помоћ старим
особама, недостатак новчаних сред-
става за покривање услуга здравстве-
не заштите, партиципације за меди-
цинске услуге, лекове, помагала за ста-
ре изнад 65 година. Дневни боравциза
старе особе су права реткост, а ако их
има, има их само у великим градовима
док је број државних геронтолошких
центара недовољан а приватни су, с
друге стране, за већину грађана Срби-
је скупи, то јест недоступни.

„И у Београду и у Србији постоји не-
довољан број специјалних здравстве-
них установа за третман старих лица а
то би биле геронтолошке здравствене
и геронтолошко-здравствено-соци-
јалне установе. Србија касни у аде-
кватном решавању овог проблема све
бројније популације старих“, закључује
др Пауновић Милосављевић. 

Посланик СРС у Народној скупшти-
ни републике Србије, Лидија Дими-
тријевић, упозорава да ће се ствари
тек погоршати. „Прошле године сту-
пио је на снагу нови закон о социјалној
заштити. Одредбама члана 54, став 2,

дефинисано је да дом за смештај одра-
слих и старих лица не може имати ка-
пацитет већи од 100 корисника. Про-
блем који ће настати због овог закон-
ског решења јесте да ће остати ускра-
ћен све већи број лица заинтересова-
них за овај вид заштите, нарочито у ве-
ликим градовима, где је већи број ста-
новника и у којима углавном постоји
само по једна оваква установа чији је
оснивач Република Србија или једини-
ца локалне самоуправе. Када она буде
попуњена у броју како је одређено за-
коном, установа не сме да прими ни-
једну особу више. Подаци говоре да су
потребе за овим смештајем двоструко
веће од расположивих капацитета у
државним домовима и да се на сме-
штај чека и до годину дана. Подаци ко-
ји се провлаче о попуњености капаци-
тета од око 80 одсто, односе се на све
домове укупно, и на приватне и на др-
жавне“, истиче посланик СРС-а. 

Према њеним речима, ове установе
раније су углавном биле осниване од
стране Србије или јединица локалних
самоуправа а од 2004. године има и
приватних домова за старе. „Према
званичним подацима, у Србији, без по-
датака за Војводину, има 28 приват-
них домова којима је Министарство за
рад и социјалну политику издало до-
зволу за рад и за чији квалитет услуга
гарантује. Сви су они малих капаците-
та, од 20 до 30 корисника, а само један
има капацитет од 65 корисника, док
25 домова има забрану рада. Међутим,
цене смештаја у приватним домовима
су изузетно високе и крећу се од 400
до 1000 евра“, упозорава Димитријевић. 

Шанса за бизнис

На сајту Министарства за рад и со-
цијалну политику дефинисани су
услови за оснивање и почетак рада
приватног дома за старе. „Сви ти нор-

мативи који су прописани односе се на
капацитет од 250 корисника. Нови за-
кон прописује да број корисника не
може бити већи од 100. Рецимо, капа-
цитет Дома на Бежанијској Коси мно-
го је већи и остаје нам да видимо како
ће се у случају овог дома примењивати
нови закон о социјалној заштити: да
ли ће се закон поштовати, што би ди-
ректно значило да ће велики број ко-
рисника морати да напусти овај дом и
да потражи смештај у приватним до-
мовима! Иначе, од 1972. године, када је
саграђен овај дом, његови капацитети
су увек попуњени“, прича Димитрије-
вић и поставља питање да ли је неко
видео одличну шансу да направи од-
личан бизнис, и то под покровитељ-
ством државе. „Законом ће бити одре-
ђено да једна установа може примити
највише сто корисника и нико неће
смети да прима стара лица преко про-
писаног броја. Са друге стране, као
пружалац ове услуге може се јавити
неко ко је за то лиценциран уз посту-
пак јавне набавке. Наручилац ове услу-
ге је Министарство надлежно за соци-
јалну заштиту или јединица локалне
самоуправе, такође надлежна за соци-
јалну заштиту. и држава ће дотирати
за смештај старих лица у приватним
домовима. Кад знамо у каквом је ста-
њу област јавних набавки у Србији, он-
да слободно можемо рећи, да забрину-
тост да ће се Закон о јавним набавкама
кршити и у овом случају постоји. Како
да грађани Србије верују у унапређење
услуга социјалне заштите? Како да ве-
рују дау случају домова за смештај ста-
рих лица неће бити неправилности
приликом поступака јавних набавки?“
Она истиче да Српска радикална
странка није против смештаја лица у
домове у приватној својини, али је
против тога да неки државни дом мо-
ра да задржи само сто корисника, а да
остали морају да напусте дом. Посла-
ник СРС-а на крају додаје: „Велики број
пензионера има ниске пензије, а многа
стара лица немају никаквих примања.
Ни сроднике“. 

Све ово указује да се режим не бави
проблемима великог дела популације,
у овом случају најстаријима. Уместо
решавањем проблема и узрока који су
ову категорију гурнули на ивицу егзи-
стенције и друштвено је маргинализо-
вали режим се бави углавном само са-
нирањем последица, и то у недовољ-
ној мери. На унапређење квалитета
живота старији ће морати да сачекају
нека боља времена када власт схвати
да су они саставни део друштва.

Р. В. С.
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К
атоличка црква, Хрватски кон-
зулат и локална власт у Суботи-
ци изазивају вештачке поделе и

дискриминацију међу Буњевцима и од
нас праве грађане другог реда. Поде-
лом између два рођена брата вештач-
ки су створени Хрвати, тако што се је-
дан од њих изјашњава као Буњевац, а
други као Хрват - каже на почетку раз-
говора за „Велику Србију“ члан Буње-
вачког националног савета Драган Ко-
пуновић из Суботице. Осим што су га
Буњевци изабрали да у Савету штити
њихове интересе, Драган је профресор
разредне наставе у Основној школи
„Ђуро Салај“ у Суботици, али и члан
Српске радикалне странке још од
1993. године. Он у разговору за „Вели-
ку Србију“ отворено говори о пробле-
мима Буњеваца и присилном покуша-
ју асимилације која се над том мањи-
ном спроводи у Србији.
• Како коментаришете то што се Бу-

њевци све чешће поистовећују са
Хрватима? 

― Историјска чињеница је да су Бу-
њевци некада били православне веро-
исповести, па су Хрвати то искористи-
ли да нас похрвате преко католичке
цркве. То се у највећој мери десило у
периоду од 1945. године када је Тито
издао наредбу да се сви Буњевци мо-
рају изјашњавати као Хрвати, и од та-
да почиње несрећа буњевачког наро-
да у овим крајевима.Тек од 1991. годи-
не, на попису становништва, могли
смо поново да се изјашњавамо као Бу-
њевци. Подсећања ради, још 1918. го-
дине, преко Велике народне скупшти-
не Срба, Буњеваца и осталих Словена
дали смо допринос у изградњи држав-
ности Србије, што се ни дан-данас не
вреднује на прави начин. Буњевци су
увек били и остали лојални грађани
државе Србије.
• Да ли институције Републике Хр-

ватске врше притисак на Буњев-
це?

― Као што у источној Србији Власи
не желе да се изјасне као Румуни, јер се
тако не осећају, исти је проблем и са
Буњевцима који не желе да се изјасне
као Хрвати. У нашем случају Хрватски
конзулат у Суботици има значајну
улогу, почевши од манипулације до
конкретне финансијске помоћи. У то-

ку пописа вршена је страховита пропа-
ганда тако што се ишло од куће до ку-
ће, људима је прећено, чак су и послом
условљавани. Очигледан је интерес
Хрватског конзлата да што више Бу-
њеваца постану Хрвати. 
• Да ли вам то смета?

Буњевци су посебна етничка група,
са својим идентитетом и језичким спе-
цифичностима у односу на српски је-
зик.
• Да ли се поуздано зна колико да-

нас Буњеваца живи у Србији? 
― Према попису из 2002. године,

око 20.000 људи се изјаснило као Бу-
њевци. У последњем попису спомиње
се цифра око 17.000 Буњеваца, а
16.000 Хрвата. Стално се прави тај пан-
дан између Буњеваца и Хрвата. Зва-

нични подаци за Суботицу биће веро-
ватно објављени уз велико кашњење,
као и увек. То је зато што се једностав-
но бројке фризирају да би било што
више Хрвата, а што мање Буњеваца.   
• На који начин се бројке фризира-

ју? 
― Најбољи пример за то је манипу-

лација приликом израде бирачког
списка мањина, што је био уводу избо-
ре за националне савете. Људи су упи-
сивани тајно, па су им решења о упису
стизала на кућне адресе. Многи Бу-
њевци су изразили негодовање због
тога што су без њиховог знања уписа-
ни у посебан бирачки списак као Хрва-
ти, јер то је кривично дело. Независно

да ли су у питању стари или млади, Бу-
њевци су једини по судовима позива-
ни, да би се проверило зашто су се из-
јаснили као Буњевци. 
• Да ли Влада Србије и локална

власт у Суботици имају слуха за
Буњевце?

― Буњевци су са Србима увек били
у братским односима. Проблем је то
што нас Демократска странка и режим
Бориса Тадића дискриминишу. Ова
влада ништа кокретно није урадила
како би се побољшао положај и опста-
нак Буњеваца у Србији. Када би нам
држава помогла, сигуран сам да у Су-
ботици не би било ни 100 правих Хр-
вата. Они који се тако изјашњавају су у
ствари пре тога били Буњевци. Нама и
нашој деци се у школама намеће хр-
ватски језик који је нама неразуман,
јер то није наш језик. Масовно се упи-
сују разреди на хрватском језику са по
два ученика. Људи се поткупљују пре-
ко гратис одласка на море у Хрватску,
буквално за 100 евра. А власт у Србији
све то мирно посматра.
• Какав је третман према Буњевци-

ма када је у питању запошљвање? 
― Данас за Буњевце готово да нема

места у државним предузећима и ин-
ституцијама и то је очигледна дискри-
минација. Ево, на пример, предузеће
„Топлана“ у Суботици је подељено на
два дела, односно на „Топлану“ и „Гас“.
„Гас“ припада Хрватима, а „Топлана“
Демократској странци. Такав принцип
је свуда присутан у Суботици. Само се
пред изборе сете да постоје Буњевци.
• Члан сте СРС-а, и то не кријете?

― Ја сам од 1993. године члан СРС-а,
али тек сам се сада активирао у стран-
ци, јер сматрам да Буњевци могу да на-
ђу своје место у СРС. Радикали имају
знатну подршку у буњевачком бирач-
ком телу и то није никаква тајна. Сви
који се отворено изјашњавају као Бу-
њевци поштују политику СРС-а и ње-
ног председника др Војислава Шеше-
ља. Никада не могу да заборавим др
Војислава Шешеља који је, приликом
сваког доласка у Суботицу, свој говор
почињао речима: Помоз’ Бог браћо Ср-
би, помоз’ Бог браћо Буњевци! Једино
др Шешељ и радикали умеју да цене то
што су Буњевци лојални Србији, јер ми
резервну државу немамо.              Р. В. С.
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Интервју

Буњевци�нису�Хрвати
У разговору за „Велику Србију“ Драган Копуновић из Суботице поручује



„Ни дирајте попове,
ухапсите лопове“! одје-
кивало је главнимград-
ским тргом у Пљевљи-
ма из стотинак грла ре-
волтираних грађана
који су салвом гнијева
дочекали предсједника

црногорске владе Игора Лукшића.
Прогон свештеника канонске Срп-

ске православне цркве у Црној Гори
наставља се. Након јасне намјере вла-
сти, посебно оне коју персонификује
предсједник црногорске скупштине,
Ранко Кривокапић, да из Црне Горе из-
баци што више свештеника Српске
православне цркве и тако је макси-
мално ослаби како би његова секта у
лику и дјелу „Црногорске православне
цркве“ силом пендрека, медијским
притисцима и снагом органа државне
управе, заузела вјерски простор Црне
Горе.

