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Н
и је ми на ме ра да овим
члан ком прав дам то што
смо из гу би ли из бо ре. Глу -

по је прав да ти оно што се не мо же
оправ да ти. Ус пе ли смо оно што ни је
би ло ни ма ло ла ко – да по др шку би ра -
ча Срп ској ра ди кал ној стран ци са ми -
тров дан ских се дам од сто све де мо на
ђур ђев дан ских че ти ри и по од сто.

Али оста ће за пам ће но да је Срп -
ска ра ди кал на стран ка пр ви пут без
по сла ни ка у Скуп шти ни Ср би је, без
срп ских на ци о на ли ста ко ји су ар гу -
мен то ва но и без ком про ми са, до
кра ја, бра ни ли ин те ре се свог на ро -
да и сво је др жа ве, оста ла на из бо ри -
ма на ко ји ма су ЛДП и Че да Јо ва но -
вић по бе ди ли у Ора шцу, род ном ме -
сту Пр вог срп ског устан ка.

Не кад би то би ло чу до. Ви ше ни је.
Ср би ја је сва огре зла у чу ди ма.

Ули зи ва ње пе де ри ма
Не ка да је у Ср би ји би ла сра мо та би -

ти пе дер. Да нас се не мо же жи ве ти од
на шмин ка них „му шкар чи на“, ко ји се
на те ле ви зи ји и у но ви на ма бу са ју у
пр са да су „геј“ и у сла ву сво је „из у зет -
но сти“ ор га ни зу ју ви ше днев не ску по -
ве у цен тру Бе о гра да. Кар не ва ле бру ке

и сра мо те, ко је они називају па ра да ма
по но са. Од ко јих се сва ке го ди не, од
Пре о бра же ња до Ми хољ да на, це лој
вла ди и по ло ви ни Ср би је тре су га ће.

Ули зи ва ње пе де ри ма је по ста ло
оми ље на на ци о нал на ди сци пли на, у
ко јој се сви над ме ћу – од но ви на ра до
ми ни ста ра и пре ми је ра.

Пре из бо ра чел ни љу ди СНС су
твр ди ли да је ги та ри ста Мла ђан
Дин кић, као Та ди ћев ми ни стар,
упро па стио еко но ми ју Ср би је, а не -
ки су по ми ња ли и ње го во хап ше ње.

По сле из бо ра, упра во они су  тог
истог Дин ки ћа по но во  по ста ви ли за
ми ни стра и да ли му у ру ке све др -
жав не фи нан си је. Са мно го ве ћим
овла шће њи ма не го што их је имао
код Та ди ћа.

Сва ки дан слу ша мо за кли ња ња
Вла де Ср би је да у бор би про тив кри -
ми на ла не ће би ти ком про ми са, а оп -
ста нак те вла де за ви си од по сла ни ка
стран ке чи ји се пред сед ник Бо го љуб
Ка рић на ла зи на цр ве ној Ин тер по ло -
вој по тер ни ци, јер га др жа ва Ср би ја те-
рети да је са мо пред у зе ће „Моб тел“
оште тио за око 60 ми ли о на евра.

Та ди ће вим сто па ма

Борис Та дић је био пред мет оштре
кри ти ке зато што се  на не ком аеро -
дро му, у про ла зу, срео и ру ко вао са Ха -
ши мом Та чи јем. Пред сед ник Вла де
Ср би је Иви ца Да чић се са Та чи јем не
са мо ру ко вао, не го са њим имао зва-
ничне и срдачне разговоре. Два пута. И
вечеру приде. 

Ми ни стар по ли ци је Иви ца Да чић је
1. ок то бра 2008. го ди не са оп штио на -
ци ји да је по ли ци ја ухап си ла гра до на -
чел ни ка Зре ња ни на Го ра на Кне же ви -
ћа, ко ји је оп ту жен за „зло чи нач ко
удру жи ва ње, зло у по тре бу слу жбе ног
по ло жа ја, при ма ње и да ва ње ми та“.
Твр ди ли су да је Кне же вић др жа ву
оште тио за три и по ми ли о на евра.

Пре ми је ру Иви ци Да чи ћу Кне же -
вић са да се ди уз де сно ко ле но, као ње -
гов ми ни стар по љо при вре де.

Под се ћам, ка да је хап шен, Кне -
же вић је био члан ДС. Ми ни стар
Кне же вић је члан СНС. Чи сто да се
зна ко ли ко у Ср би ји ко шта пар че па -
пи ра ко је се зо ве члан ска кар та вла -
да ју ће стран ке.

Уочи из бо ра, из СНС су оп ту жи ва -
ли Дра га на Ђи ла са да је као гра до -
на чел ник Бе о гра да др жа ву оште -
тио за сто ти не ми ли о на евра и да је
сте као огром но лич но бо гат ство.
Сад, кад тог Ђи ла са за три да на мо гу
да сру ше с вла сти у Бе о гра ду, ка жу:
ру ши те власт Де мо крат ске стран ке
сву да у Ср би ји, али Ђи ла са не ди рај те.

•   Ми�ни�стри�у�Вла�ди�Ср�би�је�по�зи�ва�ју�на�бор�бу�про�тив�кри�ми�на�ла,�а�са�ми�не�пла�ћа�ју�по�ре�зе
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У фокусу

Мр�тав�Аћиф�ефен�ди�ја
ја�чи�од�Да�чи�ћа�и�Ву�чи�ћа

ПР ВИХ СТО ДА НА НОВЕ ВЛАДЕ

ЈАСНА ПОРУКА БЕОГРАДУ: Навијачи Новог Пазара

Пи�ше:�Ду�шан�Јо�јић

Два Томислава
По свим прог но за ма, То ми слав Ни -

ко лић је још 2008. го ди не тре ба ло да
по ста не пред сед ник Ср би је. Пр во, за -
то што га је на ту функ ци ју кан ди до -
ва ла СРС, ко ја је на тим из бо ри ма убе -
дљи во по бе ди ла. Дру го, за то што је
имао „чи сту би о гра фи ју“.

Али су га гра ђа ни за свог пред сед -
ни ка иза бра ли тек 2012. го ди не, на -
кон што је из ја вио да је 20 го ди на го -
во рио оно што ни је ми слио, на кон
што је ку пио стан од не ко ли ко сто ти -
на хи ља да евра, из дао ку ма и – за вр -
шио фа кул тет. Под, нај бла же ре че но,
сум њи вим окол но сти ма. Да кле, тек
на кон што је сво ју би о гра фи ју при -
лич но упр љао.
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Реч „де пар ти за ци ја“ би ла је хит по -
след ње пред из бор не кам па ње. Би ла је
по пу лар ни ја од „до бро ве че“ Мил ке
Ца нић из кви за „Сла га ли ца“, а слу ша ла
се ви ше не го Це ца и Кар ле у ша за јед но. 

Све стран ке вла да ју ће ко а ли ци је
сва ко днев но су се за кли ња ле да, кад
дођунавласт, ди рек то ре у јав ним пред -
у зе ћи ма не ће по ста вља ти по пар тиј ској
при пад но сти, већ по струч но сти.

Ме ђу тим, од мах по сле фор ми ра ња

вла де јав на пред у зе ћа и уста но ве су

по де ли ле као што гра бљи ви це де ле

плен и по че ле са име но ва њи ма сво јих

ак ти ви ста на ру ко во де ћа ме ста. 
Је дан од нај ва жни јих раз ло га за -

што у Скуп шти ни Ср би је не ма по -
сла ни ка Срп ске ра ди кал не стран ке
је сте упра во то што су ра ди ка ли го -
во ри ли о овим те ма ма. За то што су
на ро ду го во ри ли исти ну. А на род
углав ном не во ли да чу је исти ну. По -
себ но ако је те шка и не при јат на.

Че ти ри го ди не су Срп ска ра ди кал -
на стран ка, ње ни по сла ни ци и „Ве ли ка
Ср би ја“ из да на у дан упо зо ра ва ли јав -
ност на по губ ну на ци о нал ну и еко -
ном ску по ли ти ку др жав не вла сти на
че лу са Та ди ћем и ДС и ука зи ва ли на
ба сно слов не пљач ке др жа ве у ре жи ји
ми ни ста ра и дру гих ви со ких др жав -
них функ ци о не ра.

Ме ди ји су о то ме ћу та ли. Јер су сви
они ко ји кон тро ли шу те ле ви зи је и но -
ви не у Ср би ји, од ДС и СНС, пре ко Бри -
се ла и Ва шинг то на, до нај ве ћих срп -
ских тај ку на, има ли за јед нич ки циљ –
да уни ште СРС.

Са да ти исти ме ди ји, по дик та ту
но ве вла сти, те исте афе ре и пљач ке,
ко је је от кри ла СРС, по но во „от кри ва -
ју“, ме се ци ма њи ма за тр па ва ју на -
слов не стра ни це и „хра не“ глад ни на -
род. Уме сто обе ћа ним ин ве сти ци ја ма
и но вим рад ним ме сти ма.

Ву чић се спре ма
за но ве из бо ре

Ка ко ће се ова луд ни ца за вр ши ти?

Пре вре ме ним из бо ри ма. Ве ро ват но

већ сле де ће го ди не.

Са овом вла дом, са ми ни стри ма ко -

ји не пла ћа ју по рез или се на ла зе на

оп ту жни ца ма Ту жи ла штва за ор га ни -

зо ва ни кри ми нал, не ма ствар ног об ра -

чу на са кри ми на лом и ко руп ци јом.

По нај ма ње са тај ку ни ма ко ји су
опљач ка ли де се ти не ми ли јар ди евра и
по ли ти ча ри ма ко ји су им то омо гу ћи -
ли. А без тог об ра чу на Ср би ја не мо же
да пре жи ви.

Из бо ре ће, на рав но, иза зва ти
Алек сан дар Ву чић, ко ји ће на тај на -
чин по ку ша ти да још ви ше оја ча
свој и стра нач ки ути цај.

Оста је са мо да ви ди мо да ли ће
напредњаци из бор ну тр ку на ја ви ти
об ра чу ном са Мла ђа ном Дин ки ћем,
што би им би ло мно го без бол ни је
или са Иви цом, ко фе ром и ма ри цом,
што би мо гло да бу де ком пли ко ва -
ни је, јер се кљу че ви од ма ри це ипак
на ла зе код Иви це.

Бо љег жи во та ко ји су обе ћа ли не ма
ни на ви ди ку. Од хап ше ња „по моћ них
игра ча“ јед ном ме сеч но и сва ко днев не
при че о бор би про тив кри ми на ла гла -
дан не ма ама баш ни ка кве ко ри сти.
Сто ти на ми ли о на евра ко је су по кра ли
ка дро ви ДС и СПС-а не ма па не ма.

Уме сто обе ћа них но вих рад них ме -
ста, ве сти о но вим от пу шта њи ма рад -
ни ка су сти жу јед на дру гу.

У на род ним ку хи ња ма си ро ти ње је
све ви ше, а бра шна и уља све ма ње.

Опљач ка ну др жа ву, ко ју су Та -
дић, Да чић и Дин кић до ве ли у ду -
жнич ко роп ство, власт СНС и СПС
спа ша ва до дат ним опо ре зи ва њем
глад ног на ро да и за ду жи ва њем за
но ве две ми ли јар де евра.

Со ци јал на по моћ се не ис пла ћу је.
По ску пе ли ле ко ви. По ску пе ла хра на,
огрев, оде ћа, обу ћа...

По ску пе ле су чак и са хра не. Иако
би, по еко ном ској те о ри ји о по ну ди и
по тра жњи, бар оне тре ба ло да по јеф -
ти не, јер је број гра ђа на Ср би је ко ји
уми ру од бо љег жи во та све ве ћи.

Од Ђур ђев да на у овој зе мљи би ло је
12.000 са хра на ви ше не го по ро ђа ја. 

У Но вом Па за ру сла ве „жу ту ку ћу“

Кад срп ски мла ди ћи на не кој фа са ди у Бе о гра ду на пи шу гра фит „Жи вео
Рат ко Мла дић“ или раз ви ју тран спа рент са сли ком про сла вље ног срп ског вој -
ско во ђе, сле де хап ше ња и кри вич не при ја ве. 

С дру ге стра не, у Но вом Па за ру већ не ко ли ко ме се ци у сред гра да сто ји
спо мен-пло ча Аћиф ефен ди ји, зло гла сном во ђи шип тар ских ба ли ста из
Дру гог свет ског ра та.

Про тив Мла ди ћа још увек не по сто ји нијед на суд ска пре су да да је од го во -
ран за не ки зло чин. Аћим ефен ди ја је осу ђен и стре љан због уче шћа у уби ству
не ко ли ко хи ља да срп ских ци ви ла. 

Но ва ре пу блич ка власт је обе ћа ла да ће енер гич но ре а го ва ти на ову про во -
ка ци ју и укло ни ти спо мен-пло чу, али и не по ку ша ва да то учи ни. Осо ко ље ни
том чи ње ни цом, след бе ни ци овог ко ља ча су на фуд бал ској утак ми ци Но -
ви Па зар – Рад раз ви ли тран спа рент: „Ре бус је ре шен: ср це, бу брег, плу ћа
– жи ве ла жу та ку ћа“.

Пет ко вић по сла сти чар 
про тив Пет ко ви ћа ми ни стра

По след њи оста ци не за ви сних ме -
ди ја у Ср би ји ме се ци ма су пи са ли о
слу ча ју гра ђа ни на Бра ти сла ва Пет ко -
ви ћа из Бе о гра да, вла сни ка бо га те
збир ке ауто мо би ла и по сла сти чар ни -
це у цен тру Бе о гра да, ко ји др жа ви на
име не пла ће них по ре за и до при но са
ду гу је око осам ми ли о на ди на ра.

У нор мал ним др жа ва ма пла ћа ње
по ре за је и мо рал на и гра ђан ска и за -
кон ска оба ве за, а за ово ли ки по ре ски
дуг у нај ве ћем бро ју слу ча је ва за вр ши
се у за тво ру.

Гра ђа нин Пет ко вић за вр шио је у
ми ни стар ској фо те љи. И то, ко је ли
иро ни је, на ме сту ми ни стра кул ту ре.
Као ка дар СНС.

Од та да, ми ни стар Пет ко вић и ње -
го ва вла да сва ког да на по ру чу ју гра ђа -
ни ма Ср би је (а ме ђу њи ма и гра ђа ни ну
Пет ко ви ћу) да ће се „бес ком про ми сно
за ла га ти да се по ре зи ре дов но пла ћа ју“.

Шта ре ћи, осим збо гом па ме ти.
Са мо ми ни ка ко ни је ја сно за што

га ни су по ста ви ли за ми ни стра фи -
нан си ја. 

Или, још бо ље, за ди рек то ра По ре -
ске упра ве.

Па да ди рек тор Пет ко вић до ве де у
ред гра ђа ни на Пет ко ви ћа.

(За то вре ме, по сла сти чар ни цу је
мо гао да во ди и Мла ђан Дин кић.) 

НОВИ ПАЗАР: Откривање 
спомен-плоче ратном злочинцу



• Го спо ди не Ша ро ви ћу, има ли
огра ни че ња око из бо ра пи та ња о
ко ји ма мо же мо да раз го ва ра мо?

– Не ма, пи тај те шта год же ли те. Би -
ћу пот пу но отво рен. Сма трам да је јав -
но сти до ста на ме ште них ин тер вјуа.

• Ви сте за ме ник пред сед ни ка
Срп ске ра ди кал не стран ке др Во ји -
сла ва Ше ше ља и пред сед ник Из вр -
шног од бо ра. Ко ја су ва ша овла шће -
ња у во ђе њу стран ке?

– Мо ја овла шће ња про пи са на су
статутом стран ке и стрикт но ћу их се
при др жа ва ти. Пр ви за да так ми је да
ожи вим и ре а фир ми шем рад Цен трал -

не отаџ бин ске упра ве, Пред сед нич ког
ко ле ги ју ма и Из вр шног од бо ра. Све су
то ко ле ги јал ни ор га ни, али ћу од го -
вор ност за њи хов рад сно си ти ја. Са -
мим тим, под ра зу ме ва се да од го вор -
ност ко ју но сим пра те и од го ва ра ју ћа
овла шће ња.

• Хо ће те ли ус пе ти?
– Си гу ран сам да хо ћу. Да не ве ру јем

у оно што ра дим, не бих се ни при хва -
тао огром ног по сла ко ји ме оче ку је.

Би ло је ули зи ва ња
и об ма њи ва ња Ше ше ља

• По сле из бор ног по ра за би ло је
до ста ре чи о то ме да Во ји слав Ше -
шељ од лу ке до но си сам. Об ја сни те
нам, ка ко функ ци о ни ше ко му ни -

ка ци ја са пред сед ни ком стран ке,
ка ко из гле да про цес до но ше ња
од лу ка?

– Ни док је био у Ср би ји, пред сед ник
од лу ке ни је до но сио сам, а ка мо ли да
то ра ди из Ха га. Он је сва ке не де ље др -
жао сед ни це Пред сед нич ког ко ле ги ју -
ма на ко ји ма су до го ва ра не ак тив но -
сти. Тач но се зна ло ко шта ра ди, шта се
сме а шта не сме. Стран ка је та да функ -
ци о ни са ла као сат, али се за ових де сет
го ди на је дан по је дан шраф те стра -
нач ке ма ши не од ви јао и ис па дао. Пре -
ма то ме, не тре ба из ми шља ти то плу
во ду ка ко би стран ка по но во про функ -
ци о ни са ла, већ са мо при ме ни ти све
ме ре ко је је још пре де сет и пет на ест
го ди на при ме њи вао Ше шељ.

Уско�ро�ће�се�опет�чу�ти:
„Ра�ди�ка�ли�су�би�ли�у�пра�ву“

Интервју
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Интервју

• Ко ли ко је Ше шељ у мо гућ но сти

да има ре а лан увид у ста ње у др жа -

ви и стран ци?

– Он до бро по зна је све глав не ак те -

ре по ли тич ке сце не у Ср би ји. По ред

то га, пра ти штам пу и те ле ви зиј ске

про гра ме из Ср би је, у те ле фон ском је

кон так ту са стра нач ким функ ци о не -

ри ма, али и људима ван стран ке. Ни је

исто као да је у Ср би ји, али је за чо ве ка

ње го вих ин те лек ту ал них ка па ци те та

и зна ња до вољ но да стек не ре ал ну

сли ку о ве ћи ни пи та ња.

• Чланство сматра да је је дан од

раз ло га за из бор ни по раз то што он

ни је до би јао пра ве ин фор ма ци је из

странке, јер сте му го во ри ли са мо

оно што он во ли да чу је?

– Би ло је мно го ули зи ва ња, об ма -

њи ва ња и фал си фи ко ва ња из ве шта ја.

Ме ђу тим, Ше шељ ви ше во ли да чу је и

нај го ру исти ну не го нај леп шу лаж. Пре

15 го ди на, ка да сам био на по чет ку ка -

ри је ре, ре као ми је: „Не ма ња, ја у те бе

имам пу но по ве ре ње док ме пр ви пут

не пре ва риш“. То ни ка да ни сам за бо -

ра вио, ни ти сам га ика да ла гао. 

• Са дис тан це од шест ме се ци,

шта ми сли те, ко ји су глав ни раз ло -

зи за лош из бор ни ре зул тат СРС?

– Мно го то га је би ло про тив нас.

Стра нач ки ор га ни су годинама  си сте -

мат ски умрт вљи ва ни. Ме ђу људ ски

од но си су би ли ло ши. Ло ше осми шље -

на кам па ња до ве ла је до то га да по ста -

не мо не пре по зна тљи ви на шим тра ди -

ци о нал ним би ра чи ма. Ка да се то ме до -

да сла ба за сту пље ност у ме ди ји ма и

чи ње ни ца да смо у кам па њи по тро ши -

ли 50 или 100 пу та ма ње нов ца од дру -

гих стра на ка –из бор ни ре зул тат ни је

из не на ђе ње. Упр кос то ме, по но сни

смо јер смо оста ли до след ни иде о ло -

ги ји ко ју за сту па мо 22 го ди не и што, за

раз ли ку од свих дру гих, ни смо обе ћа -

ва ли мед и мле ко, већ смо на ро ду го во -

ри ли исти ну, иако она ни је ни ма ло

при јат на. Си гу ран сам да ће срп ски на -

род бр зо схва ти ти да је још јед ном пре -

ва рен и да ће се уско ро опет чу ти „ра -

ди ка ли су би ли у пра ву!“

Кан ди да ту ра 
Ја дран ке Ше шељ из ну ђе на

• А ко су глав ни крив ци?

– Нај ве ћу од го вор ност сно се они

ко ји су од сеп тем бра 2008. го ди не за у -

зи ма ли нај од го вор ни је функ ци је у

стран ци. Пред сед ник стран ке је пре у -

зео од го вор ност на се бе, али ја сно је да

је од го вор ност ру ко вод ства у Ср би ји

мно го ве ћа.

• У јав но сти вла да ми шље ње да је

нај го ри у ни зу ло ших по те за би ло

кан ди до ва ње Ја дран ке Ше шељ за

пред сед ни ка Ср би је. За што је за ме -

њен Мар ти но вић?

– То је био из ну ђен по тез. Стра нач -

ки ор га ни су ме се цима пре из бо ра од -

лу чи ли да кандидат буде Мар ти но -

вић. Али, по че ле су да сти жу ин фор ма -

ци је да је он у кон так ту са СНС. Би ли

смо шо ки ра ни, али се ис по ста ви ло да

су ин фор ма ци је тач не. Пла ши ли смо

се мо гућ но сти да не по сред но пред из -

бо ре по ву че кан ди да ту ру и по др жи

Ни ко ли ћа или то учи ни у дру гом кру гу.

По ред то га, аген ци ја ко ја нам је по -

ма га ла у кам па њи пре зен то ва ла нам је

по да так да су Мар ти но ви ће ва пре по -

зна тљи вост и реј тинг код би ра ча да -

ле ко ни жи у од но су на Ја дран ку. Она

ни је же ле ла да бу де кан ди дат, про ти -

вио се и Во ји слав, али на кра ју је пре о -

вла да ло ми шље ње да је ње на кан ди -

да ту ра нај бо ље ре ше ње и њих дво је су

при хва ти ли став ве ћи не. Она је у све му

ово ме ни кри ва, ни ду жна, са мо је хте -

ла да по мог не стран ци.

• Мар ти но вић и Дра ган Сте ва но -

вић су на пу сти ли СРС и пре шли у

СНС, иако је Мар ти но вић од свих ра -

ди ка ла нај ви ше на па дао Ни ко ли ћа

и Ву чи ћа.

– То што су ура ди ли нај бо ље го во -

ри о њи ма са ми ма. Не пам тим да се не -

ко на срп ској по ли тич кој сце ни то ли -

ко по ни зио и обру као. Мар ти но ви ће ва

из да ја ме ни је из не на ди ла, јер је пре -

бр зо на пре до вао и од стран ке је у

крат ком вре ме ну пре ви ше до био. Сте -

ва но вић је био ду го го ди шњи члан

стран ке, сма трао сам га сво јим бра том.

До по след њег да на ме је убе ђи вао да

ни ка да не ће из да ти Во ји сла ва.

Ни по сле де сет го ди на без сло бо де,

по ро ди це и отаџ би не Ше шељ се ни је

од ре као ни јед ног свог прин ци па, а

Мар ти но вић и Сте ва но вић без по сла -

нич ког ман да та ни два ме се ца ни су

оста ли до след ни се би и сво јим уве ре -

њи ма.

• Иако су у СНС пре шли уз ве ли ку

ме диј ску пом пу, ни су на гра ђе ни не -

ком функ ци јом.

– Чу ди ме да та кве „мо рал не гро ма де“

ни су за у зе ле ви со ке по зи ци је у СНС-у.

Дра ган То до ро вић

• За што Дра ган То до ро вић ни је био но си лац из бор не ли сте за На род ну
скуп шти ну?

– То до ро вић је од био не са мо да бу де но си лац ли сте, већ ни је же лео да уоп -
ште бу де на ли сти. Оба ве стио нас је да ни је у мо гућ но сти да се озбиљ ни је ан га -
жу је у стран ци јер мо ра да се по све ти при ват ном би зни су ка ко би био у ста њу
да вра ти кре ди те ко је је по ди гао. 

• Да ли је још увек члан не ког стра нач ког ор га на?
– Члан је Пред сед нич ког ко ле ги ју ма, али не до ла зи на сед ни це.