И то послије још увијек неуспје-
шног покушаја црногорског режима
да протјера мр Велибора Џомића, про-
тојереја ставрофора, члана Правног са-
вјета Митрополије црногорско-при-
морске и човјека који је медијски и
правно потукао, до ногу, црногорски
режим и његове најоданије и најобра-
зованије представнике. Да би сакрили
своју немоћ пред Џомићем и пред вјер-
ницима – грађанима Црне Горе режим
је, из дана у дан предузимао све „енер-

гичније“ акције. Након препада на Џо-
мићева људска права, Министарство
унутрашњих послова Црне Горе доно-
си рјешење да из Пљеваља, из Мана-
стира Св. Тројица протјера у року три
па до 25 дана: Огњена Перковића, Ни-
колуОлића, МиланаСтојиљковића, Са-
шу Јањића, Дарка Јовића, Боривоја
Пантића и архимандрита Леонида,
управитеља манастира „Света Троји-
ца“. Сви свештеници Милешевске
епархије.

Оно што се сада може рећи јесте да
је власт још једном, жестоко, себи за-
била аутогол. Наиме, отпор овдашњој
власти, из дана у дан, постаје све же-
шћи и све боље организован па је НВО
„Патријарх Варнава“ из Пљеваља, коју
предводи новинар Божидар Јеловац, у
часу када је у Пљевљима боравио
предсједник владе, одржала јавни час
из морала, традиције и права српског
народа, гласним негодовањем показа-
ла нејаком премијеру оштрину народ-
ног бунта, који је у овом часу, тек у на-
јави.

Шта значи сусретати се са разљуће-
ним Србима, то скоро свакодневно
осјећа Игор Лукшић, кога већ многи
зову Игор Нејаки.

Оно што се такође зна јесте да Срби
у Црној Гори бију одсудну битку за
очување своје Српске православне цр-
кве јер су многе „одсудне“ битке већ
поодавно изгубљене неспособношћу
и нечињењем парламентарних „срп-
ских“ странака, посебно Нове „српске“
демократије.

Показује се да је прича да се Ман-
дић јавно свађа са влашћу а тајно тргу-
је итекако тачна, с обзиром да је, до са-
да, изгубљена свака национална битка
коју је водио лидер Нове.

Тако је започета и прича о протје-
ривању свештенства Српске право-
славне цркве, Црногорско-приморске
митрополије, Никшићко-будимљан-
ске епархије али се, очито, неће тако
завршити јер артикулисање народног
незадовољства, које ових дана дости-
же кулминацију, усмјеравају и контро-
лишу други људи, српски радикали,
који са подгоричким режимом немају
додирних тачака.

– Српска православна црква се мо-
ра регистровати као невладина орга-
низација – гракнуо је, ових дана, Кри-
вокапићев министар за унутрашње
послове Иван Брајовић, тврдећи да ће
тек тада „бити легитимна“...

Чињеница је да је Српска право-
славна црква створила Црну Гору као
државу, односно Црногорско-примор-
ска митрополија, па би логично држа-
ва морала да се брине какав однос Срп-
ска православна црква има према њој
а не никако обратно. Али министар у
влади Мила Ђукановића, Иван Брајо-
вић, то и не зна. Свјестан је једино да
тренутно има силу полиције у својим
рукама. 

Ако се зна да је „самосталност“ Цр-
на Гора у мају 2006. године добила
крађом гласова и непоштовањем било
каквих правила а камоли закона и
Устава, онда је ствар умногоме јаснија.
Јаснија је просјечном црногорском
грађанину који је у међувремену остао
без посла, у потпуности осиромашио,
изгубио већину социјалних права, који
је без ријешеног стамбеног питања, и
који сања да оде љети на неку од црно-
горских плажа, како би бар на трену-
так заборавио суморну стварност.

Бунт грађана у Пљевљима је био
иницијална каписла за исказивање не-
задовољства Срба и на друге начине.
Наиме, Епархија милешевска је „захти-
јевала од највише државне власти у
Црној Гори да стану на пут оваквим
злоупотребама и незаконитим по-
ступцима“ који се предузимају „само
када су у питању православни свеште-
ници и монаси у Црној Гори“.
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Хајка црногорског режима на свештенство Српске православне цркве

Пендреком на�веру
Пише: Душко Секулић



Нешто раније се саопштењем јави-
ла и Црквена општина у Пљевљима
која је истакла: „Ако се реализује одлу-
ка МУП-а, Пљевља ће остати без све-
штеника СПЦ, иако двије трећине гра-
ђана у Пљевљима чине Срби“.

Без обзира што актуелни режим

чини све како би српско свештенство

довео у што тежи положај и у том ци-

љу прилагођава и законску регулати-

ву, да свештенство и монаштво лиши

правне заштите, никако не може из-

бјећи кршење сопствених прописа.

– И даље стојимо на становишту да

важећи прописи у Црној Гори дају до-

вољно могућности да се ово питање

ријеши у складу са законом, као што је

рјешавано свих ових прошлих година.

Свештеници који немају црногорско

држављанство нијесу никакви илегал-

ци у Црној Гори и не представљају ни-

какву илегалну и субверзивну групу,

јер се сви уредно пријављујемо надле-

жним органима, од којих једино очеку-

јемо да поштују законе.

Идеолошка мржња појединих др-

жавних функционера према цркви не

може да буде изнад и испред закона.

Два начела правне државе и цивили-

зацијски стандарди намећу импера-

тив да се са таквом недупустивом

праксом прекине– наглашава протоје-

реј Џомић.
Оно што је очито, црногорске вла-

стродршце није забринуо никакав

апел на поштовање Устава и закона,
већ све веће и све неконтролисаније
незадовољство грађана, што је про-
тест у Пљевљима веома јасно показао.

На представку седморице свеште-
ника из Пљеваља, из манастира „Света
Тројица“ Управном суду, у којој се жале
на одлуку црногорске полиције, одмах
је, експресно, стигао одговор.

Извршење рјешења се одлаже. То
значи да суштински ништа није рије-
шено и да власт вреба сљедећу прили-
ку да протјера неког од Срба док срп-
ски народ, сада већ свјестан отворене
опасности, покушава да се ваљано ор-
ганизује и спаси оно што власт није
још разорила.
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Протјеривање траје
Протјеривање свештенства траје већ двије године и до сада је

протјерано, на овај начин, десетине свештеника и монаха или мона-
хиња.

Власт не преза од тога да погази све законске норме које су за све-
штена лица Српске православне цркве ионако биле ригорозне.

Сада се дешава нешто ново. Дешава се отворени бунт грађана
против протјеривања свештенства јер истовремено Црна Гора по-
стаје мека и сигурна мафијашка кућа за низ највећих свјетских кри-
миналаца. Познато је да се у Црној Гори слободно шетају Бранислав
Мићуновић, Станко Суботић звани Стане Жабац, Слободан Радуло-
вић, Звездан Терзић, Насер Кељменди, Сафет Калић, Дарко и Душко
Шарић, Тексин Шинаватра....

Они могу да се слободно шетају, за остале поштене грађане то ни-
је дозвољено. И даље црногорским трговима одзвања јек, порука
црногорском режиму: „Хапсите лопове, оставите попове!“
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Мери Ворлик јавно забранила Тадићу да одржи изборе на Косову и Метохији
Славица Ђукић Дејановић изјавила је да ће избори на Косову и Метохији бити расписани, али није

могла да потврди да ће бити и одржани! То значи да је Борис Тадић ушао у пуно признање независно-
сти тзв. Косова, тако што прави нове кораке које су му тражили Брисел, односно Немачка и Вашингтон.
Ангела Меркел је јесенас захтевала од Тадића да укине „паралелне институције које Србија има на Косо-
ву“, а немачки амбасадор Мас недавно подсетио да ће евентуално одржавање избора на „Косову“ имати
последице на добијање датума за почетак преговора са ЕУ! После те изјаве, амбасадор САД у Београду
Мери Ворлик је јавно, за једне дневне новине, изјавила да Србија не сме да одржи изборе на „Косову“. Та

буквална забрана није изазвала никакву негативну ре-
акцију режима. Штавише, сама Славица Ђукић Дејано-
вић је признала да је за изборе на Косову и Метохији је-
дино сигурно да ће бити расписани. То не значи да ће
бити и одржани. Истовремено, режим ради и на томе
да доврши предава-
ње српске имовине у
руке шиптарима. Већ
је припремљен доку-
мент којим се елек-
тро-енергетски си-
стем Косова и Мето-
хије предају Међуна-
родној управљачкој
групи, а одатле вла-
стима у Приштини. 

Представници Косова* 
и Србије раме уз раме на

скупу у Црној Гори
Режим у Црној Гори дао је

свој немерљиви допринос про-
моцији Косова* као земље којој
је Србија дозволила да само-
стално наступа на регионал-
ним скуповима. Само неколико
дана пошто је Србија добила
статускандидата, икојиданви-
ше од споразума о представља-
њу Косова*, у Даниловграду је
7. марта организован међуна-
родну скуп, а међу позванима
су били представници “две зе-
мље”. 

Испред Србије је седео по-
моћник министра за науку Ср-
бије Зоран Костић, а одмах по-
ред њега, представница “косов-
ског министарства образова-
ња” Рива Прекорогја. Шеф Де-
легације Европске уније у Под-
горици Леополд Маурер изја-
вио је да је добро за регион што
СрбијаиКосовоучествујузајед-
но на регионалним скуповима.
Скуп је био организован пово-
дом иницирања Платформе за-
падног Балкана за образовање
и обуку. 

Јаја скупља за 40 одсто по одлуци ЕУ
Европска унија одлучила је да узгајивачи кокошака морају да купе нове ка-

везе за кокошке. По овој одлуци, свака кокошка мора да има најмање 750 ква-
дратних центиметара простора како би „испуњавала своје биолошке и друге по-
требе“, а цену новог прописа из Брисела платиће грађани, односно купци. Наред-
ба се односи на 13 земаља чланица ЕУ, мора да буде испоштована, па ће сви који
желе да поједу јаје морати за њега да плате 40 одсто више него пре. Да је Србија
неким несрећним случајем сада у ЕУ, картон јаја би коштао до 750 динара!

Струја скупља 60 одсто
Генерални директор ЕПС-а Драгомир Марковић изјавио је да ни-

је предвиђено повећање цене струје у овој изборној години. Међу-
тим, до краја 2014. цена мора да порасте 60 одсто! И то ће бити само
увод у успостављање „тржишне цене струје“. У преводу, струја ће по-
скупети још, јер ће, вероватно кроз приватизацију, искључити ути-
цај политике на цену.  