РАДИКАЛНО ДОСЛЕДНИ: Протест поводом доласка Хилари Клинтон



Бо љи сам
од Ђи ла са и Ву чи ћа

• Ва ши опо нен ти ка жу да је лош

из бор ни ре зул тат у Бе о гра ду био

пре су дан да СРС из гу би ста тус пар -

ла мен тар не стран ке, а да сте ви на -

гра ђе ни и са ме ста пред сед ни ка

Град ског од бо ра, уна пре ђе ни у пр -

вог чо ве ка стран ке у Ср би ји.

– Си гу ран сам да ми функ ци ја ко ју

оба вљам не би за па ла да стран ка на

из бо ри ма ни је до жи ве ла по раз ка кав

је до жи ве ла. Оног тре нут ка ка да смо

па ли ис под цен зу са и ка да је по ста ло

ја сно да са да тре ба ва ди ти ке сте ње из

ва тре код де ла бив ших функ ци о не ра

опа ло је ин те ре со ва ње за нај ви ше

стра нач ке функ ци је, мно ги „ју на ци“

ни ком по ни ко ше и у цр ну зе мљу по -

гле да ше. Про це ни ли су да је знат но

угод ни ја по зи ци ја се де ти са стра не, не

ра ди ти ни шта за стран ку, а кри ти ко -

ва ти. Без об зи ра на све те шко ће, из у -

зет но сам по но сан што сам баш на Ше -

ше љев пред лог иза бран за ње го вог

за ме ни ка.

• Али из бор ни ре зул тат?

– Ни смо се про сла ви ли у Бе о гра ду,

али је ре зул тат  у глав ном гра ду на ни -

воу ре зул та та у Ср би ји. Знам да ме не -

ке стра нач ке ко ле ге кри ти ку ју иза ле -

ђа, али то су углав ном они ко ји ни пр -

стом ни су мрд ну ли у кам па њи. Кан -

ди да ту ру за гра до на чел ни ка сам при -

хва тио иако сам од по чет ка знао да

не ћу има ти ни ка кву шан су про тив

Ђи ла со вих и Ву чи ће вих ме ди ја и ми -

ли о на евра ко је су уло жи ли у кам па -

њу. Ву чи ћа и Ђи ла са го ди на ма по зи -

вам на те ле ви зиј ски ду ел, али ни је -

дан ни дру ги за то не ма ју хра бро сти.

По но сан сам на све што сам у кам па -

њи ре као и ура дио, ни чим ни сам осра -

мо тио ни се бе ни стран ку. Бо љи сам

од Ђи ла са и Ву чи ћа и то ћу до ка за ти у

го ди на ма ко је до ла зе.

• Сли чан је и слу чај Вје ри це Ра де -

те. Део члан ства је не за до во љан чи -

ње ни цом да је на кон из бо ра са ме -

ста пред сед ни ка ИО уна пре ђе на на

ме сто пот пред сед ни ка стран ке.

– Вје ри ца је за пред сед ни ка Из вр -

шног од бо ра иза бра на два ме се ца

пред из бо ре, а стра нач ка ин фра струк -

ту ра про па да ла је и уни шта ва на го ди -

на ма пре то га. Не ка жем да Вје ри ца не

сно си део од го вор но сти и да ни је гре -

ши ла, али раз ли ка из ме ђу ме не и оних

ко ји је да нас пљу ју је у то ме што сам јој

се ја су прот ста вљао док је гре ши ла.

Све што сам имао да јој ка жем, ре као

сам јој одав но и то у ли це, за то и по -

шту је мо јед но дру го. С дру ге стра не,

они ко ји су јој се нај ви ше ула ги ва ли

пре из бо ра и за њом трч ка ра ли по

Скуп шти ни зо ву ћи је  „ше фи це“, пре ко

но ћи су по ста ли ње ни нај ве ћи кри ти -

ча ри. Мо рам до да ти и то да је она да ла

зна ча јан до при нос од бра ни Во ји сла ва

Ше ше ља.

• Шта она сад ра ди, ка ко са ра ђу -

је те?

– Као пот пред сед ник, за ду же на је

да фор ми ра По ли тич ки са вет стран ке,

али има и дру гих оба ве за. Лич но ми -

слим да у стран ци има ме ста за сва ко -

га, по себ но за оне ко ји су сво ју ло јал -

ност не бро је но пу та до ка за ли. Бит но

је са мо сва ко ме на ћи ме сто са ко га у

стра нач ком ра ду мо же пру жи ти мак -

си мум.

Мир чић
остаје ослонац

• Де јан Ми ро вић је пот пред сед -

ник за ду жен за спољ не по сло ве. Да

ли су стран ци уоп ште за ин те ре со ва -

ни за са рад њу са СРС?

– На рав но да су за ин те ре со ва ни.

Зар ви ми сли те да је ико озби љан, у

све ту или у Ср би ји, от пи сао СРС и Ше -

ше ља? То би би ло пре ви ше на ив но.

Си гу ран сам да смо стран ка с нај ви ше

не при ја те ља, али нас ни при ја те љи

ни су за бо ра ви ли.

• Да ли је исти на да је ра ни ји ге -

не рал ни се кре тар Еле на Бо жић-Та -

ли јан дан на кон из бо ра по че ла да

ра ди у аген ци ји ко ја је во ди ла стра -

нач ку кам па њу?

– Од из бо ра не мам ни ка кав кон -

такт са Еле ном Бо жић-Та ли јан, али ко -

ли ко ми је по зна то, ни је се за по сли ла у

аген ци ји ко ја нам је во ди ла кам па њу.

Она је од мах по сле из бо ра под не ла

остав ку на нај ви ше стра нач ке функ -

ци је, чи ме је са ма се би да ла оце ну за

кам па њу ко ју је во ди ла. Еле на је пре у -

зе ла од го вор ност и под не ла остав ку,

али ни је на пу сти ла стран ку.
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За па ду су Та дић и Ни ко лић исти
• Уочи из бо ра ме ди ји су уве ли ко на ја вљи ва ли Ше ше љев по вра так у

Ср би ју. На вод но, би ло је по треб но са мо да под не се пи са ни зах тев три бу на -
лу и да га при вре ме но пу сте?

– То су бај ке за ма лу де цу. Та кве при че увек су пла си ра ли не при ја те љи
стран ке, по пут На та ше Кан дић. Пред по след ње из бо ре, та при ча је по но во по -
кре ну та ка ко би се код сим па ти зе ра стран ке под гре ја ла на да у брз по вра так и
ка ко би, ка да Ше ше љев по вра так из о ста не, ве ћи на тих љу ди на дан из бо ра
оста ла код ку ће или гла са ла за не ко га од кан ди да та ко ји су у Ср би ји. На жа лост,
та ко је и би ло.

• Део члан ства је љут, сма тра ју да је Ше шељ мо гао да до ђе у Ср би ју и та -
ко до при не се да стран ка оства ри до бар из бор ни ре зул тат, али да је ње му
су је та би ла ва жни ја од суд би не стран ке.

– Зар ми сли те да би исти цен три мо ћи ко ји га де сет го ди на др же у при тво -
ру ика да учи ни ли би ло шта што иде у ко рист СРС или са мом Во ји сла ву? Ми
смо им трн у оку, јер зна ју да смо је ди ни пре о ста ли стуб од бра не срп ских на ци -
о нал них ин те ре са. За то су чи ни ли све што су мо гли и још увек чи не све што мо -
гу да уни ште СРС.

• Па пу сти ли би га да узме гла со ве на пред ња ци ма и Ни ко ли ћу... да по -
мог не Бо ри су Та ди ћу да по бе ди.

– Глу по сти. За па ду је све јед но да ли ће њи хо ве на ло ге у Бе о гра ду ис пу ња ва -
ти Та дић или Ни ко лић. Слу га је увек са мо слу га, ма ка ко се звао.

Ни ко лић је тро јан ски коњ ко га је За пад под мет нуо срп ском на ро ду, под
пла штом па три о те и на ци о на ли сте. Од ла зе ћи из СРС, он се ни је од ре као са мо
Ше ше ља, већ пре све га па три о ти зма и бор бе за срп ске на ци о нал не ин те ре се.
Вре ме ће по ка за ти да ће Ни ко лић би ти ду пло сер вил ни ји За па ду не го Та дић.
Та дић је слу га За па да од по чет ка, по убе ђе њу, а Ни ко лић тек тре ба да се до ка -
зу је и да ока је све „гре хе“ по чи ње не то ком 18 го ди на, ко ли ко је био ра ди кал.

Ма ри на Ра гуш

• Шта је са Ма ри ном Ра гуш?
По је ди ни ме ди ји твр де да је пре -
шла у СНС, дру ги да је оста ла у
СРС?

– Ма ри на је сво јих пет ми ну та
сла ве до жи ве ла ка да је ско ро чи та -
ва по сла нич ка гру па СРС из ба че на
из скуп штин ске са ле. Та да јој је на
рас по ла га њу би ло вре ме чи та ве по -
сла нич ке гру пе, ко ја је ра ди ла за њу
при пре ма ју ћи јој ма те ри ја ле за сва -
ку тач ку днев ног ре да. Она је то до -
бро пре зен то ва ла и сте кла  по пу -
лар ност. Ме ђу тим, сва ко од нас на
по пу лар ност раз ли чи то ре а гу је. Њу
је на гло сте че на по пу лар ност бр зо
уда љи ла од стран ке.



• Но ви ге не рал ни се кре тар је Ана
Си мо но вић, за ве ћи ну члан ства пот -
пу но не по зна та осо ба. От куд она,
као док тор би о ло шких на у ка, на тој
функ ци ји?

– Ану сам упо знао не ко ли ко да на
пре не го што је иза бра на, иако је члан
стран ке од 1990. го ди не. По чет ком де -
ве де се тих, три го ди не је би ла се кре тар
рат ног шта ба, на кон че га је ви ше го ди -
на бо ра ви ла у ино стран ству, где је и
док то ри ра ла. Ана има мо ју по др шку, а
вре ме ће по ка за ти да ли је спо соб на да
од го во ри зах те ви ма ко је но си функ ци -
ја на ко ју је иза бра на.

• Ка ква је по зи ци ја у стран ци Ми -
ло ра да Мир чи ћа? 

– Мир чић је је дан од осни ва ча
стран ке и ду го го ди шњи пред сед ник
Ју жно бач ког окру жног од бо ра и члан
Пред сед нич ког ко ле ги ју ма стран ке.

• Кри ти ку ју и Зо ра на Кра си ћа?
– Као шеф ти ма ко ји по ма же у при -

пре ми од бра не др Ше ше ља, Кра сић је
дао нај ве ћи до при нос. У скуп шти ни је,
као што зна те, био не за мен љив. Оче -
ку јем да Красић и убу ду ће бу де је дан
од сту бо ва стран ке.

• У јав но сти се у по след ње вре ме
сла бо по ја вљу ју и На та ша Јо ва но -
вић и Гор да на Поп-Ла зић?

– Гор да на се у по след ње вре ме па -
си ви зи ра ла, рет ко до ла зи у стран ку,
али је и да ље члан Пред сед нич ког ко -
ле ги ју ма. 

Што се На та ше тиче, она је јед на од
осо ба за ко је бих „ста вио ру ку у ва тру“
да ни ка да не ће из да ти СРС.

• У ко јој је фа зи хашки по сту пак
про тив пред сед ни ка СРС?

– По сту пак је у фа зи раз вла че ња,
као и свих прет ход них 10 го ди на. Да
је Ше шељ за би ло шта од го во ран, су -
ђе ње би за вр ши ли за го ди ну, а по том
би му пре су ди ли 20-30 го ди на ро би -
је. Ка ко чак ни ха шки ква зи суд ни је
ус пео да до ка же ни ка кву кри ви цу,
од лу чи ли су се за раз вла че ње по -
ступ ка ка ко би Ше ше ља скло ни ли с
по ли тич ке сце не у Ср би ји док не уни -
ште СРС. 

Оче ку јем да ће се че ка ти зад њи
рок за из ри ца ње пре су де, а то је март
следеће године.

Ше шељ се до бро осе ћа

• Ка кво је са да његово здрав стве -

но ста ње ?

– Осе ћа се знатно бо ље не го прет -

ход них ме се ци. 

Ка да га је 6. ја ну ара  хит на по моћ

ко нач но од ве зла у бол ни цу, жи вот му

је ви сио о кон цу, а са вра та ње го ве ће -

ли је у за тво ру чу ва ри су ски ну ли пло -

чи цу с ње го вим име ном. Ве ро ват но

су ми сли ли да су про блем зва ни Ше -

шељ ко нач но ре ши ли и да се не ће

вра ћа ти.

• Ка ко је мо гу ће да бри љант ну за -

вр шну реч Во ји сла ва Ше ше ља у Ха -

гу гле да ско ро два ми ли о на гра ђа на
Ср би је, да на род бу де оду ше вљен
ње го вим на сту пом, а да за ње го ву
стран ку гла са ма ње од 200.000 би -
ра ча?

– Ве ћи на тих љу ди отво ре но ка же

„гла са ћу за Ше ше ља ка да се вра ти“. Та -

да шње ру ко вод ство Српске радикал-

не странке у Ср би ји ни је би ра чи ма

ули ло по ве ре ње да на аде ква тан на -

чин мо же да га за ме ни.
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РАДИКАЛНО ДОСЛЕДНИ: Протест поводом доласка Хилари Клинтон

Не возим џип

• Не ки вам за ме ра ју што сте се
усе ли ли у ње гов пред сед нич ки ка -
би нет, ко ји је по сле од ла ска Ни ко -
ли ћа био пра зан?

– У ка би нет ме „усе лио“ сам Ше -
шељ, од ре ђу ју ћи ме за свог за ме ни ка.
Ка мо сре ће да су они ко ји су ра ни је
има ли ње го во по ве ре ње боље оба -
вља ли ду жност ко ју су при хва ти ли.
Да је су, ја да нас сва ка ко не бих био
ње гов за ме ник. 

За раз ли ку од сво јих прет ход ни -
ка, ко ји су се усе ли ли у стра нач ки
џип а ка би нет их ни је за ни мао, ја ка -
би нет ко ри стим, али ни сам же лео да
ко ри стим стра нач ки џип, већ сам га
га ра жи рао до ње го вог по врат ка. 

Жи вим за дан ка да ће се Ше шељ
вра ти ти у Ср би ју и та ко ме „исе ли ти“
из свог ка би не та.
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• Три го ди не СРС је под гре ва ла
ат мос фе ру о ско ром по врат ку Ше -
ше ља у Ср би ју. Kада је ре ал но да се
то догоди?

– Kако прог но зи ра ти ка ква ће би ти
пре су да ако Трибуналбез број пу та у то -
ку про це са ме ња пра ви ла на ште ту
окри вље ног?! Што се ти че пре у ра ње -
них при ча о ње го вом по врат ку, ола ко
да та обе ћа ња се увек вра те као бу ме -
ранг. Он је ви ше пу та опо ми њао да се не
ли ци ти ра да ту мом ње го вог по врат ка.

• Не ма вас у ме ди ји ма?
– То је питање за уреднике и влас-

нике ме ди ја. Не ма мо нов ца да пла ћа -
мо на ру че не тек сто ве, не ма мо сво је
тај ку не, а ме ди је у Ср би ји кон тро ли шу
упра во они ко ји го ди на ма по ку ша ва ју
да уни ште СРС. Ту ми слим на  тај ку не,
СНС и ДС.

• Има те ли стра те ги ју за про би ја -
ње ме диј ске бло ка де?

– Је ди на стра те ги ја је упор ност, до -
след ност, рад на те ре ну...Мо ра мо ићи у
на род и бо ри ти се да исти на иза ђе на
све тлост да на. Ми слим да гра ђа ни већ
схва та ју да је ве ли ка гре шка што срп -
ских ра ди ка ла не ма у На род ној скуп -
шти ни...

• За што не уз ме те па ре од тај ку на? 
– Ми смо је ди на стран ка ко ја се за и -

ста бо ри про тив кри ми на ла и тај ку на, а
ви ме пи та те за што не узи ма мо но вац
од тај ку на. Ни ко не да је па ре на ле пе
очи. Сва ки ди нар ко ји да ју по ли ти ча -

ри ма, по сле сто стру ко на пла те од гра -
ђа на. Ка да би смо узе ли па ре, би ло би
нам мно го лак ше, али то ви ше не би
би ла Срп ска ра ди кал на стран ка. Да је
Ше шељ спре ман да се про да, он би био
ов де у Ср би ји.

Ре жим про мо ви ше Две ри

• За што се СРС ни је ви ше укљу чи -

ла у по ле ми ку око одр жа ва ња па ра -

де пе дера? Ви сте про стор пре пу сти -

ли Две ри ма.

– Ни ком ми ни смо пре пу сти ли про -

стор, већ су ме ди ји, од но сно они ко ји

их кон тро ли шу, сми шље но про стор

да ли Две ри ма. Ми смо тра жи ли да па -

ра да бу де за бра ње на, али не због без -

бед но сти, јер је то ка пи ту ла ци ја др жа -

ве. Па ра да је мо ра ла би ти за бра ње на

због уз не ми ра ва ња гра ђа на, јер се њо -

ме хо мо сек су а ли зам про па ги ра као

дру штве на вред ност, што сва ка ко ни -

је. СРС је про тив би ло ког на си ља, али

исто та ко не мо же мо по др жа ти ни шта

што је про тив но за ко ни ма при ро де и

оно што ни је део здра вог дру штве ног

жи во та.

• Они сма тра ју да је то што ра де

здрав дру штве ни жи вот. 

- Здра вог дру штве ног жи во та не ма

без ра ђа ња по том ства. Уко ли ко је не ко

ус кра ћен у том по гле ду, ми га искре но

жа ли мо, али не мо же мо по др жа ти да

се тај не до ста так про па ги ра као не ка -

ква дру штве на вред ност.

• Не ке аген ци је об ја вљу ју да је

рејтинг СРС око два од сто. Има те ли

сна гу да се вра ти те?

– Има мо. При род но је да на кон ве о -

ма ло шег ре зул та та до ђе до раз о ча ре -

ња али то ни је ни пр ви ни по след њи

пут да нас от пи су ју. Слич но је би ло и

2000. го ди не, па смо већ на на ред ним

из бо ри ма по но во би ли нај ја ча по ли -

тич ка сна га у Ср би ји.

• Ко ји је то део би рач ког те ла на

ко ји ра чу на СРС?

– На све оне ко ји ма је Ср би ја на ср -

цу и ко ји схва та ју ко ли ко је наш на род

угро жен. Ра чу на мо на све ко ји су про -

тив ула ска Ср би је у НА ТО, на по ште не

љу де, ко ји се не ми ре са кри ми на лом,

са пљач ка шком при ва ти за ци јом и са

ста њем у ко јем се је дан од сто гра ђа на

раз ме ће бо гат ством, док оста так на -

ро да жи ви на иви ци гла ди, или већ

гла ду је.

• Ка ко оце њу је те пред сед нич ки

учи нак То ми сла ва Ни ко ли ћа?

– При ча оно што гра ђа ни же ле да

чу ју али се у прак си ни шта од то га не

спро во ди. То ком кам па ње је тврдио да

ће пре и спи та ти све спо ра зу ме са При -

шти ном. Док је иза бран про ме нио је

пло чу. Бр зо ће се по ка за ти да је ла гао и
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ОСЛОНАЦ У ВЕРИ: Сусрет са патријархом Иринејом

„Велика Србија”

• Шта је са стра нач ким гла си лом
„Ве ли ка Ср би ја“?

– Ни смо има ли нов ца за штам па -
ње. Док тра је бес па ри ца, но ви на ће из -
ла зи ти ре ђе, а не ме сеч но, као што је
ра ни је био слу чај. Ме ђу тим, на да мо се
да ће но ви глав ни и од го вор ни уред -
ник Ду шан Ма рић и под мла ђе на ре -
дак ци ја из бо ром те ма и ква ли те том
тек сто ва на док на ди ти тај старт ни за -
о ста так.

• Ми сли те ли да је Ма рић, по сле
афе ре са об ја вљи ва њем сним ка сек -
са са се кре та ри цом, до бро ре ше ње?

– Не же лим да ула зим ни у чи ји
при ват ни жи вот али не тре ба за бо ра -
ви ти да је сни мак на пра вљен без ње -
го вог зна ња и об ја вљен су прот но пра -
ви ли ма про фе си о нал не ети ке. Ма рић
је иза бран јер пре ко 25 го ди на ра ди у
но ви нар ству, био је и глав ни и од го -
вор ни уред ник дру гих листова, об ја -
вио је че ти ри књи ге и ви ше од 1.500
тек сто ва у свим зна чај ни јим но ви на -
ма и већ три го ди не је члан ре дак ци је
„Ве ли ке Ср би је“. Да кле, не мо же се
оспо ри ти да има по треб но зна ње и ис -
ку ство и да ква ли фи ко ва ни јег кан ди -
да та за но вог уред ни ка ни смо има ли.
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дру го што је обе ћа вао. На род је за Ни -

ко ли ћа гла сао јер је же лео по сва ку це -

ну да сме ни Та ди ћев ре жим ко ји је ка -

та стро фал но вла дао. Ме ђу тим, на кон

из бо ра но ве вла сти у Ср би ји се још те -

же жи ви.

• Пре из бо ра је на ја вљи вао убр за -
ва ње про це са при дру жи ва ња Ср би -
је ЕУ, са да је про ме нио пло чу и твр -
ди да Ср би ја не жу ри у ЕУ и да не ће
тр пе ти ни ка кве уце не.

– А ис пу ња ва ју је дан по је дан услов

из Бри се ла. Сви чел ни ци вла да ју ће ко -

а ли ци је јед но при ча ју иза за тво ре них

вра та са пред став ни ци ма ЕУ а са свим

су прот но ка да се обра ћа ју до ма ћој јав -

но сти. Ме ђу тим, не мо гу се слу жи ти

два го спо да ра. Ин те ре си срп ског на ро -

да и ЕУ су су прот ни и бр зо ће се по ка -

за ти да ће на пред ња ци би ти ло јал ни

они ма ко ји су их ство ри ли а то су За -

пад и тај ку ни. Ни ко лић и Ву чић ће би -

ти сер вил ни ји За па ду од Та ди ћа, јер

тек мо ра ју да се до ка жу но вим го спо -

да ри ма.

По ла вла де зре ло за за твор

• На пред ња ци су пре из бо ра во -
ди ли хај ку про тив Дин ки ћа, а по сле
из бо ра му у ру ке да ли сву еко но ми -
ју и фи нан си је Ср би је?

– То је по сле ди ца же ље за вла шћу,

по сва ку це ну. Да је би ло нео п ход но и

из во дљи во, они би вла ду фор ми ра ли

и са Та чи јем, са мо да до ђу на власт.

Што се Дин ки ћа ти че, ту је сва ка при ча

су ви шна. Па чо век је јав но при знао да

је пре ва рио пет и по ми ли о на љу ди,

обе ћа ва ју ћи им по хи ља ду евра, са мо

да би Та дић и он по бе ди ли на из бо ри -

ма. Вук по јео ма гар ца, а Дин кић стал но

ми ни стар.

• За ме ник пре ми је ра ка же да је
бор ба про тив кри ми на ла и ко руп -
ци је ње го ва жи вот на ми си ја?

– Сва ко ко иоле до бро по зна је Ву чи -

ћа, зна да је ње го ва жи вот на ми си ја да

про да јом де ма го ги је осво ји и за др жи

власт. Он је из у зет но ам би ци о зан и

опа сан чо век, као ва тра је, до бар слу га

али лош го спо дар.

• Шта ми сли те, ко ли ко да ле ко је
спре ман да иде у об ра чу ну са кри ми -

на лом и да ли је спо со бан да но си те -
рет ко ји је се би на то ва рио на ле ђа?

– Не но си он ни ка кав те рет. На -

пред ња ци прет ход не че ти ри го ди не

ни ди на ра ни су до би ли из бу џе та, а

раз ба ци ва ли су се па ра ма и про па ган -

дом. Сва ко ко им је по мо гао, ни је то

учи нио из чо ве ко љу бља, већ да би му

на кон из бо ра вра ти ли уло же но. Ме ђу -

тим, тај кун ко ји је уло жио ми ли он не -

ће се на кон из бо ра за до во љи ти вра ћа -

њем уло же ног, тра жи ће 20, 30, 100 пу -

та ви ше. Не ће то из сво јих џе по ва пла -

ти ти ни Ву чић ни Ни ко лић, пла ти ће

гра ђа ни.

• Очи глед но је да су раз ли ке из -
ме ђу Да чи ћа, Дин ки ћа и Ву чи ћа не -
пре мо сти ве. Ка да оче ку је те из бо ре?

– Њих ни је спо јио би ло ко ји по ли -

тич ки прин цип а сва ка ко ни је ни по -

ште ње или же ља да ура де не што до -

бро за гра ђа не Ср би је. Спо јио их је лич -

ни ин те рес и же ља за вла шћу. Вла да ће

тра ја ти док лич ни апе ти ти и не тр пе -

љи вост не пре ра сту ко ли чи ну вла сти

ко је су се до че па ли.

• Због че га Ву чић спре ча ва сме ну
Дра га на Ђи ла са ?

– Ву чић ни шта што ра ди не ра ди из

убе ђе ња, сва ки ње гов по тез де фи ни -

шу ис тра жи ва ња јав ног мње ња. Ђи лас

је, ко ри сте ћи свој огро ман ме диј ски

ути цај, у јав но сти из гра дио имиџ успе -

шног гра до на чел ни ка. На из бо ри ма је

Ву чи ћа одрао као мач ку и Ву чић зна да

Ђи ла со ва сме на не би ме диј ски до бро

из гле да ла. Дру ги про блем је што на -

пред ња ци, и да до би ју ме сто гра до на -

чел ни ка Бе о гра да, не ма ју ко га да ста ве

у ту фо те љу. 

• Шта ће би ти са СРС? Да ли ће мо
по сле сле де ћих из бо ра ра ди ка ле
по но во гле да ти у Скуп шти ни Ср -
би је?

– Тек са да, ка да нас не ма, ви де ће
се ко ли ко смо зна чи ли. Упр кос гре -
шка ма ко је смо пра ви ли, сма трам да
ни смо за слу жи ли по раз ка кав смо до -
жи ве ли. Ма ло ко је у Ср би ји ве ро вао
да ра ди ка ли не ће пре ћи цен зус. Па
ипак, во љу гра ђа на увек смо по што -
ва ли и при хва та ли, ка ква год да је
би ла. Са да је на на ма да ис пра ви мо
гре шке из про шло сти, вра ти мо се из -
вор ним прин ци пи ма и на чи ну де ло -
ва ња стран ке и по но во за слу жи мо
по ве ре ње гра ђа на Ср би је.
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Интервју

На из бо ре без ко а ли ци је

• Да ли раз ма тра те мо гућ ност да, по пут ве ћи не дру гих стра на ка, СРС на
сле де ћим из бо ри ма уче ству је у ко а ли ци ји? По ми њу се Две ри, ДСС, СПС...

– СРС је на из бо ре увек из ла зи ла са мо стал но. Онај ко не мо же да пре ђе цен -
зус не тре ба ни да по сто ји на по ли тич кој сце ни. Зар да се пре тво ри мо у СПО, ко -
ји се за рад два, три ман да та од ре као свих из вор них прин ци па, па пред сва ке из -
бо ре лу та од не ми ла до не дра га. Ко год се уме сто озбиљ ним ра дом ба вио из -
бор ном ма те ма ти ком ти па дру га стран ка има 3%, ми има мо 4,5% а за јед но ће -
мо има ти 7,5% ни је до бро про шао. Тим пу тем је СРС кре ну ла у Цр ној Го ри и до -
жи ве ла те жак по раз. Мо је опре де ље ње је ја ка стран ка ко ја не ће ни од ко га за -
ви си ти, већ ће по но во има ти од лу чу ју ћу уло гу на срп ској по ли тич кој сце ни!

Да чи ћу се не иде на из бо ре

• Ву чић је не дав но из ја вио да при ме ћу је да су Да чић и Мр ко њић не за -
до вољ ни ње го вим ра дом и по звао их да то јав но ка жу.

– Очи глед но је да је Ву чић Да чи ћа ме диј ски гур нуо у дру ги план, што овај
све те же под но си. Да чи ћу се не иде на из бо ре, јер ни кад ви ше ни он ни СПС не -
ће има ти ово што сад има ју, али је све стан да су пре вре ме ни из бо ри не ми нов -
ност. За то ће он би ти све ма ње спре ман да тр пи и ћу ти. Бо ри ће се да из ву че нај -
ве ћу ме диј ску ко рист из овла шће ња ко ја му као пре ми је ру при па да ју.



Н
а из бо ри ма за на чел ни ке и
скуп шти не оп шти на, ко ји
су у Ре пу бли ци Срп ској

одр жа ни 7. oк т обра, Срп ска ра ди кал -
на стран ка – др Во ји слав Ше шељ до -
би ла је од бор ни ке у ви ше од 20 оп -
шти на. У две оп шти не за на чел ни ка је
иза бран кан ди дат ко јег је пред ло жи -
ла ко а ли ци ја у ко јој се на ла зи и Срп -
ска ра ди кал на стран ка, а за гра до на -
чел ни ка Би је љи не убе дљи во је иза -
бран Ми ћо Ми ћић из СДС, чи ју кан ди -
да ту ру су по др жа ли и Ше ше ље ви ра -
ди ка ли.

Нај бо ље у Хер це го ви ни

Нај бо љи ре зул тат Срп ска ра ди кал -
на стран ка – др Во ји слав Ше шељ
оства ри ла је у Не ве си њу, гдје је осво -
ји ла 964 или 12,79 од сто гла со ва. 

Од 13 стра на ка ко је су уче ство ва ле
на из бо ри ма у оп шти ни ис под Ве ле жа,
ра ди ка ли су за у зе ли тре ће ме сто, а у
ло кал ном пар ла мен ту ће има ти три
од бор ни ка.

У Љу би њу је осво је но 7,07 од сто , а
у Би ле ћи 6,08 од сто гла со ва. У обе оп -
шти не стран ка ће има ти по јед ног од -
бор ни ка.

Јед но од бор нич ко ме сто стран ка је
осво ји ла и у Гац ку, са 3,14 од сто, док је
у Бер ко ви ћи ма( 3,02 од сто ) за осва ја -
ње од бор нич ког ман да та не до ста ја ло
са мо не ко ли ко гла со ва.

Кад се ово ме до да 5,09 од сто гла со -
ва у Чај ни чуи 5,84 од сто у Ру дом, што
је довољно за по један одборнички
мандат, он да је не сум њи во да је, по -
сма тра но по ре ги ја ма,  странка нај бо -
љи ре зул тат оства ри ла у Шешељевом
завичају, Хер це го ви ни. 

Про сек у овом де лу ре пу бли ке ква -
ре Фо ча, са 2,60 и Но во Го ра жде са
1,99 од сто осво је них гла со ва.

Ми ли ћи од мах до Не ве си ња

По сма тра но по оп шти на ма, тре ћи
нај бо љи ре зул тат СРС је оства ри ла у
Ми ли ћи ма, где ће са 9,92 од сто осво је -
них гла со ва, има ти два од бор ни ка. 

У су сед ном Бра тун цу осво је но је
4,23 од сто гла со ва. Ра ди ка ли ће уче -
ство ва ти у ра ду ло кал не скуп шти не са
јед ним од бор ни ком. 

Свог представника радикали ће
имати и у оп шти ни Пе тро во, са 7,42
од сто гла со ва.

У Тре би њу СРС ни је пре шла цен -

зус ( 1,27 од сто ), али је за то Слав ко

Ву чу ре вић, кан ди дат за на чел ни ка

ко а ли ци је „За јед но за Тре би ње“, у ко -

јој се на ла зи и Српска радикална

странка др Војислав Шешељ, убе дљи -

во по бе дио.

Кан ди дат за на чел ни ка ко а ли ци је

у ко јој су срп ски ра ди ка ли по бе дио је и

у Ис точ ном Но вом Са ра је ву, где је

стран ка осво ји ла 4,29 од сто. У са ра јев -

ској оп шти ни Ис точ ни Ста ри Град

СРС је за у зе ла че твр то ме сто, са 7,42

од сто гла со ва. 

У обе оп шти не осво је но је по јед но

од бор нич ко ме сто.

У са ра јев ско-ро ма ниј ском под руч -

ју стран ка ће сво је пред став ни ке има -

ти и у скуп шти на ма оп шти на Ро га ти -

ца (4,87 од сто), Тр но во (3,75 од сто),

Па ле (3,94 од сто) и  Вла се ни ца (3,23

од сто).

Про сек ква ре Со ко лац,са 1,37 и Хан

Пи је сак, са 0,26 про це на та, док се Ис -

точ на Или џа, са 2,81 од сто осво је них

гла со ва, на ла зи у „злат ној сре ди ни“.
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Невесиње�најбоље

НА ЛО КАЛ НИМ ИЗ БО РИ МА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ
ШЕ ШЕ ЉЕ ВИ РА ДИ КА ЛИ ОСВОЈИЛИ ВИШЕ ГЛАСОВА НЕГО

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА И СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РС ЗАЈЕДНО

• Због�ме�диј�ске�блокадеи�бес�па�ри�це�Срп�ска�ра�ди�кал�на�стран�ка�др�Во�ји�слав�Ше�шељ�ско�ро�да�
и�ни�је�има�ла�пред�из�бор�ну�кам�па�њу,�па�се�ре�зул�тат�ко�ји�је�оства�ри�ла�с�пра�вом�сма�тра�за
јед�но�од�ве�ћих�из�бор�них�из�не�на�ђе�ња

Пи�ше:�Ми�лен�ка�Дра�го�ље�вић

Нај ве ћи успон у Ру дом, 
Љу би њу и Ми ли ћи ма

У по ре ђе њу са из бо ри ма одр жа -
ним 2008. го ди не, Срп ска ра ди кал на
стран ка је про це нат осво је них гла со -
ва по ве ћа ла у Пр ња во ру, Пе ла ги ће -
ву, Би је љи ни, Пе тро ву, Те сли ћу,
Сре бре ни ци, Ро га ти ци, Ви ше гра ду,
Гац ку и Бер ко ви ћи ма.

Нај ве ћи скок оства рен је у Љу би -
њу (са 3,24 на 7,07 од сто), Ру дом (са
3,26 на 5,84 од сто) и Ми ли ћи ма (са
6,05 на 9,92 од сто).

ДОБАР РЕЗУЛТАТ: Драган Ђурђевић, председник Извршног одбора 
Српске радикалне странке – др Војислав Шешељ са сарадницима
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Од ли чан ре зул тат 
у Би је љи ни

Не ко ли ко де се ти на гла со ва је не до -
ста ја ло да се из бор ни цен зус од три од -
сто пре ђе и у Ан дри ће вом Ви ше гра ду
(2,39 од сто).

Две ма је вич ке оп шти не, Ло па ре и
Угље вик су ге о граф ски бли зу, али су
ре зул та ти СРС у њи ма да ле ко „као не бо
и зе мља“. 

Са 6,42 од сто гла со ва, што јој је до не -
ло два од бор нич ка ман да та, ре зул тат
ко ји је стран ка оства ри ла у Угље ви ку је
ме ђу нај бо љи ма у Ре пу бли ци, док је у
Ло па ра ма стран ка до би ла са мо 1,24 од -
сто гла со ва.

У Скуп шти ни гра да Би је љи не ра ди -
ка ли ће има ти два од бор ни ка, Дра га на
Ђур ђе ви ћа и Ми лен ка Ми тро ви ћа.

Ли ста ко ју су они пред во ди ли осво -
ји ла је 3 278, од но сно 5,57 од сто гла со ва.

Умно го ме за хва љу ју ћи гла со ви ма
ра ди ка ла, кан ди дат СДС за гра до на -
чел ни ка Ми ћо Ми ћић од нео је убе -
дљи ву по бе ду. 

У По са ви ни ра ди ка ли су нај бо љи
ре зул тат оства ри ли у оп шти ни До њи
Жа бар, са 11,73 од сто, што је дру ги нај -
бо љи ре зул тат у ре пу бли ци. 

До бар ре зул тат, са 4,17 од сто гла со -
ва ,оства ренјеу Пе ла ги ће ву,док је 0,47
од сто гла со ва осво је них у обли жњем
Шам цу ре зул тат ис под оче ки ва ња.

У Жа ба ру стран ка ће има ти два, а у
Пе ла ги ће ву јед ног од бор ни ка.

У Сре бре ни ци је осво је но 1,08 од -
сто, а у Брч ко ди стрик ту 1,12 од сто
гла со ва.

Јед но од нај не при јат ни јих из не на -
ђе ња је ре зул тат у Звор ни ку, где је
СРС до би ла са мо 0,32 од сто гла со ва.

Грд не му ке
око Ба ња лу ке

У ве ћи ни оп шти на у за пад ном де лу
Срп ске СРС – др Во ји слав Ше шељ ни је
има ла из бо рну листу, а нај бо љи ре зул -
тат оства рен је у Пр ња во ру, где су са
5,17 од сто гла со ва осво је на два од бор -
нич ка ман да та.

Ре зул тат вре дан по ме на оства рен
је у Бро ду, са 0,77 и у Гра ди шки са
0,31 од сто до би је них гла со ва.

Си ту а ци ја ни је мно го бо ља ни у До -
бо ју, где је осво је но 0,92 од сто гла со ва,
али је за то у су сед ном Те сли ћу осво је -
но 5,39 од сто гла со ва, што је до вољ но
за два од бор нич ка ме ста, и то је од ли -
чан ре зул тат.

Ор га ни зо ва ње и по ди за ње стран -
ке у за пад ном де лу ре пу бли ке, по -
себ но у Ба ња лу ци и окол ним оп -

шти на ма, ко је има ју ве ли ко би рач -
ко те ло, у на ред ном пе ри о ду би ће
нај ве ћи иза зов за Мир ка Бла го је ви -
ћа и ру ко вод ство стран ке у Би је љи -
ни, али и за стра нач ку цен тра лу у
Бе о гра ду.

Ре зул тат у Би је љи ни, где се очи -
глед но до бро ра ди, по ка зу је да се у
глав ном гра ду Ре пу бли ке Срп ске
Баљалуци „кри је“ нај ма ње не ко ли ко
хи ља да по тен ци јал них би ра ча ко ји би
гла са ли за СРС – др Во ји слав Ше шељ.

VELIKA SRBIJA

Република Српска

НА ПО МЕ НА: У та бе ли се на ла зе са мо ре зул та ти из оп шти на у ко ји ма су све
три стран ке уче ство ва ле на из бо ри ма. 

Упо ред ни ре зул та ти СРС – др Во ји слав Ше шељ, СНС и СРС РС

По ред убе дљи ве по бе де ко ју су у над ме та њу за функ ци је пред сед ни ка (на -
чел ни ка) оп шти на кан ди да ти Срп ске де мо крат ске стран ке оства ри ли над кан -
ди да ти ма До ди ко ве СНСД, нај ве ће из бор но из не на ђе ње је то што је Срп ска ра -
ди кал на стран ка – др Во ји слав Ше шељ оства ри ла бо љи из бор ни ре зул тат не го
Срп ска на пред на стран ка и Срп ска ра ди кал на стран ка Ре пу бли ке Срп ске, ко је су
на ста ле из не кад је дин стве не Срп ске ра ди кал не стран ке.

У ве ћи ни оп шти на Ше ше ље ви ра ди ка ли су осво ји ли ве ћи про це нат гла со ва
не го што су СНС и СРС РС, ко ју пред во ди Ми лен ко Ми ха љи ца, за јед но осво ји ле.

Та бе ла у ко јој су пред ста вље ни упо ред ни ре зул та ти Ше ше ље ве и две дру ге
„ра ди кал не“ стран ке са ма за се бе до вољ но го во ри.
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У
фе бру а ру 2003. го ди не др
Во ји слав Ше шељ је до бро -
вољ но оти шао у Ха шки три -

бу нал, да срп ски на род и се бе од бра -
ни од на во да из ла жне оп ту жни це, ко -
ја је про тив ње га по диг ну та за до га -
ђа је ко ји су се зби ли де сет и ви ше го -
ди на пре то га.

Та да шњи глав ни ту жи лац Три бу -
на ла Кар ла дел Пон те по сред но је при -
зна ла да је оп ту жни ца про тив пред -
сед ни ка СРС по диг ну та на зах тев ли -
де ра но ве вла сти у Бе о гра ду, ко ји ма је
би ло из у зет но ва жно да Ше ше ља
укло не из Ср би је, ка ко би на ми ру мо -
гли да по за вр ша ва ју по сло ве због ко -
јих их је За пад и до вео да на вла сти за -
ме не Ми ло ше ви ћа. 

У сво јој књи зи Кар ла дел Пон те пи -
ше да јој је та да шњи пре ми јер Ђин ђић,
при ли ком јед ног су сре та, ко ји је ор га -
ни зо ван на ње гов зах тев, до слов но ре -
као: „Во ди те Ше ше ља у Хаг и не вра -
ћај те га у Ср би ју!“

Су о че но са озбиљ ним про бле мом
да из вр ши до би је ни по ли тич ки на лог
осни ва ча Три бу на ла, САД и НА ТО, и
до ка же Ше ше ље ву од го вор ност, ха -
шко ту жи ла штво је ви ше пу та ме -
ња ло оп ту жни цу про тив пред сед -
ни ка СРС, али је и по сле свих из ме на
она ипак оста ла са мо бе сми сле на,
прав но нео др жи ва, по ли тич ка оп -
ту жни ца про тив сло бо де ми шље ња
и го во ра.

Оп ту жен због ми шље ња
Су шти на на во да оп ту жни це је сте

да је Ше шељ, као опо зи ци о ни по ли -
ти чар, пре ко сво јих по ли тич ких ста -
во ва, ко је је из но сио у ме ди ји ма и на
по ли тич ким ску по ви ма, под сти цао
по зна те и не по зна те по је дин це на
сто ти на ма ки ло ме та ра уда ље ним ло -
ка ци ја ма у БиХ и Хр ват ској, с ко ји ма
ни је имао ни ка кве не по сред не ве зе,
да чи не зло чи не. 

Ме ре но тим ар ши ном, на све ту
не ма иоле озбиљ ни јег по ли ти ча ра
ко ји не би мо гао би ти оп ту жен за
рат не зло чи не.

На при мер, сви по ли ти ча ри ко ји
по др жа ва ју аме рич ку оку па ци ју Ира ка
и Ав га ни ста на, мо гли би бити опту -
жени да су од го вор ни за зло чи не ко ји
се та мо до га ђа ју. 

Као што би се и сви по ли ти ча ри ко -
ји се про ти ве тој оку па ци ји мо гли оп -
ту жи ти да сво јим го во ри ма под сти чу
те ро ри стич ке на па де ко је Ал Kаида и

дру ге те ро ри стич ке или осло бо ди лач -
ке гру па ци је из во де у ове две зе мље.

Глу пост не ма гра ни ца, по себ но ако
иза ње сто је зла на ме ра и нај ве ћи из -
во ђа чи зло чи на у исто ри ји ци ви ли за -
ци је ко ји ту на ме ру спро во де.

У оп ту жни ци пи ше да је Ше шељ
под сти цао и на рат не зло чи не у Вој -
во ди ни, иако у то вре ме у Вој во ди ни
ни је би ло ни ра та, ни зло чи на. 

Та ко ђе, нај мла ђи срп ски док тор
на у ка оп ту жен је да је у пе ри о ду од
ав гу ста 1991. до сеп тем бра 1993. го -
ди не те сно са ра ђи вао са та да шњим
пред сед ни ком Ср би је Ми ло ше ви ћем
и ње го вим нај бли жим са рад ни ци ма у
из во ђе њу та ко зва ног „за јед нич ког
зло чи нач ког по ду хва та“, ка ко Ха шки
три бу нал на зи ва рат у БиХ и Хр ват -
ској. 

Сви ко ји ни су у за ва ди са здра вим
ра зу мом зна ју да су рат у Хр ват ској и
БиХ за по че ли Туђ ман и Изет бе го вић,
а да је у то вре ме, као је ди ни по сла ник
СРС у Скуп шти ни Ср би је, Ше шељ био
же сто ка опо зи ци ја Ми ло ше ви ћу. 

У то ку су ђе ња из ве де но је на сто -
ти не до ка за ко ји то по твр ђу ју, ме ђу
њи ма и на де се ти не из ве шта ја Ми ло -
ше ви ће вих тај них слу жби без бед но -
сти о пра ће њу и при слу шки ва њу
пред сед ни ка СРС, из ко јих се ви ди да
су Ми ло ше вић и ње гов ре жим Ше ше -
ља сма тра ли за про тив ни ка, а не са ве -
зни ка. 

VELIKA SRBIJA

Хашки терор

Ше�шељ�че�ка�сло�бо�ду,
Ср�би�ја�че�ка�Ше�ше�ља

МОН ТИ РА НИ ХА ШКИ ПРО ЦЕС ПРО ТИВ ВО ЈИ СЛА ВА ШЕ ШЕ ЉА,
ПО СЛЕ 10 ГО ДИ НА ПРАВ НОГ И ФИ ЗИЧ КОГ ТЕ РО РА, СТИ ГАО ДО ПРЕ СУ ДЕ

•Ако�власт�у�Бе�о�гра�ду�ни�је�же�ле�ла�да�на�ши�ка�ни�ра�ња�ко�ји�ма�је�пред�сед�ник�Срп�ске�ра�ди�кал�не
стран�ке�био�из�ло�жен�у�Ха�гу�ре�а�гу�је�због�са�мог�Ше�ше�ља,�пла�ше�ћи�се�ње�го�вог�по�врат�ка�у�
зе�мљу,�мо�ра�ла�је�то�да�учи�ни�због�угле�да�и�до�сто�јан�ства�др�жа�ве,�јер�је�он�др�жа�вља�нин�Ср�би�је 

Пи�шу:�Де�јан�Ми�ро�вић�
и�Дра�ги�ца�Ле�тић-Ше�шум

Срп ски по ли ти чар ни је пу штен на са хра ну мај ке, 
шип тар ски те ро ри ста пу штен да по у би ја све до ке!

Ше шељ је је ди ни оп ту же ник са про сто ра бив ше СФРЈ ко ји је у Хаг оти шао до -
бро вољ но. По ста ту ту трибунала он је због то га имао пра во да се бра ни са сло бо -
де и да све вре ме док не тра је су ђе ње про ве де у Ср би ји.

Ме ђу тим, Ше шељ 10 го ди на ни је ви део ни сло бо ду, ни Ср би ју. Чак ни он -
да ка да је требало да при су ству је са хра ни сво је мај ке.

У исто вре ме, Ха шки три бу нал је на ви ше го ди шњу сло бо ду пу штао ко ман -
дан те ОВК, шип тар ске те ро ри сте ко ји су оп ту же ни за не по сред на уби ства ( а не
под сти ца ње, као што је то слу чај код Ше ше ља ) ви ше сто ти на срп ских ци ви ла. 

Исти су се на Ко со ву и Ме то хи ји ак тив но ба ви ли по ли ти ком и на те на не, јед -
ног по јед ног, уби ја ли све до ке сво јих зло чи на.
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Ше шељ је оп ту жен и за то што је
вер бал но по др жа вао на по ре ЈНА да
обез бе ди мир на про сто ру не ка да шње
СФРЈ, су прот ста ви се хр ват ским и му -
сли ман ским па ра вој ним фор ма ци ја ма
и спре чи да оне по но ве ге но цид над
срп ским на ро дом у за пад ним срп ским
кра ји на ма, ка кав су Хр ва ти и му сли ма -
ни по чи ни ли од 1941. до 1945. го ди не.

Про блем са овим сег мен том ха шке
оп ту жни це је тај што је у то вре ме, и по
до ма ћем за ко но дав ству и по ме ђу на -
род ном пра ву, ЈНА би ла ре гу лар на вој -
ска и је ди на ле гал на ору жа на си ла у
бив шој СФРЈ, па је ап сурд но не ко га оп -
ту жи ва ти да је ти ме што је по др жа вао
ЈНА чи нио би ло шта не за ко ни то, а ка -
мо ли то тре ти ра ти као под стре ка ва -
ње на зло чин.

Упор ни Хер це го вац „по тро шио“
не ко ли ко суд ских ве ћа

У свим др жа ва ма све та, а Ср би ја
ту ни је ни ка кав из у зе так, у слу ча ју
ра та, оба ве за сва ког гра ђа ни на је сте
да по др жа ва ле гал не ору жа не фор -
ма ци је сво је зе мље. Не са мо са пу -
шком у ру ци, ако бу де мо би ли сан,
не го и вер бал но. Ако чи ни дру га чи -
је, мо же би ти оп ту жен за под ри ва -
ње рат них на по ра и из да ју.