– ЕПС је потпуно
спреман за отварање
тржишта и прижељку-
је га већ годинама. Нај-
гори начин управља-
ње ценом и ценовном
политиком јесте адми-
нистративниначин. То
треба да уради тржи-
ште– најавио јеМарко-
вић светлу будућност
Србије у којој ће светло
папрено да кошта.  



BROJ 3496, MART 2012. VELIKA SRBIJA 51

Информатор

Влада растерује инвеститоре 
Фискални савет оцењује да је на крају 2011. године јавни дуг Србије износио 46,4 одсто БДП-а, што

је изнад законске границе од 45 одсто, а да ће на крају ове године износити око 51 одсто БДП-а, али по-
стоје ризици да буде и већи и да достигне и 55. Ако влада хитно не смањи задуживање Србије, инвести-
тори врло брзо могу да изгубе поверење у одрживост јавних финансија у Србији, упозорио је Фискални
савет.

То тело је објаснило и да нас је ова власт тако „увалила“ у дугове да смањење јавног дуга неће бити
могуђе пре 2016. године! „Дуг ће наставити да расте, па би и уз смањење фискалног дефицита у средњем
року достигао ниво од око 55 одсто БДП-а, што би са пристизањем обавеза по основу реституције, у 2015.
вероватно премашило чак и критеријуме из Мастрихта од 60 одсто БДП-а, па његово смањење неће би-
ти могуће пре 2016“, саопштио је Савет. То је та Тадићева боља будућност.

Аутономија за Бачку и Банат у федералној Војводини?!
Лидер Савеза војвођанских Мађара Иштван Пастор је изјавом „Мађар соу“ распламсао причу ко су

прави „чувари ватре“ борбе за аутономију. Он је, наиме, оценио да је СВМ остала усамљена у борби за
аутономију Војводине и да питање аутономије, децентрализа-
ције, деконцентрације и регионализације не може уродити пло-
дом из мањинске позиције. СВМ тиме актуелизује причу како је
потребна аутономија северне Бачке и Баната, али и прети да ће
све то да оствари када дође на позицију власти. У том циљу, до-
шло је до приближавања СВМ и напредњака и чак јавна најава
Пастора о могућој коалицији. Резултат те коалиције требало би
да буде промена Устава тако да се у Србију уведе федерални мо-
дел, како је то наговестио председник Војвођанског клуба Ђор-
ђе Суботић. Та такозвана невладина организација, Војвођански
клуб, поново је истакла захтев да се 28. фебруар прогласи даном
аутономности Војводине „у знак сећања на први и једини устав
Војводине из 1974. И уз жељу да Војводина ускоро добије свој
нови устав“! Напомене ради, актуелни Устав Србије изричито за-
брањује АП Војводини да има устав и овакав позив какав је упу-
тио Војвођански клуб у свакој нормалној држави би се сматрао
жестоким покушајем рушења државног поретка. 

Иначе, лидер ЛСВ Ненад Чанак је најавио да ће Војводина
добити и „своје службе безбедности, које ће Војвођанкама и Вој-
вођанима гарантовати сигурност“.

Немачка најавила да ће „оружјем обезбедити сировине“
Шеф немачке дипломатије Гвидо Вестервеле рекао је недељнику

“Виртшафтсвохе” да светски рат за сировине увелико траје и да Немач-
ка у њему уопште не игра споредну улогу.

„Буде ли потребно, Немачка ће приступ своје индустрије сирови-
нама морати да осигура и силом оружја. Очување економских интере-
са и интереса у вези са сировинама мора бити део наших стратешких
размишљања. Тачно је да дајемо допринос у заштити међународних
рута трговине. То су стратешки интереси и било би погрешно да се не
спознају. Наравно, најпре треба дипломатским средствима покушати
решити конфликте. Али, свуда где не напредујемо дипломатски, не
преостаје нам ништа друго него да уз оружану силу заштитимо наше
морнаре“, био је искрен Вестервеле, па лицемерно додао како Немачка
није у Авганистану због сировина, него је „немачка војска у Авганиста-
ну ради заштите сировина да би тој земљи обезбедили приходе и до-
бру будућност”. Вестервеле је само био опрезнији, јер је немачки пред-
седник Хорст Келер, не тако давно, морао да поднесе оставку јер је јав-
но рекао (после посете Авганистану) да „нема сумње да је војна сила
потребна и за очување немачких интереса, на пример, слободних трго-
винских рута“.



Н
емачки министар одбране из
1999. године, Рудолф Шарпинг,
лажно је немачкој јавности

приказао фотографије убијених теро-
риста ОВК у селу Ругово као албанске
цивиле како би оправдао бомбардова-
ње СРЈ. Ову информацију, после 13 го-
дина, обелоданио је члан мисије ОЕБС-
а Хенинг Хенш који је снимиофотогра-
фије у Ругову које су послужиле као
оправдање за бомбардовање.

Шарпинг слагао Немце

Хенш је у еми си ји “Вре ме плов” на
ТВ НДР, на та да шњег ми ни стра од бра -
не Ру дол фа Шар пин га пре ба цио сву
од го вор ност за бом бар до ва ње Ср би је
и ла жно пред ста вља ње по бу ње ни ка
ОВК као ци вил них жр та ва. Хенш са да,
по во дом фо то гра фи ја ко је је нај ве ћим
де лом сни мио он, за јед но с јед ним ко -
ле гом 29. ја ну а ра 1999. го ди не у Ру го -
ву на Ко со ву, ка же да ‘’оне ни су би ле
до каз ма ска ра, већ бор бе’’.

- Био сам у Ско пљу...и ви део сам ка -
ко је Шар пинг по ка зао те сли ке...ка ко
су ‘зли Ср би’ на не ли зло ‘без о па сним
Ал бан ци ма’...по ми слио сам, он ни је са -
свим ка ко тре ба... - ре као је Хенш у
еми си ји еми то ва ној по ло ви ном про -
шлог ме се ца на се вер но не мач кој НДР
те ле ви зи ји.

Хе нш је по бја снио  да су Шар пин гу
та да те сли ке по мо гле да при ка же да је
на вод ни срп ски план про те ри ва ње ко -
сов ских Ал ба на ца за по чет већ у ја ну а -

ру 1999. го ди не.Шар пинг је та да об ма -
нуо не мач ку јав ност и тврд њом да је
фо то гра фи је кри шом на пра вио и до -
нео не мач ки офи цир иако је Хенш (ко -
ји ни је вој ни офи цир) у Ру го ву био као
по сма трач у ми си ји ОЕБС-а и без про -
бле ма мо гао да фо то гра фи ше уби је не
ал бан ске те ро ри сте. По сле Хен шо вог
го сто ва ња, из Ми ни стар ства од бра не
Не мач ке је овој те ле ви зи ји ре че но да
‘’пре ма са да шњим са зна њи ма’’ 29. ја -
ну а ра 1999. го ди не, та мо ни је био ни је -
дан не мач ки офи цир. 

За ка сне ло ка ја ње

Хенш ко ји жи ви у гра ду Ли тјен бург
ка же да је пу но раз ми шљао у по след -
њих 12 го ди на о де ша ва њи ма на Ко -
сме ту и на кра ју од лу чио да про го во -
ри. ТВ НДР ка же да је Хе нш на Ко со ву
по стао део јед не при че, ко ја је дир ну ла
це лу Не мач ку, али при че ко јом је це ла
Не мач ка би ла пре ва ре на. Не мач ки ме -
ди ји су, ка ко је ука за но у еми си ји, по ве -
ро ва ли Шар пин гу у при чу о ма са кру у
Ру го ву, али Хенш, ка ко се ис ти че, ми -
сли да су те ужа сне сли ке би ле зло у по -
тре бље не, ка ко би се обра зло жио је -
дан рат.

Прет хо ди ло уби ство по ли ца ја 

Су коб у се лу Ру го ву, до го дио се 29.
ја ну а ра 1999. ка да су ал бан ски те ро ри -
сти на па ли па тро лу по ли ци је и уби ли
јед ног а ра ни ли два по ли цај ца. То ком
ка сни јих бор би у Ру го ву је уби је но 24

при пад ни ка ОВК ко је су бри тан ски и
аме рич ки но ви на ри при ка за ли као
„ет нич ке Ал бан це“. Оно што је у из ве -
шта ји ма не до ста ја ло је сте да се ра ди -
ло о чла но ви ма ОВК или они ма ко ји су
по др жа ва ли ОВК. А ми ни стар од бра не
Не мач ке, Ру долф Шар пинг, у то вре ме
је су коб на вео као „ма са кр“. Ту жи ла -
штво Ха шког три бу на ла је до ве ло у ве -
зу уби ства у Ру го ву са слу ча јем Ра чак,
чи ме је су ге ри са ло да се ра ди о истом
прин ци пу ко ји су при ме њи ва ле срп -
ске вла сти, а он да су од ба ци ли све да -
ље из во ре о Ру го ву, очи глед но због не -
до стат ка по у зда них до ка за. 

Ма ни пу ла ци јом
до бом бар до ва ња

Ме диј ска ма ни пу ла ци ја бит ком у
Ру го ву, ко јој је прет хо ди ла иста ма ни -
пу ла ци ја у се лу Ра чак 15. ја ну а ра 1999.
го ди не, убр за ла је НА ТО агре си ју на
Ср би ју. То ком 78 да на бом бар до ва ња
ко је је за по че ло 24. мар та, НА ТО је из -
вео око 30.000 ва зду шних на ле та и ис -
па лио 50.000 ра зор них про јек ти ла.
Пре ма зва нич ним по да ци ма, по ги ну -
ло је ви ше од 2 500 гра ђа на Ср би је, ра -
ње но 12 500. НА ТО про јек ти ли уби ли
су ви ше од 500 ци ви ла, од че га 79 де це.
По сле улак са НА ТО тру па на Ко со во и
Ме то хи ју, по кра ји ну је на пу сти ло 280
000 Ср ба и дру гих не ал ба на ца са Ко со -
ва и Ме то хи ја, спа ље но је на хи ља де
срп ских ку ћа и на де се ти не цр ка ва и
ма на сти ра. Спи ску НА ТО жр та ва тре ба
до да ти и 1 600 оте тих и 1 002 уби је на
Ср би на на Ко сме ту од ју на 1999. го ди не. 