Суд ско ве ће у слу ча ју Ше шељ је ме -
ња но ви ше пу та. Ка ко би се ко ји су ди -
ја умо рио од уче ство ва ња у мон ти ра -
ном суд ском по ступ ку про тив упор ног
и твр до гла вог про тив ни ка, али и вр -
сног прав ни ка, ка кав је Ше шељ, та ко
би тра жио да бу де за ме њен.

Пред сед ни ку СРС су у при тво ру
пре кр ше на сва мо гу ћа про це сна и
људ ска пра ва.

Са ма чи ње ни ца да му при твор тра -
је 10 го ди на, што је не за бе ле жен слу -
чај у исто ри ји ме ђу на род ног пра ва, све
го во ри.

Иако по Ста ту ту Ха шког три бу на -
ла и по чла ну 6 Европ ске кон вен ци -
је за за шти ту људ ских пра ва и сло -
бо да из 1950. го ди не Ше ше љу при -
па да пра во да се сам бра ни, да би
спре чи ли ње го ву од бра ну, по ку ша -
ли су да му на мет ну свог адво ка та.

Због очу ва ња основ ног људ ског
пра ва на од бра ну, Ше шељ је био при -
ну ђен да штрај ку је гла ђу пре ко два де -
сет да на, што је озбиљ но угро зи ло ње -
го во здра вље.

Су ђе ње Ше ше љу је по че ло тек 7.
но вем бра 2007. го ди не, да кле на кон
пет го ди на при тво ра, а за вр ше но је у
мар ту 2012. го ди не. И још увек не ма
пре су де. 

На ме ће се пи та ње шта би се до го -
ди ло да нај ве ћи жи ви срп ски на ци о -
на ли ста ни је од у стао од из во ђе ња
сво је од бра не. По сту пак би са свим
си гур но тра јао бар још шест-се дам
го ди на.

Са извођењем својих сведока, ха -
шко ту жи ла штво је прошло као бос
по тр њу. Ни је дан од не ко ли ко де се -
ти на све до ка ни је до ка зао ве зу пред -
сед ни ка СРС са би ло ко јим рат ним
зло чи ном.

На про тив, број ни све до ци ту жи -
ла штва су у то ку ис пи ти ва ња до бро -
вољ но по ста ли све до ци од бра не.

Од у стао од сво јих све до ка
Упра во због чи ње ни це да у „свом“

де лу про це са, у про це су из но ше ња до -
ка за оп ту жбе, ту жи ла штво ни је из не -
ло до ка зе ко ји по твр ђу ју Ше ше ље ву
од го вор ност за кри вич на де ла за ко ја
га оп ту жни ца те ре ти, он је од у стао од
из во ђе ња сво јих до ка за и ис пи ти ва ња
сво јих све до ка. 

У ви ше на вра та, а по себ но по чет -
ком ове го ди не, уочи из во ђе ња за -
вр шне ре чи ту жи ла штва и од бра не,
аме рич ки и бри сел ски цен три мо ћи
ко ји ди ри гу ју ра дом овог ква зи-су да
по ку ша ли су да уби ју Ше ше ља, због
че га је у једном тренутку био кли -
нич ки мр тав.

Пре жи вео је са мо за хва љу ју ћи сна -
жном ор га ни зму. И над људ ској во љи.

Због екс пе ри ме на та ко ји ма је из ло -
жен, на ње го вом ср цу из ве де но је ви -
ше хи рур шких за хва та.

Упо ре до са глав ним про це сом, про -
тив пред сед ни ка СРС во ђе на су и три
по ступ ка због та ко зва ног не по што ва -
ња су да, у ко ји ма су му из ре че не ка зне
ко је су у про се ку три пу та ви ше од ка -
зни ко је је Ха шки три бу нал због не по -
што ва ња су да из ре као дру гим ли ци ма.

Ко нач но, пред сед ник Три бу на ла
је на ја вио да ће пре су да у основ ном
пред ме ту би ти до не та у мар ту 2013.
го ди не. По сле 10 го ди на не пре кид -
ног при тво ра. 

Пред сва ким сту ден том пр ве го -
ди не пра ва ту пре ста је при ча о пра -
ву, прав ди, су ђе њу, пра ви ли ма, про -
це ду ри... а по чи ње при ча о бе ло свет -
ској бан ди ко ја се ижи вља ва над јед -
ним чо ве ком, са мо због то га што он
пр ко сно бра ни се бе и свој на род. 

Др жа ва Ср би ја се нај бла же ре че но
обру ка ла у „слу ча ју Ше шељ“. Од би ја ју -
ћи да ис пу ни устав ну оба ве зу и за ло жи
се за по што ва ње пра ва ко ја му, као др -
жа вља ни ну Ср би је при па да ју, Ср би ја
пре ћут но уче ству је у те ро ру ко ји се над
пред сед ни ком СРС чи ни де сет го ди на,
све до по ку ша ја ње го вог уби ства.

Ви ше од ми ли он гра ђа на Ср би је је
сво јим пот пи си ма при мо ра ло власт у
Бе о гра ду да до зво ли пре нос су ђе ња на
Те ле ви зи ји Ср би је.
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Уце њи ва но нај ма ње 20 све до ка
Број ни су при ме ри да је ту жи ла -

штво по ку ша ло да на во де из оп ту -
жни це пот кре пи ла жним све до ци ма и
фал си фи ко ва ним до ка зи ма.

Ви ше од 20 све до ка је пред над ле -
жним су до ви ма у Ср би ји да ло и ове -
ри ло из ја ву да су би ли уце њи ва ни од
стра не Три бу на ла ка ко би све до чи ли
про тив Ше ше ља.

ПРЕСЕДАН: Одбранили га сведоци тужилаштва
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• Господине Миливојевићу, ка ко
оце њу је те учи нак но ве владе?

-Ова вла да је сте ди на мич ни ја, ак -
тив ни ја од прет ход не. Али до Но ве го -
ди не ће се ви де ти има ли на де да Да -
чи ћев ка би нет, ма кар де ли мич но, за у -
ста ви еко ном ски и со ци јал ни су но -
врат у ко ји не ко ли ко го ди на је зди мо.

Да чић, ипак, во ди глав ну реч

• Шта је ваш ути сак, ко во ди вла -
ду, пре ми јер Да чић или пот пред сед -
ник Ву чић?

– Во ди је, ипак, Иви ца Да чић, без об -
зи ра на то што има ка мен око вра та у
моћ ној функ ци ји Алек сан дра Ву чи ћа.
У том сми слу, из гле да ми као да је Ву -
чић да нас у по зи ци ји Да чи ћа из Цвет -
ко ви ће ве вла де.

Та да је Да чић био „са мо“ пр ви пот -
пред сед ник, да кле, ни је сно сио од го -
вор ност за све ло ше што је та вла да чи -
ни ла, али је, из фо те ље ми ни стра
полиције, јав но сти и гра ђа ни ма слао
по ру ку о соп стве ној ефи ка сно сти, па
је, у свим ан ке та ма, про гла ша ван за
нај бо љег ми ни стра.

Дру ги ба ласт ко ји Да чић има је сте
пре про да ја из бор не во ље гра ђа на
2008. го ди не, ка да се, уме сто да уђе у
ко а ли ци ју са, та да је дин стве ним, ра ди -
ка ли ма и Ко шту ни цом, про тив но од -
лу ци сво јих гла са ча, окре нуо са ве зу са
Та ди ћем.

Ву чић му то си гур но ни је за бо ра -
вио, по го то во „из да ју“ на ни воу гра да
Бе о гра да.

• Да ли ова ко а ли ци ја мо же да оп -
ста не до кра ја ман да та?

– Добро је што Да чић, Ву чић и Дин -
кић, до пот пи си ва ња ко а ли ци о ног
спо ра зу ма, ни су би ли у љу ба ви. Ме ђу
њи ма не ма ни емо ци ја, ни за јед нич ке
иде о ло ги је. 

Реч је о ин те ре сном спо ра зу му, по
прин ци пу „чист ра чун – ду га љу бав“. За -
то, ако до раз ла за до ђе, он не мо ра да
про у зро ку је ка та стро фал не по сле ди це
по др жа ву, а на дру гој стра ни, не би би ло
из не на ђе ње да овај пакт из гу ра и цео
ман дат.

• Шта би мо гао да бу де њи хов из -
го вор да се у вре ме оп ште бе де по -
но во иде на из бо ре?

–Вла ду, ако у јед ном тре нут ку бу де
про це ни ла да је то до бро по њен пар -
тиј ски реј тинг, мо же да сру ши са мо
СНС.

Ву чић, од тре нут ка фор ми ра ња
вла де, гра ди се би, за ухо про сеч ног
гра ђа ни на вр ло при јем чи ву од ступ -
ни цу: спре ман сам да идем до кра ја у
бор би про тив ко руп ци је, спре ман
сам да хап сим чак и сво је љу де, ако
ме не ко са бо ти ра у тој бор би – спре -
ман сам и да сру шим ову вла ду... Та -
ква при ча би му, у слу ча ју евен ту ал -
них пре вре ме них из бо ра, си гур но да -
ла ве тар у ле ђа у следeћој пред из бор -
ној кам па њи.

Срп ско пи та ње 
пре кри ва „тра ва за бо ра ва“

• До кле оче ку је те да ће Ву чић
ићи да ле ко у бор би про тив ко руп -
ци је?

– Ву чић је већ да ле ко оти шао да би,
тек та ко, од је дан пут стао. Он не сме та -
ко ла ко да од у ста не и из праг ма тич -
них уско стра нач ких раз ло га, јер с чи ме
би он да иза шао пред сво је би ра че, ко -
ји ма је мно го то га обе ћао у ве зи с бор -
бом про тив ко руп ци је?

VELIKA SRBIJA
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Бе�о�град�мора да�отво�ри�пи�та�ње
Републике Српске Кра�ји�не

ЦВИ ЈЕ ТИН МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ, ДИ РЕК ТОР АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ ЈАВ НОГ МНЕ ЊА „ПРАГ МА“

• Не�до�пу�сти�во�је�што�Бе�о�град�уче�ству�је�у�пре�го�во�ри�ма�ко�ји�ма�се�на�те�ри�то�ри�ји�Ср�би�је
пра�ви�дру�га�др�жа�ва,�а�не�по�ста�вља�пи�та�ње�Ре�пу�бли�ке�Срп�ске�Кра�ји�не,�јер�Ср�би
у�Хр�ват�ској�има�ју�ви�ше�пра�ва�на�не�за�ви�сност�не�го�Ал�бан�ци�у�Ср�би�ји

Раз�го�варала:�Спо�мен�ка�Ми�ја�то�вић

Србија не штити Шешеља

• Ни ко лић и Ву чић су тре нут но, на род ски ре че но, „све и свја“ у Ср би ји.
Јав ност је оче ки ва ла да ће њих дво ји ца, без об зи ра на све што се у по след ње
че ти ри го ди не до го ди ло, ис ко ри сти ти свој тре нут ни ути цај и за ло жи ти се
за Ше ше ља.

- Ше шељ је др жа вља нин Ср би је, а др жа ва има оба ве зу да за шти ти свог др жа -
вља ни на би ло где да се на ла зи.

Зна те ка ко оно Аме ри кан ци обра зла жу сво је вој не ин тер вен ци је ши ром све -
та: угро жен је аме рич ки ин те рес, угро же ни су жи во ти аме рич ких гра ђа на, угро -
же на је аме рич ка имо ви на... би ло где у све ту.

Ја сам та да у „По ли ти ци“ апе ло вао на та да шњег пред сед ни ка ре пу бли ке и та -
да шњу вла ду. На дам се да ће са да шњи пред сед ник и ак ту ел на вла да ис пу ни ти
сво је устав не оба ве зе.

Не мо ра ју да во ле и по шту ју Ше ше ља, али мо ра ју да по шту ју устав.
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На ру ку му иде и „го тов спи сак“ од
три де се так сум њи вих при ва ти за ци ја
ко ји му је, као траг, да ла Европ ска уни -
ја, та ко да је Ву чић у при ли ци да јед -
ним удар цем уби је и дру гу му ву – да
све што ра ди спи ну је и као ре а ли за ци -
ју тзв. европ ских по сло ва, од но сно до -
ма ћег за дат ка ко ји Бри сел ста вља
пред вла сти Ср би је. 

Не ве ру јем да је Ву чи ћу пре вас ход ни
циљ да дис ква ли фи ку је Дин ки ћа или
Да чи ћа, али ми се чи ни да би, у си ту а ци -
ји „или – или“, без пу но су за, жр тво вао и
са да шње ко а ли ци о не парт не ре.

•Сти че се ути сак као да воз срп -
ске спољ не по ли ти ке ву ку две ло ко -
мо ти ве: јед на пре ма Мо скви, дру га
пре ма За па ду. 

– На де лу је још увек Та ди ће ва док -
три на о „че ти ри сту ба спољ не по ли ти ке“.

Ка та стро фал на еко ном ска си ту а -
ци ја на те ра ла је владу да се, можда и
преко воље,  ма ло ви ше окре ће ка Мо -
скви и Пе кин гу.  Ло гич но је да, ако вас
већ не ко не ће, а очи глед но је да нас ЕУ
још ду го не ће же ле ти уну тар се бе, чак
и „евро фа на ти ци“ поч ну да раз ми -
шља ју ег зи стен ци јал но: oкренимо се
они ма ко ји хо ће с на ма.

• Чи ме об ја шња ва те чи ње ни цу
да, у раз го во ри ма око Ко со ва и Ме -
то хи је, Ср би ја уоп ште не по ми ње
пи та ње Ср ба у Хр ват ској и Ре пу бли -
ке Српске Крајине, која је по ре зо лу -
ци ја ма Са ве та без бед но сти још увек
зо на под за шти том УН?

– „Пла ва тра ва за бо ра ва“ из офи ци -
јел ног Бе о гра да пре кри ва срп ско пи -
та ње у Хр ват ској још од оног спо ра зу -
ма из ме ђу Ми ло ше ви ћа и Туђ ма на, с
кра ја 1995. го ди не, о мир ној ре ин те -
гра ци ји Ис точ не Сла во ни је, Ба ра ње и
За пад ног Сре ма у Хр ват ску.

По то ње, тзв. де мо крат ске вла сти у
Ср би ји са мо су пре у зи ма ле ово де фак -
то ста ње, не отва ра ју ћи ви ше ни ка да
на ме ђу на род ном пла ну то пи та ње на -
сил ног уки да ња кон сти ту тив но сти
срп ског на ро да у Хр ват ској. Ре пу бли ка
Хр ват ска ће, већ сле де ће го ди не, по -
ста ти чла ни ца ЕУ и ти ме се пи та ње по -
ло жа ја Ср ба сво ди ис кљу чи во на оба -
ве зе зе ма ља чла ни ца ка да је реч о про -
бле му на ци о нал них ма њи на.

Не ја сна те ма
раз го во ра са При шти ном

• Из гле да да ни са да шња власт
пи та ње по ло жа ја Ср ба у Хр ват ској
не ма у сво јој „аген ди при о ри те та“?

– На жа лост, не ма. Као што ни Ко -
шту ни чи не и Та ди ће ве вла де ни су

има ле ни хра бро сти ни уме ћа да, при -
ли ком пре го во ра о КиМ, по тег ну као
па ра ле лу пред рат ни по ло жај Ср ба као
кон сти ту тив ног на ро да у Хр ват ској
или БиХ.

• Премијер Дачић се два пута
срео са Хашимом Тачијем, а нико не
знаштасуте ма и по ла зна осно ва Ср -
би је у тим пре го во ри ма?

Е то је оно што и ме не нај ви ше за -
ни ма. По ла зи ли се од Ре зо лу ци је 1244
или, још бо ље, од од лу ка Ба дин те ро ве
ко ми си је ко ји ма је, још 1991, про пи сан
ме ха ни зам рас ту ра бив ше СФРЈ по ре -
пу блич ким, а не би ло ка квим по кра -
јин ским гра ни ца ма итд? Да ли се кре -
ће од тих пре ми са или, че га се бо јим,
од де фак то ста ња да је Ко со во при зна -
ло ви ше од 90 зе ма ља све та, да ни је ва -
жно што је оно до шло у по зи ци ју да бу -
де при зна ва но за хва љу ју ћи оку па ци ји
од стра не НА ТО-сна га итд.

На кра ју кра је ва, пи та ње „до кле
смо“ је ста ту сно пи та ње и еле мент
осно в ног иден ти те та ове др жа ве и о
то ме се не мо же од лу чи ва ти у по ли -
тич ким кру жо ци ма, већ стра те ги ја по -
ли ти ке пре ма Ко со ву мо ра да бу де по -
зна та гра ђа ни ма ове зе мље.

У скуп шти ни 
не до ста ју ра ди ка ли

• Да ли је „Праг ма“ по сле из бо ра
ра ди ла ис тра жи ва ња о реј тин гу по -
ли тич ких стра на ка?

– Да, са стра ти фи ко ва ним, али ре -

ла тив но скром ним узор ком. Ма ње-ви -

ше, то је оно што су не ке дру ге аген ци -

VELIKA SRBIJA
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КНИН: Београд заборавио Србе у Хрватској

Са мо из вор ни Деј тон „чу ва“ БиХ

• Ви сте по ре клом из Ре пу бли ке Срп ске. Мо же ли БиХ да оп ста не као је -
дин стве на др жа ва?

– Деј тон ско устрој ство БиХ је пра ва ме ра ком про ми са за сва три та мо шња –
на гла ша вам, кон сти ту тив на – на ро да. Шта хо ћу да ка жем? БиХ са мо у јед ном пе -
ри о ду од три го ди не, де фак то, ни је би ла за јед ни ца три кон сти ту тив на на ро да и
баш та да је та мо во ђен кр ва ви рат.

Пре то га, од 1945 до 1992. го ди не, и по сле то га, од 1995. го ди не до да нас, хва -
ла бо гу, ни је би ло и не ма ра та. Ко лек тив не на ци о нал не сло бо де сва ког од три на -
ро да, Бо шња ка, Ср ба и Хр ва та, оме ђе не су сло бо да ма и пра ви ма оста ла два на ро -
да. Сва ко ко искре но же ли да БиХ оп ста не као не ка ква др жав на за јед ни ца мо ра
да во ди ра чу на о то ме.

Деј тон ски оквир – БиХ као др жа ва два ен ти те та и три на ро да – да кле, сло во
Деј то на, а не тзв. дух Деј то на, сло бо дан за при стра сно ту ма че ње, је ди ни је пут да
БиХ оп ста не.

Ни је спор но, ме ђу тим, да по ли тич ка ели та нај број ни јег на ро да же ли цен тра -
ли зо ва ну др жа ву, да хр ват ски на род, у пр вој фа зи, же ли свој ен ти тет, а да би Ср -
би – баш као, у дру гој фа зи, и Хр ва ти – же ле ли да жи ве у је дин стве ној др жа ви са
сво јом ма ти цом.
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је већ пре зен то ва ле. По ја ча ва се пред -

ност СНС у од но су на ДС, из над цен зу -

са су и ко а ли ци ја око СПС, ДСС, УРС,

ЛДП, али и, услов но, Срп ска ра ди кал на

стран ка.

• Шта зна чи то услов но?

– СРС без про бле ма пре ла зи цен зус

у оп ци ји да се из бо ри одр жа ва ју у тре -

нут ку ка да се Ше шељ вра ти у зе мљу.

• Ка кво је ва ше ми шље ње, хо ће

ли се СРС опо ра ви ти од ђур ђев дан -

ског де ба кла?

– Скуп шти на је мно го до сад ни ја за

гле да ње от ка ко не ма ра ди ка ла, са њи -

ма је то био пра ви те ле ви зиј ски спек -

такл. 

По ли тич ки ин же ње ринг учи нио је

да две стран ке, Срп ска ра ди кал на

стран ка и Две ри, ко је су има ле аспи ра -

ци је на тај ста тус, оста ну 6. ма ја на са -

мој иви ци цен зу са, оста вља ју ћи та ко

ско ро 10 од сто гра ђа на ко ји су иза шли

на из бо ре без сво јих ре пре зе на та.

СРС је стран ка ко ја је већ па да ла и

уста ја ла, има и озбиљ ну стра нач ку ин -

фра струк ту ру, а до бро ће јој до ћи и ово

про чи шћа ва ње и оси па ње ка дро ва ко ји

су ту би ли са мо због ин те ре са. Да кле,

ра ди ка ли има ју шан су да уста ну, а хо ће

ли – то за ви си нај ви ше од њих са мих.

Во ју сам бра нио од Сло бе

• Оче ку је те ли ско ри ји по вра так

Ше ше ља у Ср би ју? 

– Ако има те у ви ду оно за шта се

Ше ше љу пре вас ход но су ди, а то су тзв.

рат но ху шкач ки го во ри, чак и да бу де

огла шен кри вим по оп ту жни ци – у по -

ре ђе њу с оним за шта су у Ха гу су ђе ни

и на ко ли ко осу ђе ни дру ги – он је, и у

нај го рој ком би на ци ји по ње га, већ „од -

ро би јао сво је“.

• Да ли би ње гов по вра так иза -

звао ве ће про ме не на по ли тич кој

сце ни Ср би је?

– Ње гов по вра так би, већ по инер -

ци ји ства ри, све и да он ни шта не чи ни,

про у зро ко вао раст реј тин га СРС, а ње -

гов ак тив ни ан га жман у по ли ти ци –

си гур но и озбиљ ни је тур бу лен ци је на

по ли тич кој сце ни Ср би је.

• Не спор но је да се Ше ше љу у Ха -

шком три бу на лу стал но кр ше људ -

ска и про це сна пра ва. За што Ср би ја

ћу ти?

– Са Ше ше љем ни сам де лио исте

по ли тич ке ста во ве, али ми то ни је сме -

та ло да, у то вре ме, као но ви нар опо зи -

ци о не „Бор бе“, јав но ис ка жем свој про -

тест и ка да га је сво је вре ме но Ми ло -

ше вић хап сио.

Пре го ди ну и по, у „По ли ти ци“ сам

об ја вио ко лум ну под на сло вом „Др жа -

вља нин Ср би је др Во ји слав Ше шељ“, у

ко јој сам баш за пи тао – за што Ср би ја

ћу ти?

У са вре ме ном све ту ни је за бе ле жен

при мер да не ко го то во це лу де це ни ју ле -

жи у при тво ру без пре су де, као Ше шељ. 

На рав но, срп ска по ли тич ка ели та

пре и спи ту је сво ју са вест, ча сну или не -

ча сну про шлост, пу но је ту и его и зма,

власт ДС се чак упи ња ла да због свог

та да шњег ко а ли ци о ног парт не ра,

СПС, пер му ту је но ви ју срп ску исто ри ју,

па да Ше ше љу при пи ше чак и рас ту ра -

ње Ју го сла ви је, от по чи ња ње ра то ва на

про сто ру бив ше СФРЈ и та ко то. Због

тог тек ста, из ме ђу оста лог, упа ље но

ми је „цр ве но све тло“ за да ље пи са ње у

„По ли ти ци“.

П
ар ла мен тар на де мо кра ти ја
у Ср би ји је бу квал но у ха о су.
Скуп шти не оп шти на пре -

тво ри ле су се у се о ске пи ја це, на ко ји -
ма се са од бор ни ци ма и њи хо вим ман -
да ти ма тр гу је као пра си ћи ма. Ко да ви -
ше, ман дат је ње гов.

Вла да ју ће ко а ли ци је мо ра ју пре

сва ке сед ни це да се пре бро ја ва ју и

но вим под ми ћи ва њем ку пу ју јед -

ном већ ку пље не од бор ни ке.

Од бор ник ко јем је пре про шле

сед ни це због ди за ња ру ке за по сле -

на же на, са да тра жи да му се за гла -

са ње на пред сто је ћој за по сли љу -

бав ни ца. Ина че, па де ко а ли ци ја.

Где да чо век до зво ли да због из -

бор не во ље гра ђа на и пар тиј ске ди -

сци пли не из гу би љу бав ни цу, кад је

да нас, са ман да том у при ват ном

вла сни штву, у Ср би ји лак ше фор ми -

ра ти но ву скуп штин ску ве ћи ну не го

на ћи но ву љу бав ни цу.

Ва жно је би ло
уни шти ти СРС

Не ма пред сед ни ка оп шти не ко ји

омрк не са свим си гу ран да ће на тој

функ ци ји и осва ну ти.

Јер, ко зна ко ће и у ко јој ка фа ни у

то ку но ћи, она ко уз пи ће, ку пи ти не ко -

ли ко од бор нич ких гла со ва.

У На род ној скуп шти ни де се так по -

сла ни ка ма лих стра на ка је из да ло ли -

сте на ко ји ма су уче ство ва ли на ђур-

ђевданским из бо ри ма, да би ше фо ви

тих стра на ка до би ли ми ни стар ска ме -

ста и дру ге ви со ке др жав не функ ци је. 

Ноћ про ве ли са де мо кра та ма, а ују -

тро се на вер ност за кле ли на пред ња -

ци ма и со ци ја ли сти ма.

Вла да ју ће, али и опо зи ци о не, стран -

ке на ја вљу ју да је нео п ход но про ме ни -

ти За кон о из бо ру на род них по сла ни ка

и ман да те вра ти ти стран ка ма.

Не би би ло ап сурд но да то не тра -

же СПС, ДС, УРС, ПУПС, ЈС и СНС, да -

кле стран ке ко је су све до јед не пре

го ди ну да на гла са ле за по сто је ћи за -

кон, по ко јем ман да ти ко је на из бо -

ри ма осво је по ли тич ке стран ке не

при па да ју стран ка ма, већ по сла ни -

ци ма и од бор ни ци ма.

Ко ји са њи ма мо гу да ра де шта хо ће. 

Под се ћа мо, ка да је до шло до по ку -

ша ја пу ча у њој, Срп ска ра ди кал на

ЗАБОРАВЉЕНА: 
Српкиња из Крајине

ИЗ БО РНИ ЗАКОН
НА ПРА ВИО 
ХА ОС У СР БИ ЈИ:



Српска посла

стран ка је тра жи ла да се при ме не

Устав, та да шњи За кон о из бо ру на род -

них по сла ни ка и По слов ник На род не

скуп шти не, по ко ји ма ман да ти по сла -

ни ка при па да ју стран ка ма и да се по -

сла ни ци ма ра ди ка ла ко ји су пре шли у

клуб „На пред Ср би јо“ ман да ти оду зму

и вра те стран ци ко ја их је и осво ји ла.
Стигаојеследећиодговор: „Па не ће -

мо се ваљ да Уста ва др жа ти као пи јан
пло та?“

Та ди ћу и За па ду, али ни шта ма -
ње Да чи ћу и Дин ки ћу, је би ло ва жно
је ди но то да уни ште СРС, па су, као и
мно го пу та пре и по сле то га, пре ко
Уста ва и за ко на га зи ли на исти на -
чин на ко ји су 5. ок то бра 2000. го ди -
не не ки ме ђу њи ма ба ге ром ју ри ша -
ли на Скуп шти ну и Те ле ви зи ју.

У нор мал ним зе мља ма, пр во се
фор ми ра стран ка, да јој се име, за -
тим се ре ги стру је, он да уче ству је на
из бо ри ма и, ако пре ђе из бор ни цен -
зус, ула зи у пар ла мент.

У Та ди ће вој и Да чи ће вој Ср би ји
про цес је ишао обр ну тим то ком:
стран ка је пр во до би ла ман да те и
по сла нич ки клуб, а он да је, не ко ли -
ко ме се ци ка сни је и фор ми ра на.

Са да је меч ка за и гра ла и у њи хо вом
дво ри шту. Не мо гу да кон тро ли шу
сво је по сла ни ке и од бор ни ке.

Про блем вла да ју ћих стра на ка је -
сте што им се тре су га ће од стра ха да
ће вра ћа њем од бор нич ких и по сла -
нич ких ман да та стран ка ма до ћи
под удар ЕУ и Јел ка Ка ци на.

За што је Ка ци ну 
за сме та ла Ема

За оне ко ји су мла ђи или им за ни -

ма ње за по ли ти ку ни је ја ча стра на, то

је исти онај Јел ко Ка цин ко ји је 1991.

го ди не, као шеф сло ве нач ке про па ган -

де, све ту об ја шња вао ка ко је уби ја ње

мла дих и не на о ру жа них срп ских вој -

ни ка у Сло ве ни ји, од стра не ја ли ја ша

под ко ман дом Ја не за Јан ше, пот пу но

оправ да но.

Са да тај исти Ка цин Ср би ма тр ља

уши за то што ни су до зво ли ли одр жа -

ва ње скупа пе де ра у Бе о гра ду, а гра до -

на чел ни ка Ја го ди не Дра га на Мар ко -

ви ћа Пал му оп ту жу је за го вор мр жње.

За то што је за та мо шњи зо о ло шки врт

на ба вио жи ра фу.

По што му је про шле го ди не про па -

ла ак ци ја ма сов не же нид бе ста рих мо -

ма ка из По мо ра вља, јер је од сто ти нак

па ро ва са мо че тво ро-пе то ро за вр ши -

ло пред ма ти ча рем (као што се мо гло

и оче ки ва ти, ве ћи ну де во ја ка ко је су се

на његов по зив сја ти ле у Ја го ди ну, ви -

ше је за ни мао про вод и бес плат но ле -

то ва ње у Грч кој, не го брак), Палма је

од лу чио да оже ни – жи ра фу.

Да Јо ван ча, му шка жи ра фа ста ра
две го ди не, не би са мо вао, Пал ма му је
довео Ему, жен ску жи ра фу, ста ру се -
дам и по го ди на. 

Јо ван чи и Еми очи глед но ни је за -
сме та ла раз ли ка у го ди на ма (ка жу
да је Јо ван ча са мо про ко мен та ри сао
да се „по кло ну у зу бе не гле да“), али
је за то Ка цин же сто ко ре а го вао.

Оп ту жио је Мар ко ви ћа да ши ри го -
вор мр жње и за тра жио из ба ци ва ње Је -
дин стве не Ср би је из вла да ју ће ко а ли -
ци је.

На вод но му је за сме та ло што је Пал -
ма Јо ван чу оже нио баш ка да је у Бе о гра -
ду тре ба ло да се одр жи скуп пе де ра и
тако, ор га ни зо ва њем ја го дин ског, исме -
јао бе о град ски цир кус.

Још је ве ро ват ни је да је Ка ци ну за -
сме та ло што је Пал ма Јо ван чу оже нио
жен ском, а не му шком жи ра фом.

Да је гра до на чел ник Ја го ди не Јо -
ван чи до вео још јед ног Јо ван чу, ми -
слим да би из ЕУ сти гле че стит ке, а
да би оду ше вље ни Ка цин до шао у
Ја го ди ну да сво јим при су ством уве -
ли ча пр ви пе дер ски брак ме ђу жи -
во ти ња ма у Ср би ји.

Зо�ран�По�по�вић

BROJ 3549, NOVEMBAR 2012. VELIKA SRBIJA 17

Ман�да�ти�иду�као�пра�си�ћи,
а�Пал�ма�же�ни�Јо�ван�чу

•   У�ве�ћи�ни�оп�шти�на�на�род�ном�во�љом�и�ман�да�ти�ма�тр�гу�је�се�као�на�пи�ја�ци,�али�Европ�ској�уни�-
ји�и�Јел�ку�Ка�ци�ну�је�мно�го�ви�ше�за�сме�та�ло�то�што�у�Ја�го�ди�ни�Јо�ван�чи,�му�шкој�жи�ра�фи,�за
мла�ду�ни�су�до�ве�ли�још�јед�ног�Јо�ван�чу,�већ�жи�ра�фу�Ему

ЈОВАНЧА:ЈОВАНЧА:

Ко је овдеКо је овде

жирафа?жирафа?

ЗООЛОШКИ ВРТ У ЈАГОДИНИ:
Одборници присуствовали венчању две жирафе
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Косово и Метохија

К
ад је по ли ти ка пре ма Ко со ву
и Ме то хи ји у пи та њу, зва -
нич ни Бе о град се ди на две

сто ли це. До ма ћој јав но сти пре ко ме -
ди ја сер ви ра же сто ку на ци о нал ну
при чу, а иза за тво ре них вра та, из вр -
ша ва ју ћи је дан по је дан на лог из Бри -
се ла, прак тич но по ма же у за о кру жи -
ва њу та ко зва не ко сов ске др жав но сти.

По твр да та кве по ли ти ке је и из не -
над ни, „ни чим иза зван“, су срет пре ми -
је ра Иви це Да чи ћа са пре ми је ром „Ре -
пу бли ке Ко со во“ Ха ши мом Та чи јем 19.
ок то бра, реприза тог сусрета 7. новем-
бра, до ла зак у Бе о град Хи ла ри Клин -
тон, ко ја отво ре но на ја вљу је да је не за -
ви сно Ко со во „свр ше на ствар“, да оче -
ку је су срет „пред сед ни ка две др жа ве“
и ско ро ус по ста вља ње пот пу них ме ђу -
др жав них, до бро су сед ских, од но са из -
ме ђу Бе о гра да и При шти не.

Са мо де се так да на на кон што је
пред сед ник ре пу бли ке ре као да не
би мо гао да се ру ку је са Та чи јем, јер

је овај осум њи чен да је на ре дио и
лич но из вр ша вао ма сов не зло чи не
над срп ским вој ни ци ма и ци ви ли ма
и ор га ни зо вао њи хо во уби ја ње ра -
ди тр го ви не ор га ни ма, пре ми јер не
са мо што се ру ко вао, већ је са њим
имао и зва нич не раз го во ре. Чак два
пута.

Иако су у пред из бор ној кам па њи
обе ћа ва ли да ће па жљи во пре и спи та -
ти, па чак и по ни шти ти, све штет не
спо ра зу ме о ју жној срп ској по кра ји ни
ко је је у име Ср би је при хва тио пре го -
ва рач ки тим пред во ђен Бор ком Сте -
фа но ви ћем, То ми слав Ни ко лић и вла -
да ју ћа СНС су на кон пре у зи ма ња вла -
сти, по сле ма ло нећ ка ња, рев но сно
при о ну ли на њи хо во спро во ђе ње. 

Уз без ре зер вну по др шку Иви це Да -
чи ћа и СПС, од но сно Мла ђа на Дин ки ћа
и Г 17, ко ји са Ни ко ли ћем и СНС на ста -
вља ју „ко сов ском“ стран пу ти цом ко -
јом су још 2008. го ди не кре ну ли за Бо -
ри сом Та ди ћем и ДС.

На ре чи ма бра не су ве ре ни тет Ср -
би је, а у прак си га све ви ше и са ми до -
во де у пи та ње.

По ли ти ка кон ти ну и те та
Та дић - Ни ко лић

Под се ћамо, на пред из бор ном

ску пу у Ко сов ској Ми тро ви ци, пред -

сед нич ки кан ди дат Ни ко лић је из ја -

вио да ће по ни шти ти спо ра зу ме ко -

је је Та дић скло пио са вла дом та ко -

зва не Ре пу бли ке Ко со во. 

Ако их не по ни шти, за ре као се, он

не ће би ти пред сед ник не са мо у

При шти ни, не го ни у Ко сов ској Ми -

тро ви ци и Бе о гра ду.

Ола ко ре као, још лак ше по ре као.

На кон фор ми ра ња вла де, Ни ко лић

и Да чић су сво ју пред из бор ну ре то ри -

ку „кон зер ви ра ли“ и оста ви ли на стра -

ну, до сле де ћих из бо ра, и при о ну ли да

при ме њу ју оно што им је два ме се ца

ра ни је би ло „не при хва тљи во“. 

Уз обра зло же ње да Ср би ја ни је нео -

збиљ на др жа ва и да мо ра да при ме њу -

је оно што је пре го ва рач ки тим до го -

во рио. На из глед ко рект но. Али, са мо

на из глед. 

Пр во, за што то што са да го во ре ни -

су ре кли и у пред из бор ној кам па њи,

већ су, ра ди до би ја ња гла со ва, об ма ну -

ли би ра че? 

Или је Ср би ја на Ђур ђев дан, са Та ди -

ћем и ДС на вла сти, осва ну ла као нео -

збиљ на, а у ју ну, на кон фор ми ра ња ове

вла де, омр кла као озбиљ на др жа ва?

VELIKA SRBIJA

Најбоље решење

Извештај Европске комисије је
јасан: или ће Ср би ја при зна ти Ре пу -
бли ку Ко со во или ни кад не ће по ста -
ти члан ЕУ. Са ста но ви шта срп ских
на ци о нал них ин те ре са упра во то би
би ло нај бо ље ре ше ње за Ср би ју: да
се не од рек не сво је те ри то ри је и да
ни кад не по ста не члан све ри зич ни -
је европ ске по ли тич ке и еко ном ске
ру ше ви не. 

Про блем је у то ме што се од ре -
ле вант них по ли тич ких стра на ка у
Ср би ји за та кво ре ше ње за ла же је -
ди но Срп ска ра ди кал на стран ка и
што су гра ђа ни Ср би је, ко ји у свим
ан ке та ма у ве ћи ни по др жа ва ју
ста во ве ра ди ка ла, на ђур ђев дан -
ским из бо ри ма гла са ли за стран ке
ко је за сту па ју пот пу но су прот не
ста во ве. 

Ни�Ко�со�во,�ни�Европ�ска�уни�ја?
ПОД НО ВОМ ВЛА ШЋУ СР БИ ЈА ЈОШ БР ЖЕ КЛИ ЗИ КА ПРИ ЗНА ЊУ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ КО СО ВО, А БРИ СЕЛ ПО ЛА КО ЗА ТВА РА ВРА ТА ЗА УЛА ЗАК У ЕВРОП СКУ УНИ ЈУ

• Го�ди�нама слу�ша�мо�ка�ко�нај�ви�ши�др�жав�ни�функ�ци�о�не�ри,�од
Ко�шту�ни�це,�пре�ко�Та�ди�ћа,�до�Ни�ко�ли�ћа,�по�на�вља�ју�отр�ца�ну
фра�зу:�„И�Ко�со�во�и�Европ�ска�уни�ја“.�Исто�вре�ме�но�по�ли�ти�ком
стал�них�усту�па�ка�За�па�ду�и�Шип�та�ри�ма,�до�ве�ли�су�Ср�би�ју�у
по�зи�ци�ју�да�вр�ло�ла�ко�мо�же�да�оста�не�и�без�Ко�со�ва�и�без
Европ�ске�уни�је

Пи�шу:�Ди�а�на�Ми�ло�ше�вић
и�Дра�га�на�Зу�бић

БОРКО СТЕФАНОВИЋ: Једно причали, друго радили
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Да се не на љу те 
Мер ке ло ва и Клин то но ва

Дру го, сви прав ни струч ња ци ко ји
су има ли увид у те спо ра зу ме, у њи хо -
ву фор му и са др жај, са гла сни су да та -
кви па пи ри, без гла ве и ре па, са ста но -
ви шта ме ђу на род ног пра ва не ма ју ве -
ли ку упо треб ну вред ност и мо гу се вр -
ло ла ко ре ла ти ви зо ва ти и оспо ри ти.

Тре ће, ти спо ра зу ми ни су ва лид ни
јер их ни је по твр ди ла На род на скуп -
шти на у Бе о гра ду.

Че твр то, са др жај не ких од тих спо -
ра зу ма је у су прот но сти са Уста вом Ср -
би је. А у озбиљ ном све ту ни је баш
уоби ча је но да вла да и пред сед ник кр -
ше устав соп стве не др жа ве. По себ но
на пи та њу су ве ре ни те та и те ри то ри -
јал ног ин те гри те та др жа ве ко ју во де.

Да кле, или је тре ба ло оспо ри ти и
ме ња ти спо ра зу ме, или ме ња ти устав.

Пе то и нај ва жни је, од мах на кон ста -
вља ња пот пи са на ве ћи ну тих спо ра зу -
ма, Сте фа но вић и Та хи ри, од но сно Бе -
о град и При шти на, су раз ли чи то ту ма -
чи ли оно што су пот пи са ли. А текст
свих спо ра зу ма и је сте то ли ко не до ре -
чен да се мо же ту ма чи ти ка ко ко ме од -
го ва ра.

Нај ма ње што је са да шња власт
мо гла да учи ни је сте да ин си сти ра
на прав ном ту ма че њу оно га што је
пот пи са но. 

Ни ко лић је пре из бо ра и на ја -

вљи вао да ће зах те ва ти то ту ма че -

ње, али је по сле пре се ље ња на Ан -

дри ћев ве нац и Де ди ње за бо ра вио и

на то обе ћа ње.

За што? За то што би ин си сти ра ње

на раш чи шћа ва њу не ја сно ћа око спо -

ра зу ма на љу ти ло за пад не спон зо ре са -

мо стал не шип тар ске др жа ве, ко ји

исто вре ме но има ју не ма ле за слу ге за

то што се Ни ко лић, Да чић и Дин кић

на ла зе ту где се на ла зе.

Из тих раз ло га, но ва власт је про це -

ни ла да је за њу ма ње ри зич но да се за -

ме ри срп ским на ци о нал ним и др жав -

ним ин те ре си ма, не го Ан ге ли Мер кел

и Хи ла ри Клин тон.

Иона ко, већ у пр вој пред из бор ној

кам па њи, кад по но ве бај ку о отва ра њу

„не ко ли ко сто ти на хи ља да рад них ме -

ста“, а он да ту лаж за вр те у хи ља да ма

те ле визијских спо то ва, Ср би ће им све

за бо ра ви ти и опро сти ти. 

По себ но ако за ам не зи ју бу ду на -

гра ђе ни хе миј ском, упа ља чем и џеп -

ним блок чи ћем! Све са пар тиј ским ам -

бле мом.

За то је Вла да Ср би је бр же-бо ље

овла сти ла но вог ше фа пре го ва рач -

ког ти ма Де ја на Па ви ће ви ћа да ко -

ме сар ки Ке трин Ештон упу ти пи -

смо, у ко јем је по твр ђе нода Вла да Ср -

би је при хва та „тех нич ки про то кол о

ин те гри са ној кон тро ли ад ми ни стра -

тив не ли ни је“, ко ји је у ње но име пот -

пи сао Бор ко Сте фа но вић.

Да кле, за хва љу ју ћи претходној и

садашњој вла ди Ср би је, за ЕУ све

иде по пла ну: ре ши ла је пи та ње гра -

ни це и са да је по треб но да ре ши пи -

та ње те ри то ри је. 

На рав но, ком про ми сом.

У ко јем ће Ср би да ти све, а Шип -

та ри до би ти све. 

Ул ти ма тум из Бри се ла

А да би се то пи та ње што пре ре ши -

ло, након Па ви ће ви ће вог пи сма, ЕУ је,

у фор ми из ве шта ја Европ ске ко ми -

си је, у Бе о град по сла ла од го вор у ко -

јем пи ше да Ср би ја у ЕУ мо же да бу -

де при мље на са мо уко ли ко при зна

те ри то ри јал ни ин те гри тет Ко со ва.

Док су НА ТО и ЕУ, као оку па то ри,

гра ди ли др жав не ин сти ту ци је не за ви -

сног Ко со ва, њи хо ви зва нич ни ци су

јав ност у Ср би ји за ма ја ва ли при чом да

при зна ње те ро ри стич ке др жа ве од

стра не Бе о гра да не ће би ти услов за

при јем Ср би је у ЕУ.  

Да та под ва ла у срп ској јав но сти бу -

де ши ро ко при хва ће на, пре су дан до -

при нос дао је ре жим Бо ри са Та ди ћа

лан си ра њем пре ва рант ске па ро ле „и

Ко со во и Европ ска уни ја“.  

Ка да су Шип та ри из гра ди ли сво је

ин сти ту ци је, а на власт у Бе о гра ду до -

шла слич на по ли тич ка гар ни ту ра ко ја

је по твр ди ла при вр же ност Та ди ће вој

ко сов ској „по ли ти ци ра ши ре них но гу

и ру ку“ и по твр ди ла по сто ја ње гра ни -

це из ме ђу Ко со ва и Ме то хи је и „остат -

ка“ Ср би је, Аме ри кан ци и ЕУ су  уки ну -

ли тзв. над гле да ну не за ви сност Ко со -

ва. Оста ла је са мо не за ви сност.

А за тим су, кроз из ве штај Европ ске

ко ми си је, ја сно ста ви ли до зна ња да од

по ли ти ке „и Ко со во и Европ ска уни ја“

не ма ни шта. Не мо же и ја ре и па ре. По -

нај ма ње за Ср бе и Ср би ју.

На рав но, да би по ли тич ка ште та по

Да чи ћа и Ни ко ли ћа би ла ма ња, да ни ма

на кон до ста вља ња ул ти ма ту ма, зва -

нич ни ци из Бе о гра да и Бри се ла се над -

ме ћу у то ме да гра ђа не Ср би је, по ко

зна ко ји пут, убе де да су то тал ни кре те -

ни, да не знају да читају да у из ве шта ју

Европ ске ко ми си је не пи ше оно што је

у ње му на пи са но. 

VELIKA SRBIJA

Косово и Метохија

Те му раз го во ра са При шти ном траже од Брисела!?

У раз го во ру ко ји је об ја вљен у љу бљан ском „Де лу“, на пи та ње но ви на ра о че -

му ће Бе о град и При шти на тач но раз го ва ра ти, пре ми јер Да чић је пре ци зи рао да

ће те ме по ли тич ког ди ја ло га мо ра ти да де фи ни ше ЕУ! 

Да ни је не нор мал но, би ло би нор мал но. Др жа ва Ср би ја са ма ини ци ра по ли -

тич ке пре го во ре са Шип та ри ма ко ји јој оти ма ју де се ти део др жав не те ри то ри -

је, а он да, ме сец да на на кон под но ше ња ини ци ја ти ве, при зна је да не ма иде ју о

че му ће се раз го ва ра ти, па по зи ва „при ја те ље“ из ЕУ да они да ју до ма ћи за да так.

И врап ци у Пи о нир ском пар ку зна ју да Ште фан Фи ле, Оли Рен и Ке трин

Ештон не ће пред ло жи ти раз го во ре о по што ва њу ме ђу на род ног пра ва и

Ре зо лу ци је 1244 и прак тич ном по врат ку Ко со ва и Ме то хи је у устав но-

прав ни оквир Ср би је, већ ће пред ло жи ти раз го во ре по сле ко јих ће, ка ко се

год они за вр ше, Ко со во би ти све бли же не за ви сно сти а Ср би ја још да ље од

мо гућ но сти да, ма кар фор мал но-прав но, др же ћи се Ре зо лу ци је 1244 Са ве -

та без бед но сти, од бра ни сво је ду хов но и др жав но-прав но из во ри ште.

Карта Велике Албаније
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А
ко се не ра чу на ју за гри же не

при ста ли це и чла но ви нај у -

жег ру ко вод ства стра на ка

ко је су учествoвале у тој ан ти др жав ној

ра бо ти, у Ср би ји по сто ји са гла сност да

је 5. ок то бар 2000. го ди не, дан ка да су

стран ке ко а ли ци је ДОС, пред во ђе не

ДС и Зо ра ном Ђин ђи ћем, из ве ле др -

жав ни удар и сру ши ле ре жим Сло бо -

да на Ми ло ше ви ћа, је дан од срам ни јих

да на у но ви јој срп ској исто ри ји. Ма да

је ли ста та квих да на при лич но ду га.

Под се ћа мо, тог да на ла жни бор ци

за де мо кра ти ју, ме ђу ко ји ма су би ли и

број ни НА ТО кур си сти об у ча ва ни у Се -

ге ди ну, у ју ри шу на власт, за па ли ли

су и опљач ка ли На род ну скуп шти -

ну, за па ли ли згра ду др жав не те ле -

ви зи је, за у зе ли По ли циј ску ста ни цу

Ста ри град, а у На род ну бан ку упа ли
са ауто мат ским пу шка ма у ру ка ма.
Без ча ра па на гла ва ма. 

Ку мо ви у Не ма њи ној,
ку мо ви у Ши ле ро вој

Ко је ли слу чај но сти, од не ко ли ко
де се ти на про сто ри ја у На род ној скуп -
шти ни, 5. ок то бра за па ље на је баш она

у ко јој се на ла зио из бор ни ма те ри јал.
А из 500 ме та ра уда ље не по ли циј ске
ста ни це, „не за до вољ ни гра ђа ни“, жељ -
ни мир ног жи во та без на си ља, ку ћи су
од не ли 8 ми тра ље за, 6 пу шко ми тра -
ље за, 203 ауто мат ске пу шке, 13 хе кле -
ра, 10 снај пе ра, 293 пи што ља М 57, 25
пи што ља ЦЗ 99 и 6 хе миј ских пу ша ка
и пи што ља. Ка сни је су тим оруж јем из -
вр ши ли нај ма ње 30 уби ста ва на бе о -
град ским ули ца ма.