НА ТО „са ве зни ци“

Три на ест го ди на од НА ТО агре си је
на Ср би ју, ак те ри ме диј ских ма ни пу -
ла ци ја ко је су прет хо ди ле агре си ји по -
ла ко по пу шта ју пред гри жом са ве сти
и по чи њу да от кри ва ју исти ну ко ју Ср -
би већ зна ју. НА ТО је нај ве ћа зло чи нач -
ка ор га ни за ци ја у све ту ко ја ма ни пу -
ла ци ја ма иза зи ва ра то ве за по сти за ње
сво јих ге о по ли тич ких и еко ном ских
ци ље ва. Ре жим Бо ри са Та ди ћа је у ко -
ла бо ра ци ји са НА ТО оку па то ри ма и са -
мим тим је са у че сник у зло чи ну ко ји се
и да ље спро во ди над Ср би јом и срп -
ским на ро дом.                                      Р. В. С.
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Немачка�измислила�масакр
да�би�бомбардовали Србију

После 13 година Немци признали да су лажирали „масакр“ у Ругову



Б
езбедносно-ин-
формативна аген-
ција (БИА) купи-

ла је у децембру проше
године намештај за
опремање својих про-
сторија од предузећа
Нитеа д.о.о Београд. Без

обзира што је укупна вредност купље-
ног намештаја 7.232.301 динар, БИА
није расписала јавни позив који про-
писује Закон о јавним набавкама,
правдајући то као поверљиву набавку,
показују информације до којих је до-
шао новинар ,,Велике Србије”. Према
подацима АПР-а директор предузећа
Нитеа д.о.о. је Весна Јечменица која
уједно у том предузећу има 50 одсто
власничког удела, док је извесни Весе-
лин Јечменица, власник преосталих 50
одсто удела. Иначе, Весна Јечменица је
у јавности позната и као вереница Бо-
жидара Ђелића, доскорашњег пот-
председника Владе Србије и функцио-
нера ДС-а. Последњих година Јечмени-
ца и Ђелић су на десетине пута били
заједно усликани на јавним манифе-
стацијама, а чак су и у медијима отво-
рено признали романсу и обостране
емоције.

Новинар Велике Србије је дошао до
званичног документа Управе за тре-
зор Министарства финансија који по-
казује да је БИА са свог буџетског рачу-
на на рачун предузећа Ђелићеве вере-
нице Нитеа д.о.о. извршила пет поје-
диначних уплата. Све уплате изврше-
не су у периоду од 8. до 14. децембра
2011. године и њихов коначан збир из-
носи 7.232.301 динар, а то указује да је
у питању тзв. набавка велике вредно-

сти. Све набавке чија вредност према-

шује 2,9 милиона динара, према Зако-

ну о буџету Републике Србије, за 2011.

годинупредстављале су набавке вели-

ке вредности за које је наручилац у

обавези да распише јавни позив. 

БИА: То је тајна

БИА спорну набавку нигде није

огласила па се поставља питање да ли

је и на који начин је примењем Закон о

јавним набавкама. Позивајући се на

право из Закона о слободном присту-

пу информацијама од јавног значаја,

новинар „Велике Србије“ се писменим

захтевом обратио надлежнима у БИА.

Затражио је копије извештаја о оцењи-

вању тендерских понуда, уговора о на-

бавци између БИА и предузећа Нитеа

и фактуре које је Нитеа испоставила, а

БИА платила. Међутим, све што је тра-

жено БИА је одбила да достави. 

„Тиме би се учиниле доступним ин-

формације и документа који су пропи-

сима, односно службеним актом за-

снованим на закону, одређени да се

чувају као тајна и доступни су само од-

ређеном кругу лица, а због чијег би

одавања могле наступити тешке по-

следице по интересе заштићене зако-

ном“, наводи се између осталог у одго-

вору из кабинета директора БИА, али

се не објашњава на које се то „тешке

последице“ мисли. Надлежни у БИА

признају да због „поверљивости“ та

институција није спровела редован

поступак јавне набавке путем отворе-

ног позива за све заинтересоване про-

давце намештаја. 

„У питању је поступак јавне набав-

ке који је изузет из редовног поступка

јавних набавки због поверљивости ―

набавка средстава за посебне намене

које морају бити праћене посебним

мерама контраобавештајне и безбед-

носне заштите тајних података, на

основу члана 7, тачка 4 Закона о јав-

ним набавкама“, наводи се у одговору.

Из кабинета директора БИА објашња-

вају да је набавка спроведена у складу са

Уредбом� о� одређивању� средстава� за

посебне� намене� за� потребе� БИА� („Сл.
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БИА�тајно�купује�намештај
од�веренице�Боже�Ђелића

Пише: Иван Нинић

• БИА не жели да обелодани документацију о послу са фирмом Ђелићеве веренице Весне Јечме-
нице, уз образложење да је реч о поверљивим информацијама, иако се ради о куповини канце-
ларијског намештаја вредног 7,2 милиона динара, без расписаног јавног тендера

• Фонд за подршку инвестицијама у Војводини „скројио“ је тендерске услове искључиво за фир-
му Весне Јечменице, али је потом Републичка комисија овај тендер поништила. Фонд је, уме-
сто новог тендера, директном погодбом закључио уговор вредан 5,7 милиона динара са фир-
мом Ђелићеве веренице



гласник�РС“,�број�21/09)и интерним ак-

том БИА о начину спровођења набав-

ки средстава за посебне намене, а на

основу одлуке о покретању поступка

поверљиве набавке коју је донело

овлашћено лице. 

Опремили просторије
Према објашњењу добијеном у

БИА, набавка је спроведена у складу са
Планом�набавке� за�2011.� годину, тако
што су позиви са документацијом за
достављање понуде „упућени на адре-
се шест реномираних добављача“, а све
под контролом комисије која је фор-
мирана у ту сврху. Намеће се питање
зашто надлежни у БИА сматрају да до-
кументација која се односи на набавку
намештаја од предузећа Ђелићеве ве-
ренице Нитеа д.о.о. не треба да буде
доступна јавности. Како веровати да је
управо Нитеа доставила најповољнију
понуду? Зашто је и на основу којих
критеријума БИА извршила ужи из-
бор шест предузећа од којих ће затра-
жити понуде? Таква процедура је свој-
ствена управо за набавке мале вредно-
сти, а не за набавку чија је вредност 7,2
милиона динара.

Којим разлозима су се надлежни у

БИА руководили када су одлучили да

набавку намештаја изврше на овако
нетранспарентан начин? „Разлог за
одлуку о покретању поступка повер-
љиве набавке у конкретном случају је
заштита података о конкретним спе-
цификацијама предмета набавке ―
средстава намењених опремању слу-
жбених просторија, рестриктивних
простора које Агенција користи за из-
вршавање својих задатака“, наводи се
у одговору који је новинар ,,Велике Ср-
бије” добио од БИА и додаје да је упо-
риште за овакав поступак члан 7, став
4 Закона о јавним набавкама и члан 5,
став 1, тачка 10 Уредбе о одређивању
средстава за посебне намене БИА.

Уредба као параван

Још у марту 2009. године Влада Ср-
бије усвојила је проблематичну уред-
бу којом се утврђују поверљиве набав-
ке за потреба БИА мимо редовне про-
цедуре коју прописује Закон о јавним
набавкама. „На набавку средстава за
посебне намене не примењују се про-
писи којима се уређују јавне набавке“,
наводи се у члану 1 уредбе. Чланом 2
уредбе прописано је да средства по-
себне намене „јесу непокретности и
покретне ствари у својини Републике

Србије, које Агенција користи за оба-

вљање послова из свог делокруга“.

Иначе, под поверљиве набавке уред-

бом се подводи најшири могући спек-

тар робе, односно добара која БИА ко-

ристи у свом раду, укључујући и набав-

ке превозних средстава, средстава за

опремање просторија, али и опреме,

алата, прибора, делова, ситног инвен-

тара и потрошног материјала за изра-

ду, одржавање и експлоатацију по-

кретних ствари за посебне намене. 

Организација Транспарентност

Србија одмах након усвајања спорне

уредбе, позвала је Владу Србије да хит-

но измени овај подзаконски акт, упо-

зоравајући да се њиме праве изузеци

које не допушта Закон о јавним набав-

кама. Такође, Транспарентност�Срби-

ја је у септембру 2009. године поднела

Уставном суду Србије иницијативу за

оцену законитости ове уредбе. Дакле,

на који то начин јавно обелодањива-

ње података о набавци канцелариј-

ског намештаја за потребе опремања

просторија БИА може да угрози без-

бедност државе и грађана није позна-

то. А још мање су познати аргументи

којима су се надлежни у БИА руково-

дили када су одлучили да не расписују

јавни тендер на који би се јавили сви

заинтересовани продавци квалитет-

ног намешатаја у Србији. 

Очигледна протекција

За разлику од БИА која је тајно до-

делила посао Ђелићевој вереници,

Фонд за подршку инвестицијама у Вој-

водини (Voj vo di na In vest ment Pr o mo -

tion-VIP) је то учинио јавно, али уз бру-

тално кршење прописа. Наиме, ди-

ректном погодбом и без расписивања

јавног позива, Фонд је у јуну прошле

године, по цени од 5,7 милиона дина-

ра, купио канцеларијски намештај од

фирме Весне Јечменице Нитеа д.о.о. из

Београда.Претходно је Републичка ко-

мисија поништила тендер у целини,

јер су дискриминаторски критеријуми

из тендерске документације били по-

стављени тако да на тендеру може да

победи искључиво Нитеа д.о.о. Уместо

да отклони уочене неправилности и

поново распише тендер, Фонд је кроз

преговарачки поступак набавку пове-

рио фирми Нитеа, правдајући то „хит-

ношћу“. 

Све је почело 18. фебруара 2011. го-

дине тако што је Фонд објавио јавни

позив за набавку канцеларијског на-

мештаја оквирне вредности од 5 ми-

лиона динара без ПДВ-а. Предузеће
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Ђелићевој вереници више од 40 милиона из буџета!
У последњих пет година (2007-2011), осим БИА, предузеће вере-

нице Божидара Ђелића Нитеа д.о.о. из Београда опремало је канце-
ларијским намештајем неколико државних органа, агенција и уста-
нова и на том послу је инкасирало преко 40 милиона динара. Како
сазнаје „Велика Србија“, само током 2010. и 2011. године фирма Ни-
теа је на рачун сарадње са државним органима зарадила нешто ви-
ше од 33 милиона динара. Од предузећа Ђелићеве веренице наме-
штај су куповали Агенција за контролу летења СЦГ, Агенција за ле-
кове, Управа за заједничке послове републичких органа, Фонд за
подршку инвестиција у Војводини, Фонд за ПИО, Општина Савски
Венац, Акредитационо тело Србије, Дом омладине Београда, Уста-
нова Звездара Театар, САНУ, ЈКП Топлана Ваљево...



Ктитор д.о.о. из Београда Фонду је уло-

жило тзв. захтев� за� заштиту� права,

указујући да конкурсна документаци-

ја, тј. услови тендера, нису израђени у

складу са Законом о јавним набавкама.

Фонд је решењем од 28. марта 2011.

године одбио све жалбене наводе

„Ктитора“ као неосноване, да би потом

„Ктитор“ упутио нову жалбу Републич-

кој� комисији� за� заштиту� права� у� по-

ступцима� јавних� набавки. У жалби

„Ктитора“ истакнуто је да је Фонд про-

писао техничке спецификације тако

да „одговарајући намештај може пону-

дити искључиво ексклузивни заступ-

ник ино-произвођача управо оног на-

мештаја чији је опис дат у конкурсној

документацији, тј. Нитеа из Београда“.

Тежина столице 15 килограма

Предузеће Ктитор упозорило је

надлежне да су спецификације наме-

штаја који се купује описане „у мили-

метар, центиметар и грам без икаквог

могућег, макар минималног одступа-

ња“, као да је за сваки комад намешта-

ја тачно назначен „одређени произво-

ђач“. Притом, Фонд је предвидео да са

40 пондера бодује рок испоруке, а да се

најповољнија цена бодује са свега 30

пондера. „Дата је предност добављачу

чија је роба описана у конкурсној доку-

ментацији, те који исту има на лагеру

или се са ино-произвођачем већ дого-

врио о испоруци“, упозорили су из

„Ктитора“. У својој жалби ово предузе-

ће истиче и то да Фонд за одређене ко-

маде намештаја (столице) захтева

прилагање сертификата о испуњено-

сти EN стандарда, а који се у Србији

још увек не издају. 

Републичка� комисији� за� заштиту

права� у� поступцима� јавних� набавки

усвојила је 10. априла 2011. године

жалбени захтев предузећа „Ктитор“

као основан и поступак јавне набавке

је поништен, а Фонду је наложено да у

року од 15 дана предузећу „Ктитор“

надокнади трошкове поступка у виси-

ни од 60.000 динара. 

У образложењу своје одлуке Коми-

сија је констатовала да је Фонд за сва-

ки артикал поставио детаљне и изра-

зито прецизне техничке захтеве „који

иду од тога које естетске критеријуме

тражени комади намештаја морају да

задовоље, преко прецизних димензи-

ја, материјала од којих морају бити из-

рађени, а за одређене комаде и до тач-

не тежине које морају бити (нпр. сто-

лица за коју је дефинисано да мора

имати тежину од тачно 15 кг)“.Утврђе-

но је да је за сваки комад намештаја ко-

ји купује Фонд назначио „назив прози-

вођача, као и производни програм

означеног произвођача којем кон-

кретни комад намештаја припада“, као

нпр. „произвођач FREZ ZA CX Ese cu ti ve

или еквивалентно“.

Морало је хитно...

Пошто је јасно утврђено да је Фонд

за подршку инвестицијама у Војводи-

ни скројио тендерске услове према по-

требама предузећа Ђелићеве верени-

це Нитеа д.о.о., надлежна Комисија је

констатовала да је прекршен Закон о

јавним набавкама. “Уколико понови

поступак за јавну набавку добара која

су била предмет овог поступка јавне

набавке, наручилац је дужан да прили-

ком њеног спровођења у свему посту-

па на начин прописан одредбама Зако-

на о јавним набавкама и одговарају-

ћих подзаконских аката“, наводи се у

образложењу решења Комисије. Уме-

сто да распише нови јавни позив без

дискриминаторских услова, Фонд је

поновио поступак набавке намештаја,

али овајпутдиректном погодбом кроз

тзв. преговарачки поступак. 

Фонд је одабрао неколицину про-

даваца намештаја од којих је 26. маја

2011. године затражио понуде, након

чега је уз директну погодбу посао до-

делио фирми Нитеа д.о.о. из Београда.

У свом обавештењу, које је објављено у

Службеном гласнику број: 116/08 од 8.

7 2011. године, Фонд за подршку инве-

стицијама у Војводини истиче сканда-

лозне разлоге због којих је набавка

спроведена директном погодбом. „На-

ручилац је донео одлуку о покретању

преговарачког поступка, без објављи-

вања јавног позива из разлога изузет-

не хитности проузроковане ванред-

ним околностима, чије наступање ни у

ком случају не зависи од воље наручи-

оца, због чега наручилац није могао да

поступи у роковима одређеним за

отворени или рестриктивни посту-

пак“, пише у образложењу Фонда. 

Према наводима Фонда, разлози

изузетне хитности проузроковани су

анексом уговора број: 93-00016/2009,

од 30. 9. 2009. године, између Агенције

за европске интеграције и економски

развој Савезног министарства финан-

сија Републике Аустрије и Владе АП

Војводине. Према том документу, на-

водно се као рок за завршетак пројек-

та Стратешко�партнерство�при�подр-

шци�Интегрисаног�програма�привред-

ног�развоја�АП�Војводине, где су и обез-

беђена средства за реализацију ове на-
бавке, наводи 30. јуни 2011. године.

Истрајни до краја

„Непотпуна апсорпција и реализа-
ција одобрених средстава, до које би
дошло неспровођењем ове набавке за-
кључно са 30. 6. 2011. године, предста-
вљала би негативну референцу при-
ликом аплицирања АП Војводине за
наредне, пре свега ИПА пројекте и
фондове“, пише у образложењу одлуке
Фонда. Из те институције наводе да су
решење о поништавању првобитно
расписаног тендера примили од над-
лежне Комисије тек 17. маја 2011. го-
дине, те од тог тренутка није било мо-
гућности да се изнова покрене ни
отворени ни рестриктивни поступак,
имајући у виду Законом о јавним на-
бавкама прописане рокове који се од-
носе на ове поступке.

Дакле, уз овакво образложење,
Фонд за подршку инвестицијама у Вој-
водини на перфидан начин је избегао
спровођење отвореног поступка јавне
набавке који је свакако транспарент-
нији и далеко конкурентнији од пре-
говарачког поступка. Уосталом, да је
првобитни јавни позив, који је био рас-
писан 18. фебруара 2011. године, био
усаглашен са законом, а не са технич-
ким карактеристикама искључиво
једног понуђача ― фирме Нитеа д.о.о.,
онда би било сасвим довољно времена
да се набавка реализује. С друге стра-
не, не само да по налогу Комисије није
спроведен нови тендер, него је набав-
ка вредна 5,7 милиона динара додеље-
на предузећу веренице тадашњег пот-
председника Владе Србије Божидара
Ђелића, баш како је то било замишље-
но и планирано, али у први мах није ус-
пело.
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К
ада је Мирослав

Кришан из Де-

мократске стран-

ке изабран за председ-

ника општине Ковачи-

ца, у октобру 2004. го-

дине, почињу финан-

сијске акробације, ма-

хинације и прекомерно задуживање

те општине. Кришану и његовим „де-

мократама“ важећи закони уопште

нису представљали брану за расипање

новца из буџета општине Ковачица и

буџета Фонда за капитална улагања

АП Војводине, али и новца из кредита

који је општина Ковачица узимала од

пословних банака. Пред сам крај 2011.

године Буџетска инспекција Мини-

старства финансија окончала је фи-

нансијску контролу у oпштини Кова-

чица, а коју је отпочела још у јануару

прошле године. Налаз инспектора на

више места указује на незаконито тро-

шење новца из општинске касе. Наду-

ване плате запосленима у општинској

администрацији, незаконито задужи-

вање општине, непоштовање Закона о

јавним набавкама, незаконито убира-

ње прихода од закупа земљишта, ма-

хинације око изградње СРЦ „Реласк“,

само су неки од проблематичних поте-

за општинске власти. 

Стимулисање

Без обзира што је влада својом
уредбом ограничила висину коефици-
јената за обрачун зарада у свим оп-
штинама у Србији, за „демократу“ Ми-
рослава Кришана то је било мртво сло-
во на папиру. Он је себи, свом замени-
ку, председнику Скупштине општине
Ковачица, секретару општине, и на-
челнику општинске управе увећао

основице за обрачун зараде за чак 30
одсто! Запосленима у општинској ад-
министрацији одобрио је као додатак
на месечну плату стимулације од 20 до
30 досто. Увећавањем основица и сти-
мулисањем запослених председник
Кришан није прекршио само уредбу
владе већ и Закон о платама у држав-
ним органима и јавним службама и За-
кон о буџетском систему. Из буџета
Ковачице је на овај начин незаконито
исплаћено чак 10.734.503 динара у
2009. години, наводи се у налазу Бу-
џетске инспекције. Према налогу Ми-
нистарства финансија, општинска
власт је у обавези да предузме све ме-
ре како би се у року од 60 дана у оп-

штинску касу надокнадио сав новац
који је отишао на „надувавање“ плата.

Задужи, па владај

Расипништво Кришана се посебно

поклопило са економском кризом,

што за последицу може да има бан-

крот општине Ковачица. Незакони-

тим повећањем плата општинских

функционера и службеника, председ-

ник општине Ковачица Мирослав

Кришан шаље јасан сигнал грађанима

Ковачице да штедња није императив

„демократа“. На дан 31. јун 2011. годи-

не општина Ковачица је имала неиз-

мирен дуг од 77,1 милион динара по

основу узетих кредита од пословних

банака.

Само по основу главнице дуга и ка-

мата општина Ковачица је у 2011. го-

дини издвојила око 10 милиона дина-

ра. По истом основу грађани Ковачице

мораће у 2012. години да плате 19,1

милион динара, а у 2013. години чак

18,1 милион динара. У 2009. години,

када је општина Ковачица незаконито

„пумпала“ плате функционера и адми-

нистрације за 10,7 милиона динара, из

општинске касе на враћање главнице

дуга исплаћено је 13,9 милиона дина-

ра. Дакле, новцем који су Кришан и

његови сарадници ставили у своје џе-
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Исцеђен�буџет�Ковачице

Пише: Иван Нинић

• Председник општине Ковачица Мирослав Кришан (ДС) лагодно је себе и своје сараднике сти-
мулисао са 10.734.503 динара, а истовремено је са преко 77 милиона динара кредитно заду-
жио општину, и то уз кршење законске процедуре

• Отплата главнице и камата коштаће грађане Ковачице и буџет општине 19,1 милион ди-
нара у 2012. години, а 18,1 милион динара у 2013. години

• Петогодишња изградња СРЦ „Релакс“ коштала је 394.866.124 милиона динара, а посао је ди-
ректном погодбом додељен фирми чији је власник потом постављен на функцију у општи-
ни Ковачица

Буџетска инспекција преконтролисала „демократе“ 

Где је новац?
Руководство општине Ковачица давало је у закуп пословни про-

стор и јавне површине (земљиште), а да „јавни приходи“ од закуп-
нине нису уплаћивани на рачун буџета општине, како то иначе за-
кон прописује. Месна заједница Црепаја је по том основу, на свом ра-
чуну, приходовала и за своје потребе задржала око 3 милиона дина-
ра! Буџетски инспектор у свом налазу констатује да му „није дат на
увид доказ“ да је Одељење за буџет општине Ковачица водило еви-
денцију о издавању у закуп непокретности и о приходима који су по
том основу остварени.



пове могао је да се измири годишњи

дуг општине према банкама.  

Буџетска инспекција је контроли-

сала начин на који је Мирослав Кри-

шан последњих година незаконито за-

дуживао општину Ковачица. Општина

Ковачица је 2006. године узела два

кредита од Банке Интеза укупне вред-

ности од 823.924 евра са роком отпла-

те од 10 година. Износ првог кредита

је 389.512 евра плус камата од 152.154

евра, док вредност другог кредита из-

носи 434.412 евра, уз обавезу плаћања

камате од 155.471 евро. Приликом за-

кључивања првог уговора, општина

Ковачица је потпуно незаконито при-

менила процедуру јавне набавке мале

вредности. У случају другог кредита

општина је са Банком Интеза закљу-

чила уговор уз директну погодбу, без

расписивања јавног тендера. Буџетска

инспекција је такође открила да је оп-

штина Ковачица у 2007. години узела

кредит у вредности од 371.938 евра од

Банке Интеза и то незаконито, приме-

ном процедуре набавке мале вредно-

сти. А према наводима из налаза ин-

спектора „на увид није дат доказ“ да је

општина донела План јавних набавки

за 2007. годину, како то прописује За-

кон о јавним набавкама.