У том ок то бар ском „до га ђа њу на -
ро да“, до бро ор га ни зо ва ном и коор -
ди ни ра ном од стра не за пад них оба -
ве штај них слу жби, НА ТО тру па на Ко -
со ву и Ме то хи ји, ли де ра ДОС-а, де ло -
ва до ма ћих без бе до но сних слу жби,
чи ји су ше фо ви за вр бо ва ни од опо зи -
ци је, сво јих за пад них ко ле га и тај ку -
на, али и у при пре ма ма ко је су му
прет хо ди ле, ско ва но је чвр сто при ја -
тељ ство из ме ђу по је ди них стра нач -
ких ли де ра и ше фо ва бе о град ског
под зе мља, ко ји су за сту па ли та ко зва -
ни сур чин ски клан, са Љу би шом Бу -
хом Чу ме том и зе мун ски клан, са Ду -
ша ном Спа со је ви ћем Шип та ром и
Ми ле том Лу ко ви ћем Ку мом. 

По год ба је би ла сле де ћа: ви на ма
по мо зи те да до ђе мо на власт, а кад
узме мо власт, ми вас не ће мо го ни ти
за кри ми нал и зло чи не ко је сте по -
чи ни ли.

Ко је узео 5,000.000 до ла ра
за Ми ло ше ви ћа?

Не ко ли ко да на ка сни је ак те ри др -
жав ног пре вра та по ста ли су нај ви ши
др жав ни функ ци о не ри, а ше фо ви под -
зе мља углед ни и ра до ви ђе ни го сти у
вла ди ним згра да ма.

У скла ду са ста рим срп ским оби ча -
ји ма, по је ди ни пот пред сед ни ци вла де
и ми ни стри од ла зи ли су у уз врат не,
зва нич не и при ја тељ ске по се те у се ди -
ште ма фи је у Ши ле ро вој ули ци. Пo
званичнoj вер зи ји, да се на кон на -
пор ног ра да за отаџ би ну оку па ју у
ба зе ну. По не зва нич ној, да до би ју
не ку од оних чу ве них пла стич них
ке са у ко је је Ду ћа сла гао ми ли о не
за ра ђе не од тр го ви не дро гом, ко је
му је до но сио Ђу ра Му та ви. За
стран ку, за шва лер ке, а да се на ђе и
за лич ну си гу ри цу.

VELIKA SRBIJA

Државна мафија
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Ово ве се ло дру штво зад њи пут је за -

јед но ви ђе но код „Ви ле Мир“ на Де ди -

њу, ка да су, под окри љем но ћи, овај пут

са ча ра па ма на гла ва ма, до шли да хап -

се Ми ло ше ви ћа и узму на гра ду од пет

ми ли о на до ла ра ко ју су САД зва нич но

обе ћа ле сва ком ко по мог не да се пред -

сед ник Ср би је на ђе у ха шком за тво ру. 

Ка жу да је те но ћи, на кон што је

Че да пре ва рио Сло бу и стр пао га у

за твор, до шло до пр вог озбиљ ног

су ко ба из ме ђу вла сти и ње не ма фи -

је. Или ма фи је и ње не вла сти. По што

се ра ди ло о чи сто ма фи ја шком по -

слу, кумо ви из Ши ле ро ве су сма тра -

ли да ми ли о ни при па да ју њи ма. Ку -

мо ви из Не ма њи не су,  опет, с пра -

вом, сма тра ли да ни ма ло ни су за о -

ста ли за ма фи јом. Ко је узео па ре, не

зна се.

Ко је у вла ди име на уби ца
знао пре уби ства?

Овај ђа вол ски пакт се за обе стра не

за вр шио тра гич но: пр во је, под чуд ним

и не раз ја шње ним окол но сти ма, стре -

љан пре ми јер Зо ран Ђин ђић, а два-три

да на ка сни је, та ко ђе под не раз ја шње -

ним окол но сти ма, у Ме ља ку, стре ља ни

су Шип тар и Кум, за ко је је зва нич но ре -

че но да су, за јед но са Ле ги јом, ор га ни -

за то ри Ђин ђи ће вог уби ства.

Тих да на гра ђа ни Ср би је мо гли су

да у ви ше днев ном, ди рект ном, тв пре -

но су гле да ју ка ко сва рас по ло жи ва

гра ђе вин ска опе ра ти ва Бе о гра да у

зно ју ли ца свог де мо крат ског, удар -

нич ки, са за но сом Али је Си ро та но ви -

ћа, ру ши за мак Ду ша на Спа со је ви ћа у

Ши ле ро вој ули ци.

Пре ле пу ку ћу са ба зе ном, ко ја је, да
је државна бан да ни је сру ши ла, мо гла
да бу де ис ко ри шће на за не ку со ци јал -
ну уста но ву, бол ни цу, вр тић...

По зва нич ној вер зи ји, у пи та њу је
би ла бес прав на град ња. Јед на од
1.320.000 бес прав но са гра ђе них ку ћа у
Ср би ји. Па се слу чај но по тре фи ло да
тих да на из вла че њем дрв це та баш она
бу де иза бра на за ру ше ње. 

По не зва нич ној вер зи ји, по је ди -
ни пот пред сед ни ци и ми ни стри,
Ђин ђи ће ви са рад ни ци, су ку ћу сру -
ши ли да би уни шти ли све тра го ве о
до брим ста рим вре ме ни ма и ро ман -
тич ним ве че ри ма ко је су, уз „чи вас“
и мла де Бе о гра ђан ке, про во ди ли
код „бра та“ и „ле ген де“ Ду ша на. 

Би ло ка ко би ло, истог да на ка да је
Ђин ђић стре љан, вла да је бр же-бо ље
об ја ви ла име на ор га ни за то ра и уби ца.
Са фо то гра фи ја ма. Пре би ло ка кве по -
ли циј ске ис тра ге, а ка мо ли су ђе ња. 

Или су по је ди ни чла но ви вла де
би ли ви до ви ти, или су би ли до бро
упу ће ни у при пре ме зло чи на, па су
све на вре ме при пре ми ли. По до са да
по зна тим, на уч но утвр ђе ним ме то да -
ма на у ке ко ју зо ву ло ги ка, тре ће мо -
гућ но сти не ма.

Ко је ис кљу чио ви део-над зор 
у згра ди вла де?

Пре су ду за уби ство Ђин ђи ћа зна мо.
Зна мо и зва нич ну вер зи ју о при пре ми
зло чи на. На вод но, ску пи ло се дру штво
ги лип те ра у јед ном ста ну у Бе о гра ду и
уз пи ћен це, из зе за ња, од лу чи ло да рок -
не пре ми је ра. Он да га не сме та но, као у
ви део-игри ца ма, ју ри ли по Ко па о ни ку,
Бу бањ По то ку и Бе о гра ду. Све док га
ни су уц ме ка ли пред Вла дом Ср би је. 

У ко јој, ко је ли слу чај но сти, ви -
део над зор баш тог да на ни је ра дио!
Ваљ да је сам се би дао сло бо дан дан.
Али је за то ка ме ра јед не бе о град ске

те ле ви зи је би ла укљу че на и са

идеалне по зи ци је, баш у том тре нут -

ку, сни ма ла ме сто где ће се до го ди -

ти уби ство.

Про блем је у то ме што у суд ску пре -

су ду за уби ство Ђин ђи ћа у Ср би ји ни ко

не ве ру је. Чак ни они што су је до не ли. 

Ни Ђин ђи ће ве са рад ни ке, ни пра -

во суд не ор га не, очи глед но ни је за ни -

ма ло да утвр де исти ну. 

По да так да Зве здан Јо ва но вић, ко -

јем је пре су ђе но да је убио Ђин ђи ћа,

уоп ште ни је до во ђен у Ге пра то ву 14, у

со бу из ко је је на вод но пу цао и да уоп -

ште ни је из вр ше на ре кон струк ци ја

зло чи на, све го во ри.

Су ђе ња за уби ство Ду ша на Спа со је -

ви ћа и Ми ле та Лу ко ви ћа ни је би ло. А

мо ра ло би да бу де. Да се утвр ди да ли

су два кри ми нал ца, ка ко твр де јед ни

или два „за слу жна бор ца за де мо крат -

ске про ме не“, ка ко су твр ди ли дру ги,

уби је на у бек ству, у пу шка ра њу са по -

ли ци јом у Ме ља ку, или су Шип тар и

Кум ра ни је ухва ће ни, до ве де ни у Ме -

љак и стре ља ни. 

Да не би све до чи ли о брат ским ве -

за ма де мо крат ске вла де са де мо крат -

ском ма фи јом, да не би ра све тли ли

там ну стра ну пе то ок то бар ског пре -

вра та и да не би от кри ли по за ди ну

уби ства вла ди ног „пр вог ми ни стра“.

Ако им је циљ да им гра ђа ни ве -

ру ју да искре но же ле да се бо ре про -

тив кри ми на ла, ко руп ци је и ма фи је

и од Ср би је на пра ве прав ну др жа ву,

што је вр ло зе зну та и опа сна, али

кад-тад не из бе жна ра бо та, љу ди ко -

ји во де др жа ву и вла ду ће на ре ди ти

да ис тра жни и пра во суд ни ор га ни

утвр де ко је ор га ни зо вао и на ре дио

уби ство Шип та ра и Ку ма. 

Тек са од го во ром на то пи та ње,

зна ће мо ко је и због че га убио Зо ра -

на Ђин ђи ћа.
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П
о крет „Из бор је наш“ из Ба ња -
лу ке, по знат по ак ци ја ма по -
др шке Ра до ва ну Ка ра џи ћу и

Рат ку Мла ди ћу, још од апри ла 2004. го -
ди не отво ре но зах те ва да Ре пу бли ка
Срп ска про гла си не за ви сност.

Сво је вре ме но, по крет је На род ној
скуп шти ни Ре пу бли ке Срп ске до ста вио
зах тев да се у срп ском ен ти те ту ор га ни -
зу је ре фе рен дум о исту па њу из БиХ, по -
др жан пот пи си ма 50.000 гра ђа на.

Власт у Ба ња лу ци је ову ак ци ју не -
га тив но оце ни ла.

Са да су се ства ри пот пу но обр ну ле.
Пред сед ник Срп ске Ми ло рад До дик и
вла да ју ћа СНСД стран ка све че шће пре -
те ре фе рен ду мом, а по крет „Из бор је
наш“ про ти ви се ње го вом одр жа ва њу.

О то ме раз го ва ра мо са пред сед ни -
ком ове ор га ни за ци је Да ном Чан ко ви -
ћем (50).

Му сли ма ни хо ће Тур ску

• Због че га сте од у ста ли од ре фе -
рен ду ма?

– Због про гла ше ња ла жне др жа ве
Ко со ва и при зна ња те те ро ри стич ке

па ра др жа ве од стра не САД и ње них
европ ских са те ли та. У Ре зо лу ци ји 1244
Са ве та без бед но сти о КиМ по ми ње се
во ља на ро да, а она се мо же утвр ди ти
са мо ре фе рен ду мом. Ако Ал бан ци ма
за от це пље ње од Ср би је ни је нео п хо -
дан ре фе рен дум, ни је по тре бан ни Ср -
би ма за от це пље ње од БиХ.

• За пад и му сли ман ски по ли ти -
ча ри у Са ра је ву твр де да Ко со во и
Срп ска ни су исти слу чај…

– Ни су. Ве ћи је про це нат Ср ба у РС и
БиХ, не го Ал ба на ца на Ко со ву или у
Ср би ји. Ми у БиХ има мо ста тус кон сти -
ту тив ног на ро да, Ал бан ци у Ср би ји
има ју ста тус на ци о нал не ма њи не.

• Ал бан ци, при ча се, чи не 90 од -
сто ста нов ни штва КиМ.

– Ал бан ци ла жу, не ма их то ли ко. 
Дру го, Ал бан ци су де мо граф ску ве -

ћи ну оства ри ли на не за ко нит на чин.
Ма сов ним зло чи ни ма над сво јим ком -
ши ја ма Ср би ма.

У пе ри о ду од 1950. до 1980. го ди не
око 300.000 Ал ба на ца је на не ле га лан
на чин пре шло из Ал ба ни је на КиМ, док
је у исто вре ме про те ра ним Ср би ма
био за бра њен по вра так на те про сто ре.

Треће, Ср би ја је су ве ре на зе мља а
БиХ је др жа ва у по ку ша ју, не мо гу ћа др -
жа ва, па и по том осно ву Ср би у БиХ има -
ју ве ће пра во не го Ал бан ци у Ср би ји.

• Чи ме пот кре пљу је те тврд њу да
је БиХ не мо гу ћа др жа ва?

– Ми хо ће мо је дин ство са Ср би јом, а
Хр ва ти са Хр ват ском, док му сли ма ни
хо ће да нам ов де до ве ду Тур ску и екс -
трем ни ислам. Изет бе го ви ће ва вла да
је БиХ учла ни ла у Са вез ислам ских зе -
ма ља, ње го ви на след ни ци ту од лу ку
ни ка да ни су ста ви ли ван сна ге, а ми
смо за хри шћан ске вред но сти.

Ка ко да жи ви мо са они ма ко ји су пре
17 го ди на по ве ли рат да нас уни ште и
пре тво ре у на ци о нал ну ма њи ну?

• Они ка жу да су рат по че ли Ср би,
агре си јом на БиХ.

– Као што је и бом бар до ва ње Ју го сла -
ви је по че ло на па дом Ср би је на НА ТО.

Ка ко ја мо гу из вр ши ти агре си ју на
сво ју ку ћу, сво ју де до ви ну, свој за ви чај?
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Захтевамо�проглашење
независности�Републике�Српске

ИН ТЕР ВЈУ: ДА НЕ ЧАН КО ВИЋ, ЛИ ДЕР ПО КРЕ ТА „ИЗ БОР ЈЕ НАШ“ ИЗ БА ЊА ЛУ КЕ

•Срп�ска�ће�би�ти�са�мо�стал�на
др�жа�ва� или� ује�ди�ње�на� са
Ср�би�јом

Раз�го�вaрао:�Ду�шан�Ма�рић

Земља је српска

– Из ме ђу Уне и Дри не су срп ске и
пла ни не и ста да.

Пре ко 64 од сто зе мљи шта у БиХ и
око 70 од сто у РС је у вла сни штву Ср ба,
док Ал бан ци ма на Ко со ву и Ме то хи ји
при па да тек око 30 од сто те ри то ри је.

Ср би су у БиХ пре Дру гог свет ског ра -
та би ли ве ћи на, а де мо граф ска ма њи на
по ста ли су на кон ге но ци да ко ји су над
њи ма од 1941. до 1945. го ди не из вр ши -
ли при пад ни ци дру га два на ро да.



Ка ра џић и Ми ло ше вић су мо ли ли
Изет бе го ви ћа да оста не мо за јед но, у
до та да шњој за јед нич кој др жа ви, да не
во ди му сли ма не у рат, а Изет бе го вић
је ви ше пу та јав но по но вио да је на -
мер но жр тво вао мир да би до био не за -
ви сну му сли ман ску др жа ву.

• Али му сли ма ни и За пад Изет бе го -
ви ћа пред ста вља ју као чо ве ка ми ра?

– Та ко је, за њих је Изет бе го вић ми -
ро тво рац, На сер Орић ју нак, Оса ма бин
Ла ден ху ма ни ста, а Ка ра џић зло чи нац.

И обр ну то, за нас Ср бе су Ка ра џић и
Мла дић хе ро ји. Ка ко ту мо же би ти за -
јед нич ког жи во та?

• Зар ни је мо гућ жи вот јед них по -
ред дру гих?

– Ни је. За нас је по сто ја ње Срп ске
нај ва жни ји на ци о нал ни циљ, а они је
про гла ша ва ју ге но цид ном тво ре ви -
ном, ко ју тре ба уни шти ти. То стал но и
поку ша ва ју. Уз по моћ ОХР-а и пот ку -
пљи вих и пла шљи вих по ли ти ча ра у Ба   -
ња  лу ци, на том пла ну су до ста и учи ни -
ли. Од Срп ске су оте ли  53 деј тон ске
над ле жно сти. 

• Ка ко из гле да ваш сце на рио сти -
ца ња не за ви сно сти РС?

– Срп ски пред став ни ци исту па ју из
за јед нич ких ор га на БиХ, На род на
скуп шти на до но си ре зо лу ци ју ко јом се
Срп ска про гла ша ва не за ви сном др жа -
вом, ус по ста вља ју се кон трол ни по ли -
циј ски пунк то ви на ен ти тет ској гра -
ни ци, ко ја је већ ме ђу на род но при зна -
та, а вла да у Ба ња лу ци при ја тељ ским
др жа ва ма упу ћу је зах тев да при зна ју
не за ви сну Ре пу бли ку Срп ску.

• Ка ко оце њу је те ре зул та те ло -
кал них из бо ра у БиХ и РС?

– До са да шње нај ја че стран ке у Ре -
пу бли ци Срп ској и ФБиХ, СНСД и СДП,

до жи ве ле су по раз. На ци о нал не стран -
ке СДС, СДА и ХДЗ су по бе ди ле. То је на -
ја ва за њи хов још бо љи ре зул тат на оп -
штим из бо ри ма 2014. го ди не. 

Ми слим да ће и те стран ке и ме ђу -
на род на за јед ни ца до та да при хва ти -
ти ре ал ност да је про је кат не за ви сне,
цен тра ли зо ва не др жа ве БиХ не мо гућ
и да ће за по че ти про цес мир ног раз -
дру жи ва ња Фе де ра ци је и Срп ске. То
би до ве ло до по ли тич ке ста бил но сти
на овим про сто ри ма, што је пред у -
слов за еко ном ски и сва ки дру ги на -
пре дак.

• Ка ко ви ди те Срп ску за пет го ди -
на? Хо ће ли још увек би ти у са ста ву
БиХ?

– Пре или ка сни је, Срп ска ће би ти
са мо стал на или при са је ди ње на Ср би -
ји, али не ка о то ме од лу че гра ђа ни две
др жа ве. По сле ус по ста вља ња не за ви -
сно сти, Срп ска мо же да се ује ди ни са
Ср би јом, да јој се при са је ди ни или да
са њом раз ви ја спе ци јал не од но се, за -
сно ва не на сло бо ди, рав но прав но сти и
ме ђу соб ној без бед но сти.

Ра ди ка ли ће се вра ти ти

• У сво јим јав ним на сту пи ма че -
сто сте по др жа ва ли бор бу ко ју Во ји -
слав Ше шељ во ди про тив САД и НА -
ТО. Ка ко оце њу је те ње го во др жа ње
у Ха гу?

– Свим ср цем по др жа вам бор бу ко -
ју Ше шељ во ди пред Ха шким су дом,
али по не кад не и на чин на ко ји то ра -
ди. Он је не сум њи во ве ли ки прав ник,
по зна је исто ри ју, хра бар је чо век. Пра -
ви срп ски на ци о на ли ста. Све ту раз от -
кри ва од но се из ме ђу на ро да на Бал ка -
ну, као и исто риј ске узро ке и ка рак тер
ра то ва ко ји су во ђе ни на том про сто ру.

Али ми слим да по не кад пре те ра у
из ру ги ва њу том ква зи су ду, а он да ме -
диј ска ма ши не ри ја, ко ја је под кон тро -
лом За па да, то из ру ги ва ње ис ко ри сти
да у дру ги план по ти сне су шти ну ње -
го ве од бра не.

Ше шељ је ствар но на ве ли ким му -
ка ма, али „на оног ко га во ли, Бог ста -
вља тр нов ве нац“.

• По ва ма, ко ли ко је за срп ски на -
род, а по себ но Ре пу бли ку Срп ску,
зна ча јан Ше ше љев на ступ у Ха гу?

– Он је ар гу мен ти ма до ка зао да Ср -
би ни су иза зва ли рат у БиХ, већ да су
на рат би ли при мо ра ни. До ка зао је да
је на ша кри ви ца са мо у то ме што овај
пут ни смо до зво ли ли да нас ко љу, као
1914. и 1941. го ди не, не го смо се бра -
ни ли. 

До ка зао је да у Сре бре ни ци ни је би -
ло ге но ци да, да је у пи та њу ве ли ка
под ва ла му сли ма на и за пад них оба ве -
штај них слу жби, и да Срп ска ни је ге но -
цид на тво ре ви на.

И да ни је ура дио ни шта дру го, до -
вољ но је да се ње гов од ла зак у Хаг мо -
же оце ни ти ко ри сним за срп ске на ци -
о нал не ин те ре се.

• Пра ти те ли те ле ви зиј ске пре но -
се Скуп шти не Ср би је?

– Ка да сам у мо гућ но сти, пра тим.
Во лео бих да су у пар ла мен ту у Бе о -
гра ду при сут ни и ра ди ка ли. Осе ћа се
њи хо во од су ство. Не до ста је њи хо ва
бор бе ност, жар, ар гу мен ти и на ци о -
нал не те ме ко је су стал но по тен ци ра -
ли. Ми слим да Српска радикална
странка ни је ис тро ше на, на про тив,
овај пре дах мо же јој до бро до ћи да са -
гле да пр во сво је гре шке, јер је са ма
кри ва за си ту а ци ју у ко јој се на шла, а
да он да об но вље на и под мла ђе на по -
но во уђе у вр хо ве по ли тич ког жи во та
Ср би је. Ако ни због че га дру гог, а оно
због не сум њи вог зна ња и ауто ри те та
Во ји сла ва Ше ше ља, ја у то уоп ште не
сум њам.
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Мр жња ве ћа
не го 1991. го ди не

– Сам До дик ка же да Са ра је во до -
жи вља ва као Те хе ран, а да за БиХ у
спор ту на ви ја је ди но кад игра про тив
Тур ске – ка же Чан ко вић. – Срп ска и
му сли ман ска омла ди на пре ко Ин тер -
не та и Феј сбу ка во де пра ви рат. Бо -
сном се ва ља ви ше мр жње не го 1991.
го ди не. Знам мно го Ср ба, озбиљ них
љу ди, ко ји су се у ра ту упор но из ја -
шња ва ли за су жи вот, а сад не ће да чу -
ју за Са ра је во. За то је нај бо ље да се ра -
зи ђе мо. Пре не го што ђа во по но во до -
ђе по сво је.

ДАНЕ ЧАНКОВИЋ (први с лева)
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Н
а кон ђур ђев дан ских из бо ра,
а по себ но фор ми ра ња са да -
шње вла де, Срп ска ра ди кал -

на стран ка се на ла зи у ме диј ској бло -
ка ди, ве ћој од оне у ко јој се на ла зи ла
по сле 5. ок то бра 2000. го ди не.

Вероватно су и најзагриженији гле-
даоци телевизије и читаоци новина
заборавили када су чули и прочитали
неко саопштење Српске радикалне
странке, иако их странка издаје готово
свакодневно.

Бе о град ски ме ди ји су у сре ду 31.
ок то бра об ја ви ли да су се прет ход ног
да на спо ји ле из да вач ке ку ће Пин -
гвин и Рен дом ха ус и да је Вук Је ре -
мић два са та на Феј сбу ку од го ва рао
на пи та ња, али је ве ћи на њих „за бо -
ра ви ла“ да об ја ви вест да је у Бе о гра -
ду, у ор га ни за ци ји  СРС, одр жан про -
тест ни скуп због до ла ска Хи ла ри
Клин тон у Ср би ју.

До би ра ча пре ко
ин тер не та и Феј сбу ка

Сво је вр сна за ве ра ћу та ња кр ши се
са мо кад се ука жу по вод и при ли ка да
се о стран ци об ја ви не што не га тив но.

– Због медијске блокаде којој је
Српска радикална странка изложе-
на, у јавности смо при сут ни са мо за -
хва љу ју ћи ин тер не ту и Феј сбу ку –
ка же Ми ро љуб Иг ња то вић, се кре тар
Из вр шног од бо ра СРС. – Из тих раз ло -
га, све сво је ак тив но сти „из ба цу је мо“
на стра нач ки сајт и ши ри мо пре ко
дру штве них мре жа. За ни мљи во је да у
над ме та њи ма ко ја се на тим мре жа ма
по вре ме но ор га ни зу ју стран ка бе ле жи
од лич не ре зул та те.

Да би ста во ви СРС до пр ли до јав но -
сти, функ ци о не ри стран ке, ко ли ко им
то до зво ља ва те шка фи нан сиј ска си -
ту а ци ја у ко јој се стран ка на ла зи, на -
сто је да што ви ше не по сред но, на те -
ре ну, кон так ти ра ју са чла но ви ма и
сим па ти зе ри ма.

Јед на од ва жни јих стра нач ких
ак тив но сти ове је се ни су про мо ци је

нај но ви је књи ге др Во ји сла ва Ше -
ше ља „Ха шки гло ба ли стич ки обра -
зац то та ли тар ног пра во су ђа“, ко јом
аутор, чи ни се убо ји ти је не го ика да,
по ко зна ко ји пут до ка зу је да Ха шки
три бу нал ни је ни шта дру го до са -
вре ме на ин кви зи ци ја НА ТО и но вог
свет ског по рет ка.

Упр кос ме диј ској бло ка ди, про мо -
ци ја ма при су ству је ве ли ки број гра ђа -
на. Оно што по себ но ра ду је је сте чи ње -
ни ца да је ме ђу њи ма све ви ше мла дих
љу ди, ко ји ни су учла ње ни у стран ку.

Пре ко чла на ри не
до пра ва на из бор

У то ку је на пла та чла на ри не за
2013. го ди ну. По од лу ци Цен трал не
отаџ бин ске упра ве, чла на ри на је од
200 до 1.000 ди на ра годишње, а из нос
за ви си ис кљу чи во од же ље и мо гућ но -
сти са мих чла но ва.

– Ова ак ци ја ће би ти ис ко ри шће на
да се утвр ди број но ста ње члан ства.
Сви ко ји пла те чла на ри ну до би ће но ву
члан ску кар ту, у ко ју ће из ста ре би ти
пре пи са ни број и да тум учла ње ња –
ка же Иг ња то вић.

Став нај ви ших стра нач ких ор га на

је да се сле де ће го ди не одр же скуп -

шти не свих оп штин ских орга ни за ци -

јa, ка ко би се у стра нач ки рад укљу чи -

ло што ви ше но вих ак ти ви ста, ко ји

пре по зна ју и це не до след ност ко јом се,

без об зи ра на те шке удар це ко је тр пе,

стран ка и Во ји слав Ше шељ бо ре за

срп ске на ци о нал не ин те ре се.

За раз ли ку од до са да шње прак се,
по ко јој су пра во да би ра ју и бу ду би -
ра ни за де ле га те оп штин ских ор га -
ни за ци ја има ли сви чла но ви, од са -
да ће то пра во има ти са мо чла но ви
ко ји пла те чла на ри ну.
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Радикално доследни

Немања�Ша�ро�вић�
нови�Ше�ше�љев�за�ме�ник

ПРО МЕ НЕ У СРП СКОЈ РА ДИ КАЛ НОЈ СТРАН ЦИ

• ПредседникСрпскерадикалне странкеиницираобројнекадровскепромене сациљемда
странкаштоспремниједочекаследећеизборе

Пи�ше:�Ми�ли�ца�Ка�ран

Нови чланови
Централне отаџбинске управе

На упра жње на ме ста у Цен трал ној
отаџ бин ској упра ви иза бра ни су Ми -
ло рад Бо јин, Дра ган Ву ка ди но вић,
Ми љан Да мја но вић, Дра жен Дун ђер,
Звон ко Ми хај ло вић, Љи ља на Ми хај -
ло вић, Бо јан Мла де но вић, Во јин Па -
вло вић, Иван Пе тро вић, Са ша Сан то -
вац и Ана Си мо но вић.
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Радикално доследни

Члан ство
оста је вер но стран ци

– Чињеница је да је лош изборни резултат уздрмао чланство и некима „помо-
гао” да дигну руке од странке – истиче Ми ро љуб Иг ња то вић, секретар
Извршног одбора.. 

Има ме ђу њи ма и љу ди ко ји су у стран ци би ли из убе ђе ња и ду го го ди -
шњих ак ти ви ста, али је нај ви ше оних ко ји су ту би ли из личних, углавном
материјалних, ин те ре са. 

Али, ни смо из у зе так. Исто се до га ђа ло и до га ђа и у дру гим стран ка ма.
Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је до би ја мо из оп штин ских од бо ра, не ма мо ви -

ше од пе де се так слу ча је ва да су љу ди дошли и вра ти ли члан ску кар ту.
По ре ђе ња ра ди, 2.000. го ди не то се ма сов но до га ђа ло. 
Ус пра ви ли смо се та да, ус пра ви ће мо се и са да.

Ка дров ске промене

По сле ђур ђев дан ских из бо ра, на
ко ји ма је стран ка пр ви пут од осни ва -
ња оста ла без по сла ни ка у На род ној
скуп шти ни, у Срп ској ра ди кал ној
стран ци из вр ше не су број не ка дров -
ске про ме не, с циљем да странка што
спремније дочека следеће изборе. 

Одр жа не су три сед ни це Цен трал -
не отаџ бин ске упра ве, на ко ји ма је
нај ви ши стра нач ки ор ган, ко ји ру ко -
во ди ра дом стран ке у Ср би ји, БиХ и
Цр ној Го ри, по пу нио соп стве не ре до -
ве, иза брао пот пред сед ни ке стран ке,
чла но ве Пред сед нич ког ко ле ги ју ма,
ге не рал ног се кре та ра и глав ног и од -
го вор ног уред ни ка „Ве ли ке Ср би је“.

Доктор Војислав Шешељ преузео
је на себе највећу одговорност за лош
изборни резултат и понудио оставку
на функцију председника странке,
али је Централна отаџбинска управа
једногласно донела одлуку да
Шешељ остане на тој позицији и
овластила га да предложи потпред-
седнике странке и кандидате за
упражњена места у Председничком
колегијуму.

На пред лог пред сед ни ка стран -
ке, ве ћи ном гла со ва, иза бра ни су
но ви чла но ви Пред сед нич ког ко -
ле ги ју ма, та ко да ово те ло са да ра ди
у са ста ву: проф. др Во ји слав Ше шељ,
Не ма ња Ша ро вић, Ми ло рад Мир чић,
Дра ган То до ро вић, Зо ран Кра сић, Де -
јан Ми ро вић, Вје ри ца Ра де та, Алек -
сан дар Дра жић, Ђу рађ Јак шић, На та -
ша Јо ва но вић, Пе тар Јо јић, Љу бо мир
Кра го вић, Љи ља на Ми хај ло вић, Сре -
то Пе рић, Гор да на Поп-Ла зић, Ми ло -
ван Ра до ва но вић, Бра ни слав Ран кић,
Ана Си мо но вић и Ми лан Ћук.

За пот пред сед ни ке ЦОУ иза бра -
ни су: Не ма ња Ша ро вић, Ми ло рад
Мир чић, Зо ран Кра сић, Де јан Ми ро -
вић и Вје ри ца Ра де та.

Немања Шаровић је изабран за
заменика председника странке и
вршиоца дужности председника
Извршног одбора. Милорад Мирчић
задужен је за организациона и
финансијска питања, Дејан Мировић
за спољну политику, Зоран Красић за
правна питања и одбрану Војислава
Шешеља, а Вјерица Радета за форми-
рање Политичког савета Српске
радикалне странке.

На ме сто глав ног се кре та ра ИО
иза бран је Ми ро љуб Иг ња то вић.

За ге не рал ног се кре та ра иза бра -
на је Ана Си мо но вић, а за глав ног и
од го вор ног уред ни ка „Ве ли ке Ср -
би је“ Ду шан Ма рић.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ДР ВОЈИСЛАВА ШЕШЕЉА: Александар Дражић (у среди-
ни), члан Председничког колегијума и председник Градског одбора СРС Београд и
Бојан Младеновић, члан Централне отаџбинске управе СРС, са сарадницама

ЗВЕЗДАРА:  Активисти Градског одбора СРС Београд
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П
о што но ва власт обе ћа ва
бес ком про ми сан об ра чун са
кри ми на лом, под се ћа мо на

не ко ли ко не раз ја шње них афе ра чи је
ра све тља ва ње гра ђа ни оче ку ју, јер се
ди рект но ти чу њи хо вог ма те ри јал ног
по ло жа ја.

Ода бра ли смо афе ре у ко ји ма је ак -
тер и је дан од три сту ба са да шње вла -
да ју ће ко а ли ци је, ми ни стар фи нан си ја
Мла ђан Дин кић.

Бај ка о 1.000 евра

Пре че ти ри го ди не та да шњи ми ни -
стар Дин кић обе ћао је да ће сви гра ђа -
ни, ко ји се при ја ве, од про да је ак ци ја
јав них пред у зе ћа до би ти по 1.000 евра.

Под усло вом да на пред сед нич ким
из бо ри ма по бе ди Бо рис Та дић, а на
пар ла мен тар ним из бо ри ма ДС и Дин -
ки ће ва Г-17, ко је су на из бо ри ма уче -
ство ва ле са за јед нич ком ли стом „За
европ ску Ср би ју“.

Ли ста је по бе ди ла на из бо ри ма и
фор ми ра ла вла ду, Та дић је по стао
пред сед ник, Дин кић ми ни стар, за ду -
жен баш за еко но ми ју, али се ис по -
ста ви ло да је обе ћа ње о 1.000 евра
би ло лаж.

Ка да се про шле го ди не по сва ђао са
Та ди ћем, Дин кић је при знао да је у по -
за ди ни при че о 1.000 евра би ла ње го ва
же ља да Та дић по бе ди на из бо ри ма.

Под се ћа мо, за уче шће у овој ак ци -
ји Дин кић и оста ли ми ни стри при до -
би ли су око 5 500 000 гра ђа на. Ни Јо -
сип Броз и Сло бо дан Ми ло ше вић ни кад
ни су ус пе ли да на ма гар че то ли ко Ср ба.

Људи су да ни ма че ка ли у ре до ви -
ма и пла ћали по је ди нач но „уче шће“
од 1.500 ди на ра (по та да шњем кур су
20 евра), па се по том осно ву у др жав -
ну ка су сли ло 110 ми ли о на евра.

Ме ђу тим, уме сто по обе ћа них
1.000, на ив ни Ср би су до би ли по 50
евра.

Уме сто 5,5 ми ли јар ди евра, др жа -
ва је сво јим гра ђа ни ма ис пла ти ла
275 ми ли о на евра.

Ов де се не ра ди о кла сич ном пред из -
бор ном обе ћа њу ти па „ре кли, па по ре -
кли“, већ о кон крет ној ак ци ји иза ко је су
ста ја ле вла да и др жа ва. Не ко ли ко ми -
ни ста ра и дру гих ви со ких др жав них
функ ци о не ра је зло у по тре би ло свој по -
ло жај идр жа ву, да би об ма ну ло гра ђа не
и до би ло њи хо ве гла со ве.

Оба ве за ис тра жних и пра во суд них
ор га на је сте да овај пред мет из ву ку ис -
под те пи ха, на по кон утвр де ко ја су све
ли ца уче ство ва ла у овој ра бо ти и из ве -
ду их пред ли це прав де. 

Где не ста до ше
„ми ли јар де са Ки пра“?

У вре ме док су би ли у опо зи ци ји,
ли де ри ко а ли ци је ДОС твр ди ли су да
су Ми ло ше вић и ње го ви са рад ни ци
опљач ка ли нај ма ње де се так ми ли јар -
ди до ла ра и те па ре из не ли на Ки пар.

На вод но, на Ки пру су за вр ши ле па -
ре од „ста ре“ де ви зне штед ње, па ре из
зај ма за при вред ни пре по род Ср би је,
но вац од ца ри не и но вац ко ји је „ре -
жим“ зарадиo швер цом дро ге, ци га ре -
та ма и наф том.

На кон ру ше ња Ми ло ше ви ћа, „де мо -
крат ски“ ли де ри су још не ко ли ко го ди -
на гра ђа не Ср би је за ма ја ва ли при чом о
срп ским ми ли јар да ма на Ки пру.

У то ме су пред ња чи ли Ве ља Илић,
Ми ро љуб Ла бус, по кој ни Вла дан Ба -
тић и Дин кић, ко ји је ишао на Ки пар и
из ја вљи вао да је па ра ма ушао у траг.

Фор ми ран је и др жав ни тим за про -
на ла же ње „ки пар ских“ ми ли јар ди.

Ми ло ше ви ћев бли зак са рад ник
Ми хаљ Кер тес је у јед ном суд ском
по ступ ку об ја снио ка ко је на Ки пар
у џа ко ви ма из не то 508 ми ли о на та -
да шњих не мач ких ма ра ка.

Углав ном ре дов ним ави о ни ма ЈАТ-а
(мо гу ће да је та да шњи ди рек тор ЈАТ-а
Жи ка Пе тро вић и уби јен због по сло ва
ве за них за те тран спор те), али и у спе -
ци јал ним ле то ви ма два ави о на та да -
шње са ве зне ад ми ни стра ци је – „falkon
FA-50“ и „lear Jet LJ 25“.

Утвр ђе но је да је но вац у нај ве ћој
ме ри из но шен пре ко Бе о град ске
бан ке, чи ји је ди рек тор би ла Бор ка
Ву чић, ко ја је у при ја тељ ској зе мљи,
ра ди лак ше му тља ви не с нов цем,
осно ва ла пред у зе ћа „ANTEXOL“,
„BROWNCOURT“ и још шест слич них
оф шор ком па ни ја. Те ком па ни је су
има ле ви ше од 250 ра чу на у та да -
шњој По пи лар, а са да шњој Ла и ки
бан ци.

Зна се и да је оних 508 ми ли о на ма -
ра ка чи је је из но ше ње Кер тес при знао,
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Афере

Ми�ли�јар�де�са�Ки�пра,
1.000�евра,�Фиjат...

НЕ ДА МО ДА СЕ ЗА БО РА ВИ

• Ако�бор�ба�про�тив�кри�ми�на�ла�и�ко�руп�ци�је�но�ве�вла�де�ни�је�са�мо�пука�про�па�ган�да,�надлежни
органи��ће�ра�све�тли�ти�три�афе�ре�у�ко�ји�ма�је�је�дан�од�ак�те�ра�та�да�шњи�и�са�да�шњи�ми�ни�стар
МлађанДин�кић

Пи�шу:�Дра�ги�ца�Кне�жић�
и�Ма�ри�ја�Ја�ки�мов�ска

МИНИСТАР МЛАЂАН ДИНКИЋ: Признао 
да је због Тадића намерно обмануо милионе грађана
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у „По пу лар бан ци“ упла ће но на ра чун

из ве сне Рад ми ле Бу ди шин из Бе о гра -

да. На рав но, но вац супо ди гли и по тро -

ши ли „круп ни ји игра чи“.

Зна се и да је до ку мен та ци ја о де лу

нов ца ко ји је из но шен, осим у Бе о -

град ској бан ци, по сто ја ла и у На род -

ној бан ци Ср би је, у згра ди ко ја се на -

ла зи у Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра.

Зна се и да су на о ру жа ни из во ђ а чи

др жав ног уда ра 2000. го ди не упа ли

баш у ту згра ду.

Зна се и да је та до ку мен та ци ја не -

ста ла.

Зна се до вољ но, али на др жав ни ра -

чун са Ки пра ни је вра ћен ни је дан до лар. 

Уме сто у бу џет, до бар део тог нов -

ца је вра ћен у Ср би ју пре ко ра зних оф

шор ком па ни ја ко је су ре ги стро ва не

на Де ви чан ским остр ви ма и слич -

ним ра је ви ма за пра ње нов ца. Тим

нов цем у про це су при ва ти за ци је по -

ку по ва но је на де се ти не пред у зе ћа. 

И упра во је то оно што ис тра жни и

пра во суд ни ор га ни тре ба да утвр де – ко

су вла сни ци тих ком па ни ја, ка ко су до -

шли у по сед нов ца и ка ко од њих на док -

на ди ти оно што су укра ли од др жа ве.

То је нит по сле ко је ће клуп ко по че -

ти да се од мо та ва и пре ко ко је ће се

сти ћи до од го во ра на пи та ња ко ја гра -

ђа не му че ко ли ко и опљач ка ни но вац.

Нај ва жни је је, да ли је не ко из до -

сов ске вла сти до шао до де ла опљач -

ка них „кипарских” ми лијарди, скло -

пио дил са они ма код ко јих је но вац

про на ђен и за та шкао це ли слу чај. 

Ко ли ко Ср би ју ко шта „фи јат“?

По сао са „Фиjатом“ про шла власт је

пре че ти ри го ди не на зва ла по слом ве -

ка. Пљу шта ла су обе ћа ња о го ди шњој

про из вод њи 100.000 ауто мо би ла, ко ји

ће пре пла ви ти не са мо срп ско већ, за -

хва љу ју ћи ца рин ским по вла сти ца ма,
и ру ско тр жи ште.

У хва ла ма по сла са „Фиjатом“ по -
себ но је пре те ри вао Дин кић. Јер је
ода брао Кра гу је вац као јед ну од сво -
јих нај ва жни јих стра нач ких и ко а ли -
ци о них ба за, у ко ју ће, ко ри сте ћи  ми -
ни стар ску по зи ци ју, усме ра ва ти
стра не ин ве сти ци је. И та ко се би
обез бе ди ти но ви по сла нич ки ман -
дат и но ву ми ни стар ску функ ци ју.

При ча је спа ла на скром ну про из -
вод њу но вог ауто мо би ла, ко ја је по че ла
ове го ди не и ко ја је по тен ци јал не куп це
у Ср би ји оста ви ла рав но ду шним. Не са -
мо због це не од 13.000 евра.

Ко ли ко год гра ђа не не за ни ма
но ви „фи ја тов“ ауто мо бил, то ли ко
их за ни ма од го вор на пи та ње да ли
у не су ђе ном по слу ве ка „Фиjат“ ин -
ве сти ра у Ср би ју или Ср би ја ин ве -
сти ра у „Фиjат“.

От куд ово пи та ње? Отуд што се
сти че ути сак да је у овај по сао срп ска

стра на уло жи ла мно го ви ше не го ита -
ли јан ска.

У кам па њи за из бо ре 2008. го ди не,
ка да је до го во рен по сао са Ита ли ја ни -
ма, об ја вље но је да ће они у овај по сао
ин ве сти ра ти 700 ми ли о на евра.Те па -
ре ни су сти гле у Кра гу је вац.

У исто вре ме, про це њу је се да су
др жа ва и Кра гу је вац, пре ко зе мљи -
шта и ра зних олак ши ца, у брак са
Ита ли ја ни ма уне ли ви ше сто ти на
ми ли о на евра.

Јав ност је би ла за па ње на ка да је
пре два ме се ца об ја вље на вест да су
Ита ли ја ни не за до вољ ни јер им Ср би ја
ду гу је 40 ми ли о на евра.

Још ви ше се за па њи ла ка да су се,
бр же бо ље, огла си ли и вла да и пред -
сед ник Ср би је, са из ви ње њи ма и из ја -
ва ма да ће дуг уско ро би ти из ми рен.
Без ика квог об ја шње ња о ка квом се
ду гу ра ди.

Ита ли ја ни твр де да дуг по сто ји на
осно ву уго во ра ко ји је пот пи сан ка да је
„по сао ве ка“ скло пљен.

Про блем је у то ме што ни ко не зна
шта у том уго во ру тач но пи ше, а по -
себ но ко је је оба ве зе ње го вим пот пи -
си ва њем пре у зе ла срп ска др жа ва.

По ве ре ник за ин фор ма ци је од
јав ног зна ча ја Ро до љуб Ша бић је за -
тра жио да му се до ста ви ко пи ја уго -
во ра. До био је ко пи ју у ко јој су нај -
зна чај ни ји де ло ви уго во ра, упра во
они чи ји са др жај нај ви ше за ни ма
срп ску јав ност, пот пу но за там ње ни.

По ста вља се пи та ње шта је то вла да
Мир ка Цвет ко ви ћа кри ла од сво јих
гра ђа на.

Од го вор на то пи та ње тре ба да да
са да шња вла да. И њен ми ни стар Мла -
ђан Дин кић.
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БОРИС ТАДИЋ: Брате Млађо, како да провозамо бираче?
МЛАЂАН ДИНКИЋ: Брате Борисе, да их слажемо!

КОФЕРИ КАО СУДБИНА: Овако су изношене милијарде на Кипар
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У
но ви јој европ ској исто ри ји,
ако се не ра чу на вре ме два
свет ска ра та, не ма при ме ра

да је је дан на род из ло жен то ли кој не -
прав ди као што је у по след њих 20 го -
ди на из ло жен срп ски на род.

Раз ме ре те не прав де нај бо ље се мо -
гу ви де ти на по ре ђе њу суд би не Ре пу -
бли ке Срп ске Кра ји не и Ко со ва и Ме -
то хи је, од но сно суд би не Ср ба у Хр ват -
ској и Шип та ра у Ср би ји.

У бив шој СФРЈ, срп ски на род у Хр -
ват ској био је но си лац др жа во твор но -
сти, је дан од два кон сти ту тив на на ро -
да. Устав СР Хр ват ске био је ја сан: „Хр -
ват ска је др жа ва хр ват ског на ро да и
срп ског на ро да у Хр ват ској.“

Шип та ри су би ли ма њи на на Ко со ву
и Ме то хи ји, а Ко со во и Ме то хи ја са мо
ауто ном на покра ји на уну тар Ср би је.

По свим ме ђу на род ним прав ним
нор ма ма, Ср би у Хр ват ској има ли су
пра во на из два ја ње из Хр ват ске, а
Шип та ри ни су има ли пра во на из -
два ја ње из Ср би је.

Штап без шар га ре пе
Ка да их је Туђ ма нов уста шки ре -

жим кр ше њем Уста ва пр о гла сио за на -
ци о нал ну ма њи ну и по чео са њи хо вим
фи зич ким пр о го ном, Ср би у Хр ват ској
фор ми ра ли су РСК, ко ју је Са вет без -
бед но сти пр о гла сио за зо ну под за -
шти том Ује ди ње них на ци ја.

Иако је та ре зо лу ци ја СБ још увек
на сна зи, РСК је већ 17 го ди на оку -
пи ра на. Осим пр о те ра них Кра ји шни -
ка, Вла де РСК у пр о гон ству и Срп ске
ра ди кал не стран ке, ви ше је ни ко и не
спо ми ње. Ср ба ско ро да не ма ни у Кра -
ји ни, ни у Хр ват ској. Пр о те ра ни су.

Али Ср ба не ма ни на Ко со ву и Ме -
то хи ји. И ода тле су пр о те ра ни, а Шип -

та ри су, под за шти том НА ТО и ЕУ, срп -
ску по кра ји ну пр о гла си ли за не за ви -
сну др жа ву, са чи јим пред став ни ци ма
но ва вла да Ср би је во ди раз го во ре „о
нор ма ли за ци ји од но са“.

То је ре зул тат по ли ти ке усту па ка,
ко ју срп ски по ли ти ча ри, од Кни на,
пре ко Ба ња лу ке, до Бе о гра да, во де већ
20 го ди на.

Кад је Ми ло ше ви ћев ре жим, ра -
ди усту па ка За па ду, издао РСК, го во -
ри ло се да ће се жр тво ва њем Кра ји -
не са чу ва ти Ко со во и Ме то хи ја. Ср би
су из гу би ли и јед но и дру го. 

Из да ју РСК, а за тим и Бо сан ске кра -
ји не, од стра не Бе о гра да, За пад је схва -
тио као сла бост Ср би је и зе ле но све тло
да се на ста ви са оти ма њем срп ских те -
ри то ри ја, та ко зва ном по ли ти ком
„шта па и шар га ре пе“. У ко јој Ср би ре -
дов но до би ја ју са мо штап.
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Од�уступ�ка�до�уступ�ка,
од�Кни�на�до�Бе�о�гра�да

СР БЕ ПО ЛИ ТИ КА СТАЛ НИХ УСТУ ПА КА ДО ВЕ ЛА ДО НА ЦИ О НАЛ НЕ КА ТА СТРО ФЕ

• Раз ме ни ли смо те ри то ри је и ста нов ни штво. Ми смо њи ма да -
ли на ше зе мље, а они на ма на ше љу де. (Алек сан дар Чо трић)

Пи�шу:�Рат�ко�Ли�чи�на�
и�Ива�на�Пет�ко�вић

Подвала

За хва љу ју ћи по ли ти ци трулих
компромиса, Ср би су пре ко но ћи
при ста ли и на под ва лу да су Ка ра -
џић, Мла дић и Мар тић, ко је су ко ли -
ко ју че опе ва ли као хе ро је, рат ни
зло чин ци ко је тре ба по сла ти у
хашку там ни цу, да им та мо су ди
НА ТО суд.
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Ко со во се бра ни ло у Кни ну

Углед ни свет ски ана ли ти ча ри се
сла жу у јед ном: да је Ср би ја, као ма -
тич на др жа ва срп ског на ро да, али и
као га рант Вен со вог пла на и по сто -
ја ња РСК, бра ни ла и од бра ни ла срп -
ску ауто но ми ју у Хр ват ској, не би из -
гу би ла ни Ко со во. Ни ти би стре пе ла
од то га хо ће ли се „книн ски“ и „ко сов -
ски“ сце на ри ји до го ди ти у Ра шкој
обла сти и Вој во ди ни.