Како „гради“ ДС

„Зидање скадра на Бојани“, односно

изградња Спортско-рекреативног

центра „Релакс“ у Ковачици, коју су ре-

ализовале „демократе“ за пет година

(2005-2010), коштала је 394.866.124

милиона динара! Најмање новца је из-

двојено из буџета општине Ковачица,

и то свега 12,5 милиона динара, а нај-

више из буџета Покрајне АП Војводи-

не, односно из Фонда за капитална

улагања. Фонд је обезбедио 256,3 ми-

лиона динара, Покрајински секрета-

ријат за спорт 27 милиона динара, бу-

џет Републике Србије (средстава од

игара на срећу) 3 милиона динара, а

фирма „Суноко“ Миодрага Костића до-

нирала је 6.025.125 динара. У изворе

финансирања СРЦ „Релакс“ спадају и

кредити од 90 милиона динара који су

узети код Банке Интеза, а које ће на-

редних година враћати сви грађани

Ковачице. С обзиром да је у питању ин-

вестиционо улагање од 394,8 милиона

динара, а што је приближно суми це-

локупног годишњег буџета општине

Ковачица, Буџетска инспекција је по-

себну пажњу посветила финансијској

контроли начина уговарања и плаћа-

ња грађевинских радова. 

Радове на изградњи СРЦ, власти

општине Ковачица повериле су прво

предузећу Златибор а.д. из Београда,

које је одрадило један део посла, док је

накнадно у посао уведена занатска

радња Грађевинар Петрович из Пади-

не. Са предузећем Златибор а.д. први

човек Ковачице Мирослав Кришан у

2006. години првобитно је уговорио

радове од 130,3 милиона динара са

ПДВ-ом. Само три месеца касније, без

јавног тендера и директном погодбом

основни уговор је „анексиран“ са до-

датних 30,2 милиона динара! Годину

дана касније (јун 2007) општина Кова-

чица и Златибор а.д. споразумно су об-

уставили даље радове на градњи СРЦ,

уз обавезу да извођач заврши оно што

је плаћено. Притом, Буџетској инспек-

цији „на увид није дат пресек финан-

сијског плана потраживања радова на

дан 26. јуна 2007. године иако је наве-

дено да је он саставни део споразума“.

Посао је обустављен уз изговор оп-

штинске власти да се за нове количи-

не радова мора спровести поступак

јавне набавке у складу са законом.

Сукоб интереса

Без расписивања било каквог јав-

ног тендера, у поступку са директним

погађањем, општинска власт у Кова-

чици је потписала нови уговор 26. јула

2007. године, овај пут са извођачем ра-

дова СЗР Грађевинар Петрович из Па-

дине. Предмет уговора је довршетак

радова на главном објекту СРЦ и из-

градња бунгалова, а уговорена вред-

ност радова износи 112,3 милиона ди-

нара са ПДВ-ом. По оцени Буџетске ин-

спекције, закључивањем уговора на

овакав начин општинске власти су

прекршиле Закон о јавним набавкама.

Такође без јавног тендера општинске

власти су 21. фебруара 2008. године

закључиле нови уговор са СЗР Грађе-

винар Петрович. Овај пут предмет уго-

вора је завршетак грађевинско-занат-

ских радова на СРЦ, што би требало да

кошта чак 147,2 милиона динара са

ПДВ-ом. Градња СРЦ „Релакс“ плаћена

је СЗР Грађевинар Петрович средстви-

ма Фонда за капитална улагања АП

Војводине, и то 256,3 милиона динара

у 2007, 2008. и 2009. години, као и 37,5

милиона динара у 2010. години. 

Интересантно је то да Фонд за ка-

питална улагања АП Војводине новац

није преносио општини Ковачица, већ

су сва средства уговором о сигнацији

пренета директно на рачун СЗР Грађе-

винар Петрович. Овај податак није из-

ненађујућиако се укрсти са још једним

податком, који је у свом записнику

констатовала Буџетска инспекција.

Наиме, власник СЗР Грађевинар Пе-

трович из Падине је извесни Ондреј

Петровић који је у истом периоду, док

је изводио радове, био функционер у

општини Ковачица. Он је решењем

Скупштине општине Ковачица од 27.

маја 2008. године изабран на функци-

ју члана Општинског већа општине

Ковачица и ту функцију је обављао све

док није разрешен 6. октобра 2010. го-

дине. Дакле, на делу је био очигледан

сукоб приватног и јавног интереса.

Међутим, све ово није спречавало Ми-

рослава Кришана и његове „демокра-

те“ да, без икаквог тендера, темељно

цеде буџет општине Ковачица и буџет

Фонда за капитална улагања АП Војво-

дине.
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Коле „добротвор“
Предузеће „Суноко“ д.о.о. из Новог Сада, које је у власништву тај-

куна Миодрага Костића уплатило је 2006. године у буџет општине
Ковачица 75.000 евра, односно 6.025.125 динара! Добијени новац
општина је употребила за изградњу Спортско-рекреативног центра
„Релакс“. Иначе, Костић се на овакав потез одлучио, јер је куповином
шећеране „Јединство“ потписао уговор којим се обавезао да ће по-
моћи развој локалане инфраструктуре. А зашто и да не помогне ка-
да је 2002. године шећерану у тој општини пазарио по цени од све-
га три евра!



„Напоље с владом банкара, ’не’ дик-
татима Европске уније, ’не’ нападима
на радна места и пензије“! Иако би се
могло очекивати, ове поруке огорче-
них грађана нису дошле ни из Србије
ни из неке друге земље окружења, већ
из самог срца ЕУ ― Италије, у којој су
прошлог месеца одржани масовни
протести против немачке канцеларке
Ангеле Меркел, председника Европ-
ске централне банке Марија Драгија и
премијера Марија Монтија, због тако-
званих мера штедње које ова тројка
захтева од Италијана, а што у преводу
значи мање плате и пензије и већи по-
рези.

Зима је била годишње доба осве-
шћења у Европској унији. Криза која
ломи континент на парчад има бар
једну добру страну ― успела је да пока-
же сву разједињеност Уније и поједи-
начне интересе који владају њеном
политиком по принципу права јачег.
Немачка, као најдоминантнија земља
ЕУ, данас више него икада према оста-
лим чланицама ове заједнице показује
колико је реч „партнерство“ у берлин-
ској терминологији заправо еуфеми-
зам за подаништво. 

Тако је Меркелова, крајем прошлог

месеца, обзнанила свој став да би Грч-
кој требало наметнути спољног туто-
ра, чиме би ова држава добила неку ис-
кривљену економску верзију високог
представника међународне заједнице
какав је наметнут Босни.

Болесна машта Ангела Меркел

“Производ болесне маште”, био је
одговор Ане Дијамантопулоу, грчке
министарке образовања, када су је
упитали шта мисли о идеји немачке
канцеларке. Сличну реакцију имао је
премијер Луксембурга Жан-Клод Јун-

кер, па је јасно да је бар за сада ова нео-
колонијална замисао пала у воду. Али,
упркос томе, чињеница да је Немачка
отворено покушала да на тако брута-
лан начин сруши суверенитет једне
европске државе, мора бити аларм за
све земље Уније које не могу економ-
ски да јој парирају, а то су, осим Фран-
цуске и Велике Британије, све остале.

У многима од њих зато су избили
масовни протести против бриселско-
берлинских привредних рецепата, ко-
ји за циљ имају осиромашење њихо-
вих најстаријих и најмање плаћених
грађана.

У већ поменутој Италији, камион-
џије и рибари су паралисали целу зе-
мљу, протестујући против мера штед-
ње, којима ће се порез на додату вред-
ност подићи са 21 на 23 процента, а
грађани ће плаћати и већи порез на
доходак, трошкове лечења, акцизе на
гориво, док ће порез на први стан по-
ново бити уведен. 

„Подигнимо главе 
против отказа“

Чак 40.000 припадника највећих
синдиката превозника штрајковало је
у Риму, док је у градовима попут Боло-
ње и Венеције излазност била од 70 до
80 одсто. И радници у ваздухопловној
индустрији су прошлог месеца прогла-
сили 24-часовни штрајк, показујући
потпуно јединство. “Подигнимо главе
против отказа, несигурности и незапо-
слености”, узвикивали су штрајкачи.

Сличне сцене виђене су и у Белгији
крајем прошлог месеца, где су грађани
организовали масовне протесте само
неколико сати пред почетак самита
ЕУ, у покушају да спрече усвајање пла-
на о смањењу потрошње којим би бу-
џетски издаци за плате, пензије и со-
цијална давања требало да буду сма-
њени за чак 12 милијарди евра ове го-
дине, а дефицит да падне на три одсто
бруто домаћег производа. Штрајкачи,
окупљени око три водећа синдиката,
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Радници�устали�против�
Европске уније

• У Италији, Грчкој, Белгији, Мађарској, Кипру и другде масовно букнули протести бесних, глад-
них и понижених радника. Штрајкују сви – од неквалификоване радне снаге до доктора нау-
ка. Владе чланица ЕУ поданички се сагињу пред наређењима Немачке и подижу порезе, цене
основних животних намирница и горива, а незадовољни грађани заузврат блокирају улице,
прекидају производњу, пале заставе ЕУ и поручују да су спремни за „рат који им је ЕУ отворе-
но најавила“, како су то казале наше разочаране комшије у Мађарској



блокирали су практично целу државу,
затворивши један аеродром и иза-
звавши огромна одлагања на другом,
због чега су приватни авиони европ-
ских званичника морали да слећу на
војни аеродром, који је једини остао у
функцији. Ни железница ни градски
превоз нису радили, док су протестан-
ти блокирали прилаз институцијама
лоцираним у Бриселу.

Повод за овај излив народног неза-
довољства био је план владе, усвојен
под притиском најмоћнијих чланица
ЕУ, који тежи да подигне старосну гра-
ницу за одлазак у пензију, да смањи
примања појединих категорија најста-
ријих грађана и да редукује услуге јав-
ног сектора, попут здравства, на при-
мер. Белгијски протестанти својим и
међународним званичницима посла-
ли су поруку, коју они вероватно ника-
ко не желе да чују: „Уместо да привре-
ду подижете продужењем радног века
и смањењем пензија, опорезујте мул-
тинационалне компаније“. Ма колико
таква идеја деловала разумно, у лоби-
стичком језгру Европе, Бриселу, напад
на богате корпорације тешко да ће
имати икакве шансе за успех.

Мађари хоће да изађу из Уније!

И у државама ближим нама грађа-
ни су током јануара схватили да се ви-
ше не може издржати притисак на џеп
сиромашних и да европски диктати,
којима се цена кризе пребацује с оних
који су је створили на оне који је трпе,
никако не могу бити излаз. У Мађар-
ској су тако масе протестовале на ули-
цама, тражећи излазак своје земље из
Европске уније. Запаљена је европска
застава, а из друге мађарске партије по
величини поручили су да је ЕУ објави-
ла рат Мађарској “на врло оштар и
отворен начин”.

Чак је и на Кипру, туристичком и
пореском рају, дара превршила меру.
Тамошњи бизнисмени покушали су да
искористе кризу да смање плате свим

својим радницима, позивајући се на
тешкоће у пословању, иако многима
од њих, упркос проблемима еврозоне,
иде јако добро.

У Лимасолу и Ларнаки целодневни
штрајк приобалних радника најавио је
серију протеста, а као први на листи
наредних биће 24-часовни штрајк гра-
ђевинских радника и запослених у ин-
дустрији безалкохолних пића, који
планирају штрајк за прву половину
фебруара.

Кипарска организација послодава-
ца једнострано је објавила да ће на пу-
не две године замрзнути плате свих
радника, без обзира на индустрију у
којој су запослени, што је изазвало ре-
волт Кипрана. Грађани су највише бе-
сни због тога што у овом потезу ком-
панија виде само покушај да повећају
свој профит, користећи кризу као ла-
жни параван за своје намере. Разлог за
то је чињеница да се удар на плате
планира у свим секторима, иако је, ре-
цимо, хотелски комплекс имао врло
добру годину, као и фармацеутске
компаније. Упркос томе, и њихови ше-
фови хоће да смање или замрзну пла-
те својим радницима.

Свеевропски штрајк
29. фебруара 

Уз све ове појединачне националне
протесте, и Европска конфедерација
синдиката најавила је протесте, са ци-
љем да се супротстави мерама штед-
ње и апелује на вође ЕУ да запосленост
ставе на врх своје листе приоритета,
где се тренутно очигледно не налазе.

Гнев ће сигурно бити историјских
размера, јер је на самиту ЕУ Немачка
успела да натера лидере 25 земаља
чланица ЕУ да усвоје споразум којим
се уводи строжа буџетска дисциплина.
Британија је гласала против, јер то
“економски угрожава државу”, а Че-
шка је повукла прелиминарно „да“ ко-
је је рекла у децембру.

Председник Чешке Вацлав Клаус
оценио је да се “у новом фискалном
споразуму не ради о инсистирању на
буџетској одговорности, већ се злоу-
потребљава озбиљна ситуација у
еврозони да се прогурају нови услови
у ЕУ“. Ради се о даљем кораку ка укида-
њу суверенитета појединих европских
земаља преласком у фискалну унију,
саопштио је Клаус.

Фискални пакт предвиђа кресање
буџетског дефицита на испод три од-
сто, а земље које пробију тај плафон,
не само да не могу да рачунају на ста-
билизациони фонд, већ могу бити ту-
жене пред Европским судом због про-
бијања буџетског дефицита!

Тема ванредног самита на коме су
донете срамне одлуке по слободу сва-
ког народа била је опет Грчка, а Мерке-
лова је запретила да неће дати помоћ
Атини, иако јој је дала обећање! За уз-
врат, поновимо још једном, Меркелова
тражи да се Грчкој наметне финансиј-
ски контролор! Међу болесне идеје ко-
је је ова Немица износила, свакако ће
као легендарна бити запамћена и она
да „Грчка може да прода неко острво
па да врати дугове“!

Р. В. С.
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Н
а сед ни ци Скуп -
шти не гра да
Зре ња ни на 27.

ок то бра 2011. го ди не
из не на да је сме ње на са
ме ста ди рек то ра Апо -
те ке Зре ња нин, Едит
Хо ди Фукс, уз обра зло -

же ње ко је се по зи ва на члан 135,  став
2, тач ка 3 За ко на о здрав стве ној за -
шти ти, ко ји ка же да се ди рек тор мо же
сме ни ти пре ис те ка ман да та ако не -
струч ним, не пра вил ним и не са ве сним
ра дом про у зро ку је ве ћу ште ту здрав -
стве ној уста но ви. 

По ред чи ње ни це да сем те кон ста -
та ци је од бор ни ци ма Скуп шти не гра да
ни је пре до чен ни ти је дан је ди ни до каз
о та ко озбиљ ним оп ту жба ма (што је
по ста ла прак са вла да ју ће ве ћи не, да
без ика квог об ја шње ња по ста вља и
раз ре ша ва ди рек то ре)  ин тер ен сант -
но је да је пред лог под нео од бор ник
ЛСВ-а, чи ји је и гђа Фукс члан и на чи ји
пред лог је и по ста вље на на ме сто ди -
рек то ра, а не пред сед ник пер со нал не
ко ми си је Бо шко Кој чић ко ји је и пред -
сед ник од бор нич ке гру пе ДС-а. Тек на
ин си сти ра ње од бор ни ка СРС-a он се
обратио одборницима и рекао да је ди-
ректор смењен на захтев ЛСВ-a који се
позвао на коaлициони споразум на
основу којег му припада место дирек-

тора Апотеке Зрењанин. Ни тада ни

реч о делима обухваћеним чланом по-

менутог Закона. 

Из записника са састанка персонал-

не комисије на којем се расправљало о

смени директора, а који је одржан не-

колико дана пре седнице Скупштине,

а до којег је СРС дошла преко Захтева о

доступности информација од јавног

значаја, може се видети захтев за сме-

ну који је доставила ЛСВ на меморан-

думу странке (!) и у којем се нигде не

спомиње споменути члан Закона, већ

се наводи да се тражи смена директо-

ра Апотеке јер је у 2011. године, због

лошег трошења и расподеле буџет-

ских средстава, довела до лошег снаб-

девања грађана лекови ма и угрозила

њихово здравље, и за то што је лоше

коментарисала предвиђене планове

на санацији неких здравствених уста-

нова у насељеним местима. Спомену-

ти члан Закона се уврштава у захтев

када секретар Скупштине констатује

да не постоји члан Закона у захтеву и

да директор не може без њега бити

смењен, а затим чита могуће чланове

Закона за смену, по сле че га представ-

ник ЛСВ-а бира један од њих! Да све

буде још сумњивије, Апотека Зрења-

нин за 2011, за коју оптужују директо-

ра, добија награду “Оскар квалитета”.

У свом обраћању одборницима

Скупштине града, након предложене

њене смене, а касније и свим медијима

путем саопштења за јавност, Едит Хо-

ди Фукс је навела да једини разлог за

њену смену лежи у чињеници да је од-

била да поступи по налогу Александра

Мартона, председника Скупштине

града и потпредседника ЛСВ-а, који јој

је, како је рекла, у свом кабинету сре-

дином априла 2011. године лично уру-

чио фактуру на износ од 10 милиона

динара предузећа „Делта Фарм” из Но-

вог Сада (коју је доставила јавности на

увид и на којој је руком написано “да се

вуче од њих ова роба”), на ло жив ши јој

да сарађује са овом фирмом под усло-

вима који су неповољни по Апотеку

Зрењанин. 

На њен коментар да се ради о кри-

миналу, добила је одговор од Мартона

да је тај документ и такав захтев добио

од Бојана Костреша, заменика пред-

седника ЛСВ-а, по налогу председника

странке Ненада Чанка. Навела је да то

није једини документ такве садржине

који јој је прослеђен од стране ЛСВ-а

преко Александра Мартона! И поред

захтева СРС да се одборницима предо-

че докази о смени и испитају овако те-

шке оптужбе изнете са обе стране, као

и да се објасни који су даљи кораци ко-

ји ће бити предузети против директо-

ра Апотеке уколико су тачни наводи

да је прекршен члан Закона на који се

позивају, владајућа већина је без даље

расправе донела одлуку о смени ди-

ректора.

Из тог разлога, а у жељи да јавност

и одборници Скупштине града који

доносе одлуке о раду Апотеке, сазнају

праву истину, СРС је на седници Скуп-

штине града Зрењанина 16. 12. 2011.

го ди не затражила формирање скуп-

штинског анкетног одбора ради утвр-

ђивања чињеница у вези са сме ном

директора Апотеке Зрењанин, Едит

Ходи Фукс. Жеља је била да се пред ан-

кетни одбор изведу све споменуте

особе и да се захваљујући њиховим из-

јавама као и предоченим документи-

ма, установи права истина и разреши

дилема да ли је у питању лош рад ди-

ректора или је на делу рад фармацеут-

ске мафије под покровитељством

ЛСВ-а. На формирање анкентног одбо-
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под�покровитељством�ЛСВ!?

Пи ше: Са ша Сан то вац



ра обавезује и чињеница да је само у
првих 9 месеци прошле године за на-
бавку лекова из буџета града издвоје-
но преко 500 милиона динара. И поред
изјава у медијима поменутих актера
из ЛСВ-а да немају ништа против ис-
траге, на седници Скупштине града
ЛСВ и њен партнер у градској власти,
ДС, одбили су предлог СРС-а. 

По ред спо ме ну тих из ја ва гђе Фукс,
сумњу да се нешто крупно “ваља иза
брда” поткрепљује и увид у пословање
поменуте фирме „Делта Фарм” из Но-

вог Сада, чија је делатност трговина на
велико фармацеутским производима.
Из података објављених на сајту Аген-
ције за привредне регистре (АПР) мо-
же се видети да је фирма регистрована
19. ја ну а ра 2009, а да је већ у тој годи-
ни остварила нето добитак од неверо-
ватних 168.649.000 динара! Неверова-
тан из разлога што је добитак те фир-
ме и по неколико десетина пута већи
од прихода фирми које се тим по слом
ба ве 10 и ви ше го ди на уназад. Неверо-
ватно је и то да је приход те фирме по
раднику био скоро седам пута већи од
нпр. „Кока коле” или 2,5 пута од фирме
„Тетра пак”. 

Оно што забрињава је да до сада,
иако су јавно саопштене врло озбиљне
оптужбе, нема сазнања да су покрену-
те било какве истражне радње по слу-
жбеној дужности од стране правосуд-
них органа, полиције или јавног пра-
вобраниоца града Зрењанина. Бојимо
се да и овај случај не заврши у некој
фиоци, попут кривичне пријаве коју је
СРС поднела против ЛСВ-а након завр-
шетка локалних избора 2008. године,
јер су се на списку оних који подржава-
ју одборничку листу ЛСВ-а нашли пот-
писи преминулих људи, или попут

кривичне пријаве против Н.Н. лица из
Дирекције за изградњу и уређење гра-
да Зрењанина, где је директор „лигаш”
Бранислав Кнежевић, јер се на рачуну
СОН-а нашао рачун за димничарске
услуге без скупштинске одлуке. 

СРС је у више наврата упозоравала
да ЛСВ у свим градовима где је на вла-
сти инсистира да добије место дирек-
тора апотеке, што је и био услов Демо-
кратској странци да би ЛСВ подржао
избор др Милета Михајлова за градо-
начелника Зрењанина након хапше-

ња и смене Го ра на Кне же ви ћа са те
функ ци је. Та ко ђе постоји озбиљна
сумња да се то користи за злоупотре-
бе, а овај случај у Зрењанину сад пока-
зује и зашто је то било тражено. Ово је
прилика да се на делу покаже и дока-
же да ли су судство и државни органи
заиста независни у свом раду.

Надали смо се да ће се ствари про-
менити након другог покушаја СРС-а
да формирање анкетног одбора увр-
сти у дневни ред седнице Скуп шти не

гра да одр жа не 3. фе бру а ра 2012. годи-

не када су одборници Демократске

странке подржали овај предлог а од-

борници ЛСВ-а на пу сти ли сед ни цу ко -

ју је потом Алек сан дар Мар то н пре ки -

нуо и на ста вак за ка зао за седам дана.

Иако су из ДС-a уверавали јавност да

ће остати при свом ставу и да ће у на-

ставку седнице гласати за његово фор-

мирање 10.фе бру а ра 2012. године, кад

је седница Скупштине града наста-

вљена, одборници ДС-aсу остали уздр-

жани приликом гласања чиме су оне-

могућили формирање, скупшинског

анкентног одбора. Урадили су управо

оно на шта је указивала СРС, да ће ДС,

зарад пуког останка на власти подле-

ћи притисцима ЛСВ-а као и много пу-

та до сада, и као што су по пу сти ли и

ка да ни је фор ми ран скупштински ан-

кентни одбор у вези са Град ском то -

пла ном где је директор кадар ЛСВ-a.

На тај начин још једанпут се показало

да све конце у владајућој коалицији

вуче мањински партнер у власти, ЛСВ.

И на овом примеру се још једанпут по-

тврдило да су изјаве ДС-a о транспа-

рентности у раду и о борби против

криминала и ко руп ци је са мо по ли тич -

ки мар ке тинг и да је њихов једини

циљ како и на који начин обезбедити

останак на власти.    

Српска радикална странка, у сва-

ком случају, неће престати да инсисти-

ра да се ова ствар истера до краја и да

се сазна шта се то десило у Зрењанину

− да ли је смењен нестручан директор

или је на делу фармацеут ска ма фи ја

под по кро ви тељ ством ЛСВ-а! То нам

остаје као један од приоритетних зада-

така након избора 6. маја и преузима-

ња бриге о граду Зрењанину и њего-

вим грађанима. 
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С
аопштење Држав-
не ревизорске ин-
ституције (ДРИ) о

подношењу пријава
против 181 државног
функционера одјекну-
ло је брзином светло-
сти у свим медијима.

Ова институција је обелоданила спи-
сак са именима 143 функционера који
су обухваћени са 101 прекршајном
пријавом, али и списак 38 функционе-
ра против којих је поднето 23 пријаве
за привредни преступ. Звучи
поражавајуће, али ДРИ је под-
нела свега три кривичне при-
јаве и то против одговорних у
ЈП „Железнице Србије“, ЈП „Пу-
теви Србије“ и ЈКП „Медиана“
из Ниша. На тапету су се на-
шли министри, државни се-
кретари, градоначелници,
градски секретари, директо-
ри јавних предузећа, дикрето-
ри државних установа, покра-
јински секретари, председник
Владе АП Војводине Бојан Пај-
тић и др. Огромна већина пре-
ступника су функционери
или кадрови Демократске
странке.

Спрдња са ДРИ

Сваки преступник који се у јавност
огласио поводом пријава ДРИ, дао је
своје тумачење ствари, не обазирући
се на чињенице које су ревизори от-
крили. Тако градоначленик Зајечара
Бошко Ничић каже да је „шокиран“ од-
луком ДРИ да против њега поднесе
пријаву, оцењујући то као „неке заку-
лисане радње“. Бивши министар здра-
вља Томица Милосављевић објашња-
ва да је против њега поднета пријава
због „књиговодствених неправилно-
сти“ и да „није у питању ненаменско
трошење новца“. За градоначелника
Краљева Љубишу Симоновића прија-
ва ДРИ је „драгоцена корекција у раду

и начину трошења буџетских средста-
ва“. Пријава ДРИ не брине ни градона-
челника Крагујевца Верољуба Стева-
новић, који каже да ће „код судије за
прекршаје радо отићи, јер се поноси
оним што је ураедио за град“. У својим
коментарима на рачун ревизора нај-
даље су отишли градоначелници Ни-
ша и Бегорада Милош Симоновић и
Драган Ђилас.

Шериф у Нишу

ДРИ је утврдила да је град Ниш
утрошио 640 милиона динара супрот-
но Закону о јавним набавкама. Супрот-

но истом закону Дирекција за изград-
њу града Ниша утрошила је 190 мили-
она, а Предшколска установа „Пчели-
ца“ нешто више од 30 милиона дина-
ра. Због тога не чуди да је ДРИ поднела
24 пријаве против функционера из
Ниша, од чега је 7 пријава поднето
против градоначелника Симоновића.
Уместо да преиспита рад својих сарад-
ника и свој рад, Симоновић је осуо
паљбу по ДРИ речима да је „очито по-
стојала интенција да се нешто стави у
извештај“. Штавише, Симоновић иде
корак даље и каже како је сигуран да
ће „већина тих пријава бити одбијена
када стигну у Прекршајни суд“. Да ли
можда таквим изјавама Симоновић
прејудицира одлуке „независног“ пра-
восуђа у Србији? Да ли је ово директан

притисак на судије и уједно политич-
ка смерница како треба да поступе по
пријавама?

Шериф у Београду

Најупечатљивији пример ниподи-
штавања ДРИ јесте свакако медијска
харанга коју је против те независне
институције спровео градоначелник
Београда Драган Ђилас. Ревизор је из-
међу осталог установио да је из буџета
града Београда утрошено чак 2,9 ми-
лијарди више од планираног. Међу-
тим, заменом тезе и спиновањем гра-
доначленик је организовао системат-
ски линч ревизора. Они тобоже гурају

прст у око васпитачицама, пен-
зионерима и социјално угроже-
ним категоријама Београђана,
док Ђилас себе представља као
„добротвора“ и њиховог за-
штитника. „Ако су прекршајне
пријаве поднете због плата вас-
питачица, наш заједнички став
је да смо сигурно законски у
праву“, каже Драган Ђилас у
свом коментару на пријаву
ДРИ. Он каже да ће платити ка-
зну уколико се испостави да је
крив, али обећава да ће и даље
„кршити закон и помагати вас-
питачицама и пензионерима“.

Појео вук магарца

Без обзирашто је ДРИ пред сам крај
2011. године обелоданила скандало-
зне извештаје о извшреној ревизији
код 47 ревидираних субјеката, нико од
прозваних функционера није смењен,
нити је осетио потребу да поднесе
оставку.

Ни једно једино хапшење није из-
вршено, а утврђено је да су незаконито
потрошене десетине милијарди дина-
ра. У крајњем случају може да се деси
да поједини функционери буду прекр-
шајно кажњени новчаним казнама ко-
је се крећу у распону од 5.000 до 50.000
динара. Биће да су као и ранијих годи-
на, како рече премијер Цветковић, за
све криве књиговође које треба посла-
ти на семинаре!?
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Пише: Иван Нинић

• У крајњем случају може да се деси да поједини функционери буду прекршајно кажњени новча-
ним казнама које се крећу у распону од 5.000 до 50.000 динара. Да ли су за све поново криве књи-
говође

Државна ревизорска институција поднела симболичне пријаве 
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Српска посла Пише: Момир Марковић

•   Пр во нас је ухва ти ла сне жна бло ка да, за тим сти гао дуг бив ше СФРЈ од 6 ми ли -
јар ди до ла ра, а он да су нас кан ди до ва ли. Не сре ћа ни кад не до ла зи са ма.

•   Ово је, ка ко ре че Бо рис Та дић, ве ли ки ко рак за Ср би ју. И је сте. Је ди но не ва ља
што је по гре шан смер.

•   Кан ди да ту ра, па шта? Има ла је Ср би ја кроз исто ри ју и мно го го ре си ту а ци је.

•   Не кад се ве ро ва ло да ће се де си ти зло кад за пе ва ку ку ви ја (со ва). Да нас су ње -
ну уло гу пре у зе ли по ли ти ча ри из вла сти.

•   Ка да су чу ли Да чи ћа ка ко пе ва, ови из ЕУ од мах да ли кан ди да ту ру. Са мо да
пре ста не.

•   Основ на ди ле ма Евро пе ја ца је би ла: „Ка ко ли ку ка кад ова ко пе ва?“

•   Кан ди да ту ру су нам да ли за ве че ром. Од мах по сле ве че ре сти гао зах тев ми ни -
стра Ду ли ћа за па ре из ИПА фон до ва, па им та ве че ра пре се ла.

•   До би ја њем кан ди да ту ре сти гли смо на сам врх ли ти це. Сад још да на пра ви мо
од лу чан ко рак на пред.

•   Хи ла ри Клин тон, Деј вид Ка ме рон и још не ки че сти та ли су нам кан ди да ту ру.
Оста ли нам из ја вљу ју са у че шће.

•   Ула ском у ЕУ и ми ће мо осе ти ти бла го ста ње. Грч ка га већ осе ти ла.

•   Опет су  Ру му ни до ка за ли да су нам пра ви при ја те љи. По ку ша ли су да нас за у -
ста ве да не упад не мо у ОВО.  

•   Та дић из ја вио да нам до ла зе бо љи да ни. Ни је ре као ка да.

•   Чим је сти гла вест да смо до би ли кан ди да ту ру и евро је ско чио од сре ће.

•   Од мах по сле кан ди да ту ре ан ти де пре си ви су у Ср би ји ста вље ни на по зи тив ну
ли сту ле ко ва. Шта ли ће нам да ва ти по сле из бо ра?

•   Мно ги ће на ши по ли ти ча ри уско ро оки ти ти бан де ре. По чи ње пред из бор на
кам па ња.

•   Дин кић за пред из бор ну кам па њу сро чио пе сму „До ђи и ти“. Ода зва ла му се Зо -
ра на Мар ко вић, ди рек тор ка Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је, са све ин -
спек то ри ма.

•   У но ви на ма вест да је пи ја ни во зач во зио су прот ним сме ром. Чуд на ми чу да!
Па, на ша вла да већ че ти ри го ди не ра ди то исто.

•   Ву чић из ја вио да на пред ња ци не ће сла ви ти пре из бо ра. Ни по сле, Ву чи ћу, ни
по сле.

•   За што у Ср би ји па да на та ли тет? Чу ле бе бе ко ли ко смо их за ду жи ли па им се
не до ла зи.

•   Зна те ли ка ко је из ми шље на тур би на на ве тар? Про у ча ва ли ин же ње ри по ли -
тич ке ста во ве Ву ка Дра шко ви ћа.

•   Ана ли зи ра ју ћи пад ди на ра, „Прес“ об ја вио да нам је про шлу го ди ну по јео
евро. Оста лих је да на ест по јео је ДОС. 

•   Гу вер нер Шо шкић из ја вио но ви на ма да се гра ни ца мо же пре ћи. Не знам да ли
је ми слио на гра ни цу за ду жи ва ња или се спре ма да утече. 

•   На ре че ни гу вер нер је та ко ђе из ја вио да он ни је узрок. Па и ни је, он је по сле ди -
ца. По ра зна по сле ди ца.

•   Су де ћи по про грам ској ше ми на ци о нал них те ле ви зи ја, уско ро ће нам тур ски
је зик у шко ла ма би ти оба ве зан пред мет.
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Комитет

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
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