Са мо не ко ли ко ме се ци по сле па да
РСК, Ре пу бли ка Срп ска, иако је би ла
по бед ни ца ра та у БиХ, за хва љу ју ћи
при ти сци ма зва нич ног Бе о гра да, пр во
је при си ље на да, кр оз се ри ју до го во ре -
них и фин ги ра них вој них по ра за, Хр ва -
ти ма и му сли ма ни ма пре да 10 од сто
те ри то ри је, са 13 оп шти на. За тим је
Деј тон ским спо ра зу мом, ко ји је пот пи -
сао Сло бо дан Ми ло ше вић, при мо ра на
да оста не у БиХ – ка ри ка ту ри од др жа -
ве, ко ја је но вом свет ском по рет ку и
Аме ри ци по слу жи ла за низ екс пе ри -
ме на та у ци љу уса вр ша ва ња но вог на -
чи на кон тро ли са ња др жа ва ко је су
фор мал но сло бод не, а су штин ски има -
ју ста тус ко ло ни је.

Нај ве ћи ме ђу тим екс пе ри мен ти -
ма је по ста вље ње ви со ког пред став -
ни ка као го спо да ра – на ме сни ка, ко -
ји је, она ко ус пут, ком плет ну Ре пу -
бли ку Срп ску обез гла вио, „очи стио“
је од ру ко во де ћих ка дро ва ко ји су ту
срп ску зе мљу у ра ту и ство ри ли.

Сме њи ва њем и за бра ном по ли тич -
ког де ло ва ња за пре ко 260 во де ћих срп -

ских по ли ти ча ра у БиХ, За пад је по ка зао
сво ју пра ву на ме ру пре ма Ср би ма, а Ср -
би, Ре пу бли ка Срп ска и Ср би ја при хва -
та њем тог прав ног на си ља по сла ли су
још је дан сиг нал сво јим тла чи те љи ма
да су спрем ни за но ва по ни же ња.

И она су усле ди ла оти ма њем Ко со -
ва и Ме то хи је.

Уме сто да се Срп ство бра ни и од -
бра ни на ру бо ви ма – у срп ским кра -
ји на ма, а ку ћу је нај лак ше бра ни ти
на ула зним вра ти ма,  за са мо пет го -
ди на по ли ти ком усту па ка, од гу бит -
ка Кни на и Са ра је ва, до шло се до то -
га да се Срп ство бра ни на бе о град -
ским мо сто ви ма.

Да не сме та но во де гу бит нич ку по -
ли ти ку, бе о град ским вла сти ма су по -
мо гли ме ди ји и бр ој не не вла ди не
орга ни за ци је, ко ји су го ди на ма срп ски
на род у Ср би ји, али и из ван Ср би је,
учи ли и на у чи ли да се бич но раз ми -
шља: да је Книн не где да ле ко, да је
Срп ска та мо пре ко Дри не, да је Ко со во
шип тар ско. И да „мир не ма ал тер на ти -
ву“. Мир у мом дво ри шту. А то што пре -
ко пло та, у су сед ном дво ри шту, раз бој -
ни ци бра ту де цу уби ја ју и со бу по со бу
оти ма ју... не ма ве зе.

По че ло
са За пад ном Сла во ни јом

Пр ва те ри то ри ја ко јом је пла ће на
це на та кве по ли ти ке би ла је За пад на
Сла во ни ја. И ни ком ни шта. Уме сто мо -
би ли за ци је, тог и сле де ћег да на ши -
ром Ср би је орга ни зо ва ни су пр во мај -
ски уран ци.

А ка ко је и мо гло дру га чи је кад је
вест о тој на ци о нал ној тра ге ди ји об -
ја вље на тек у 17. ми ну ту Днев ни ка
Ра дио те ле ви зи је Ср би је.

Од бри ге за Сла во ни јом ни су се
мно го пре тр гли ни Ср би у Ре пу бли ци
Срп ској, а бо га ми ни они у Кни ну. Пр -
ви ма је Сла во ни ја би ла „пре ко Са ве“, а
дру ги ма и пре ко Са ве и пре ко Уне. 

Не при ја тељ, оли чен у САД, ЕУ и НА -
ТО-у, ни је се, ка ко су то на ив ни ве ро ва -
ли, за у ста вио на оку па ци ји РСК и са ка -
ће њу Срп ске, већ је на ста вио да ље че -
ре че ње срп ског жи вот ног пр о сто ра –
уда ра ју ћи на Ко со во, оно што је нај све -
ти је у срп ском исто риј ском пам ће њу. 

Кр ше ћи По ве љу УН и све нор ме ме -
ђу на род ног пра ва вар ва ри из 17 зе ма -
ља НА ТО у пр о ле ће 1999. го ди не вр ше
агре си ју на Ср би ју и срп ске гра до ве и
се ла за си па ју са 20.000 то на бом би.

На ив ним Ср би ма је ово пред ста -
вље но као об ра чун са Ми ло ше ви ћем и
ње го вим ре жи мом. Бор ба за де мо кра -
ти ју. По си сте му: „Уби ја мо вас, да би
вас осло бо ди ли“.

Упр кос 100 пу та над моћ ни јем
агре со ру, Ср би вој нич ки успе ва ју да
од бра не сва ки пе даљ Ср би је, а он да
по но во чи не усту пак и Ко со во пре -
да ју на упра вља ње шип тар ским те -
ро ри сти ма и НА ТО-у.

Ви дов дан ски грех 

Убр зо на кон пре у зи ма ња вла сти,
Зо ран Ђин ђић и Во ји слав Ко шту ни ца,
ко ји су би ли бар јак та ри пе то ок то бар -
ског пу ча, ус пе ли су да убе де Ср бе да
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им је Ми ло ше вић не при ја тељ, а Ха ви -

јер Со ла на, зло чи нац ко ји је из дао на -

ред бу за бом бар до ва ње срп ског на ро -

да, при ја тељ.

Сход но то ме, Со ла на је по зван у Бе -

о град, где је до че кан уз нај ви ше по ча -

сти. И цр ве ни те пих. Кад су у Ва шинг -

то ну и Бри се лу ви де ли ка ко Ср би во ле

Со ла ну, ка ко по шту ју уби це сво је де це,

истог су овла сти ли да у њи хо во име

во ди све пре го во ре са Бе о гра дом.

По сле то га, те о рет ски, на па пи ру,

Ср би ју су во ди ли Ко шту ни ца и Ђин -

ђић. У прак си, Ср би јом су ве дри ли и

обла чи ли Со ла на и аме рич ки ам ба -

са дор у Бе о гра ду Монт го ме ри.

Док су Аме ри ка и НА ТО, пре ко Со ла -

не и Монт го ме ри ја у Бе о гра ду, сво јих

оку па ци о них ге не ра ла и ра зних Ку -

шне ра у При шти ни, спре ма ли ово што

да нас има мо – Ре пу бли ку Ко со во, је дан

од архи те ка та „де мо крат ских пр о ме -

на“ Зо ран Ђин ђић је бу ла знио да ће ко -

сов ско пи та ње би ти ре ше но са мо по се -

би, де мо кра ти за ци јом Ср би је.

Уз по моћ „при ја те ља“ са За па да. Оних

са бом ба ма. Да би их уве ри ли у сво ју ло -

јал ност, Ко шту ни ца и Ђин ђић су соп -

стве ни на род из ла га ли по ни же њи ма ко -

ја и да нас из гле да ју не за ми сли во.

Нај ве ће је сва ка ко хап ше ње срп -

ских ге не ра ла ко ји су ко ман до ва ли од -

бра ном Ср би је од НА ТО агре си је и њи -

хо во из ру че ње су ду тог вој ног са ве за.

Вр ху нац те из да је, тог на ци о нал -

ног по ни жа ва ња, би ло је хап ше ње

Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и ње го во

из ру че ње у ха шку там ни цу. И то на

је дан од нај ве ћих на ци о нал них и

вер ских пра зни ка срп ског на ро да –

Ви дов дан.

Гра ни ца „сти гла“
до вр ха Ко па о ни ка

Циљ је био ја сан – до дво ри ти се За -

па ду, а код свих Ср ба ко ји ни су спрем ни

да при хва те оку па ци ју до мо ви не зга зи -

ти на ци о нал но до сто јан ство, из бри са -

ти и се ћа ње на слав не до га ђа је ко ји су

од Ви дов да на на пра ви ли дан то ли ко

зна ча јан за срп ску ду хов ну вер ти ка лу.

Ка ко са да зло коб но зву чи из ја ва

Зо ра на Ђин ђи ћа да та тог да на: „Да -

нас из ме ђу не бе ске и зе маљ ске Ср -

би је – би ра мо зе маљ ску!“

Пре 20 го ди на срп ска вој нич ка гра -

ни ца би ла је иза Кни на. Ср би су пе ва -

ли: „Ка же Туђ ман гра ни ца му Дри на,

сад му Дри на те че око Кни на“.

Сад је гра ни ца на Ко па о ни ку. А кад

је Во ји слав Ше шељ 1991. го ди не из ја -

вио да је крај њи циљ САД и За па да да

Ср би ма от му и те ри то ри је у Хр ват ској,

и те ри то ри је у БиХ, али и Ко со во и Ме -

то хи ју, Ра шку област и Вој во ди ну, и да

се Бе о град и Ко со во и Ме то хи ја бра не

у Кни ну, ве ћи на Ср ба се сме ја ла и од -

ма хи ва ла ру ком.

Г
рад ња Ју жног то ка по чи ње
пре ро ка, у де цем бру 2012. го -
ди не. Ср би ја у том пе ри о ду

оче ку је по се ту ру ског пред сед ни ка
Вла ди ми ра Пу ти на, ко ји би тре ба ло да
при су ству је отва ра њу ра до ва на срп -
ском де лу га со во да. За на шу др жа ву,
ко ја се на ла зи у озбиљ ној кри зи, овај
до га ђај мо же да пред ста вља исто риј -
ску пре крет ни цу.

Ср би ја до би ја је дин стве ну при -
ли ку да се, по сле две де це ни је тр -
пље ња њи хо вог те ро ра, осло бо ди
уце на Ва шинг то на и Бри се ла, оја ча
су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те -
гри тет, еко ном ски се опо ра ви, оси -
гу ра енер гет ску без бед ност у 21. ве -
ку, за у зме по зи ци ју ре ги о нал ног ли -
де ра ко ја јој при па да и оја ча свој ге -
о по ли тич ки по ло жај.

411 км га со во да
Пред ви ђе но је да Ју жни ток – ма ги -

страл ни га со вод пре ко те ри то ри је Ср -
би је про ла зи у ду жи ни од 411 ки ло ме -
та ра. Про це ње но је да ће из град ња де -
ла Ју жног то ка ко ји про ла зи кроз Ср -
би ју ко шта ти око 1,9 ми ли јар ди евра,
док ће по ред то га на ша зе мља мо ћи да
при ву че још око 1,5 ми ли јар ди евра
ди рект них ин ве сти ци ја.

Ка па ци тет га со во да из но си ће 63
ми ли јар ди куб них ме та ра га са го ди -
шње. Циљ Мо скве је да град њом Се -
вер ног и Ју жног то ка оси гу ра не сме та -
ну ис по ру ку га са Евро пи, ко ја ви ше не
би за ви си ла од Укра ји не, са ко јом је Ру -
си ја има ла че сте спо ро ве око ис по ру ке
га са пре ко ње не те ри то ри је.
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Велика Србија

НАТО на власт довео своје

За вр шни уда рац у рату пр о тив сво је др жа ве и на ро да, Ср би су из ве ли са ми.
Уме сто да бра не или бар жа ле КиМ, они су го ди ну да на ка сни је, 5. ок то бра 2000.
го ди не, из вр ши ли др жав ни удар и на власт у Бе о гра ду до ве ли пла ће ни ке За па да.

Све по сце на ри ју НА ТО-а. По сце на ри ју мон стру ма ко ји су 78 да на бе сти јал но,
из 700 ави о на, бом ба ма уби ја ли срп ску де цу, ру ши ли шко ле, мо сто ве, об да ни -
шта, бол ни це....

Заштита
одНАТО

ЈУ ЖНИ ТО К
ИСТО РИЈ СКА ШАН СА 
ЗА  ЗА О КРЕТ СР БИ ЈЕ 

ОД АМЕ РИ КЕ 
ПРЕ МА РУ СИ ЈИ

• Ру ски стра те шки про јек ти
по пут Ју жног то ка спре ча -
ва ју да ље рас пар ча ва ње
Ср би је, сми ру ју се па ра ти -
стич ке те жње и до но се пет
ми ли јар ди евра

Пи�ше:�Бо�рис�Алек�сић

БЕОГРАД: Бомбардована зграда Генералштаба ЈА
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Ру ски ги гант „Га спром“ има 51 од -
сто вла сни штва у ком па ни ја ма ко је
гра де Се вер ни ток, док оста так при па -
да Нем ци ма и Хо лан ђа ни ма. Исти удео
„Га спром“ има у за јед нич ком ру ско-
срп ском пред у зе ћу ко је уче ству је у
град њи срп ске тра се Ју жног то ка.

Глав ни кон зор ци јум ко ји је но си -
лац це ло куп ног про јек та Ју жни ток
чи не Га спром са 50 од сто, ита ли јан -
ски ENI са 20 по сто, не мач ки BASF и
фран цу ски EDF са по 15 од сто уде ла.
Ово је још јед на ва жна уло га га со во да,
јер ови економски гиганти об је ди њу ју
це лу Евро пу, чи ји је део, на рав но, и Ру си -
ја и пре ва зи ла зе ве штач ке по ли тич ке
по де ле ко је су на мет ну те од стра не САД.

За 25 го ди на екс пло а та ци је, га со -
вод би Ср би ји требало да до не се око
4 000 000 000 евра при хо да од так си за
тран спорт га са, ко је на ша зе мља го ди -
на ма пла ћа дру гим др жа ва ма.

5 000 рад них ме ста
Из град ња ће отво ри ти из ме ђу 

2 500 и 5 000 но вих рад них ме ста и
упо сли ти по су ста лу гра ђе вин ску
опе ра ти ву, да ју ћи за ма јац це лој
при вре ди.

Ју жни ток ће има ти и сво је ја ко
обез бе ђе ње, јер Ру си ја, по пут САД и
дру гих зе ма ља, озбиљ но схва та без -
бед ност сво јих га со во да. Овај про је кат
ће оту пе ти уце не ЕУ усме ре не ка Ср би -
ји, јер ће Бри сел за ви си ти од ис по ру ка

ру ског га са ко ји ће про ла зи ти кроз
срп ску те ри то ри ју.

Из тих раз ло га, САД и ЕУ по ку ша ва ју
да угро зе Ју жни ток, а од Ср би је зах те ва -
ју да обез бе ди ал тер на ти ву ру ском га -
со во ду. Тај зах тев су у Бе о град до не ле
Хи ла ри Клин тон и Ке трин Ештон. Циљ
је ја сан: спре чи ти из град њу Ју жног то ка
и ја че ве зи ва ње Ср би је за Ру си ју.

Ру ски „Га спром“, тј. „Га спром њефт“,
ко ји је ве ћин ски вла сник НИС-а, већ
уве ли ко по ма же опо ра вак Ср би је, што
нај у ти цај ни ји ме ди ји у Бе о гра ду (под
кон тро лом За па да) пре ћут ку ју.

Исти ти ме ди ји и да нас ак ту ел ни
ми ни стар Дин кић су укљу че ни у про -
па ганд ни рат про тив „Га спро ма“ још
од 2008. го ди не, ка да су ис ти ца ли да је
НИС про дат за ма ле па ре или „све га
400 ми ли о на евра.“

На мер но су пре ћу та ли чи ње ни цу
да је у том тре нут ку НИС био пред
бан кро том и да су за јед но са њим
Ру си до би ли и 33 ми ли јар де ди на ра
гу бит ка и го то во јед ну ми ли јар -
ду до ла ра ду го ва ња! На ис пла ту от -
прем ни на ви шка рад ни ка по тро ше -
но је се дам ми ли јар ди ди на ра.

1 500 000 000 евра

„Га спром њефт“ је 2011. го ди не пла -
тио још око 40 ми ли о на евра за 5,15
од сто ак ци ја от ку пље них од ма лих ак -
ци о на ра и у про грам мо дер ни за ци је
уло жио 500 ми ли о на евра.

При том се ин ве сти ци о ни про грам
НИС-а, без кре дит них сред ста ва ко ја
из два ја „Га спром њефт“, сва ке го ди не
по ве ћа ва (у 2010. го ди ни раст је из но -
сио 87 про це на та у по ре ђе њу са 2009.
го ди ном, а у 2011. го ди ни – 300 од сто
у по ре ђе њу са 2010. го ди ном) и об у -
хва та мо дер ни за ци ју ма ло про дај не
мре же, уво ђе ње но вих тех но ло ги ја
про из вод ње угљо во до ни ка, ре а ли за -
ци ју еко ло шких про гра ма итд.

У пе ри о ду од 2009. до 2011. го ди -
не за те ци ље ве је по тро ше но 53,85
ми ли јар ди ди на ра, вра ће но је око
500 ми ли о на до ла ра бан кар ских
кре ди та, а уку пан обим уло же них
сред ста ва, и то без ин ве сти ци ја у со -
ци јал но зна чај не про јек те, из но сио
је око 1,5 ми ли јар ди евра, по че му је
НИС по стао ли дер у Ср би ји!

Управ ни од бор НИС-а је већ усво -
јио но ви план ин ве сти ци ја, чи ји ће
па кет за на ред не три го ди не из но -
си ти још 1,5 ми ли јар ди евра, што је
у свом пи сму по во дом за вр шет ка
ра до ва у Ра фи не ри ји Пан че во по -
твр дио и пред сед ник Ру си је Пу тин.

НИС је ком па ни ја за ко ју су би ли за -
ин те ре со ва ни бри тан ски BP, аустриј -
ски OMV и ма ђар ски MOL. Иако је „Га -
спром њефт“ имао про фи та бил ни је
по ну де у Евро пи, он се од лу чио за ку -
по ви ну НИС-а, ко ји је био у ду го ви ма,
са за ста ре лом опре мом, су о чен са кон -
ку рен ци јом у ре ги о ну ко ја је већ про -
шла про цес мо дер ни за ци је.
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У Пан че ву за по сли ли 1 600 рад ни ка

Са мо на ре кон струк ци ји Ра фи не ри је Пан че во ан га жо ва но је око 1.600 љу ди.

Ду го роч ни ка рак тер ин ве сти ци о ног про гра ма омо гу ћи ће по ве ћа ње тог бро -

ја, што је у си ту а ци ји ка да је пре ко 20 од сто рад но спо соб ног ста нов ни штва Ср -

би је не за по сле но од нај ве ћег на ци о нал ног ин те ре са.

РУСКО-СРПСКА ВЕЗА: Траса гасовода Јужни ток

ПРИЈАТЕЉ СРБИЈЕ:
Владимир Путин
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С
р би ја је од по чет ка рат них

су ко ба у СФРЈ 1991. го ди не

из ло же на стал ним оп ту жба -

ма да у до вољ ној ме ри не по шту је пра -

ва ма њин ских на ро да ко ји у њој жи ве.

У из но ше њу оп ту жби на ра чун Бе о -

гра да над ме ћу се Ал ба ни ја, НА ТО, САД,

Хр ват ска, Европ ска уни ја, му сли ман -

ска вла да у Са ра је ву и Ма ђар ска.

На род ски ре че но, сва ка „шу ша“
из ком ши лу ка се осе ћа сло бод ном
да, без раз ло га и ар гу ме на та, оп ту -
жи Ср би ју да не по шту је пра ва ње не
ма њи не.

Стра ну „ко њи цу“ у сто пу пра ти не у -

мор на до ма ћа пе ша ди ја, у ви ду број -

них не вла ди них ор га ни за ци ја, ко је се

фи нан си ра ју из ино стран ства.

У Сло ве ни ји
ни на ци о нал на ма њи на

Чи ње ни це го во ре да на ци о нал не
ма њи не у Ср би ји има ју ве ћа ко лек -
тив на пра ва не го и у јед ној дру гој
европ ској др жа ви. То ли ка да се по -
не кад сти че ути сак да је ово др жа ва
рав но прав них на ро да му сли ма на,
Шип та ра, Ма ђа ра, Вла ха и Хр ва та и
срп ске на ци о нал не ма њи не.

Сло ве нац Јел ко Ка цин, спе ци јал ни
из ве сти лац Европ ског пар ла мен та за
Бал кан, кад год до ђе у Бе о град, не про -
пу сти при ли ку да под у чи Ср бе ка ко
тре ба да на ци о нал ним ма њи на ма да ју
још ве ћа пра ва.

Кад за вр ши при ди ку, се да у ави он и
вра ћа се у сво ју Сло ве ни ју,  у ко јој
10.000 Ср ба већ 20 го ди на жи ви у сво -
је вр сном кућ ном при тво ру, јер не ма ју
па сош. А па сош не мо гу да до би ју за то
што су им „де мо крат ске“ вла сти у Љу -
бља ни 1992. го ди не од у зе ле др жа -
вљан ство.

Ти љу ди су пре из би ја ња ра та жи -
ве ли и ра ди ли у Сло ве ни ји, би ли ње ни

др жа вља ни, али су од јед ном по ста ли
„ре ме ти лач ки“ фак тор ко јег тре ба уда -
љи ти из „де же ле“.

Они већ 20 го ди на жи ве у сво је вр -

сном ре зер ва ту, без др жа вљан ства и

пут них ис пра ва. За то вре ме Сло ве ни ја

„из во зи“ де мо кра ти ју и људ ска пра ва.

Нај ви ше у Ср би ју.

Иако су по број но сти тре ћи на род,

од мах иза Сло ве на ца и Ита ли ја на, Ср -

би у тој др жа ви не ма ју чак ни ста тус

на ци о нал не ма њи не.

У Хр ват ску се вра тио
сва ки пет на е сти

Пре 18 го ди на, на про тив у ста ван

на чин, Ср би ма у Хр ват ској од у зет је

ста тус на ро да, чи ме је на ста вљен

про је кат ис тре бље ња срп ског на ро -

да у Хр ват ској, ко ји су на пра ви ли

Ри мо ка то лич ка цр ква, НДХ и Ан те

Па ве лић.

У скло пу ре а ли за ци је тог про јек та,
од 1991. до 1995. го ди не око 700.000
Ср ба ис те ра но је из Хр ват ске. По сле
ра та са мо њих 40.000 ус пе ло је да се
вра ти у за ви чај.

Већ 15 го ди на Хр ват ска од би ја да
Ср би ма вра ти 50.000 оте тих ста но ва.

Ср би ко ји су се вра ти ли из про гон -
ства, до би ја ју ви ше стру ко ма ње сред -
ста ва за об но ву у ра ту уни ште не имо -
ви не не го Хр ва ти.

Ср би ма је ско ро оне мо гу ће но да до -
би ју не ко зна чај ни је ме сто у др жав ној
слу жби, а знат но им је оте жа но и до би -
ја ње до ку мен та ци је по треб не за об но -
ву ку ћа и оства ри ва ње дру гих пра ва.
Ко ја им, на па пи ру, при па да ју, али у
ствар ном жи во ту не по сто је.

Јед но став но, Ср би у Хр ват ској су
гра ђа ни дру гог ре да.
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Срби иза границе

Нај�го�ре�у�Ал�ба�ни�ји,
нај�бо�ље�у�Ру�му�ни�ји

КА КАВ ЈЕ ПО ЛО ЖАЈ СР БА У СУ СЕД НИМ ДР ЖА ВА МА

• Пре�ма�зва�нич�ним�по�да�ци�ма�у�Ма�ђар�ској�жи�ви�око�5.000,�
у�Ма�ке�до�ни�ји�40.000,�у�Ал�ба�ни�ји�25.000,�у�Ру�му�ни�ји�15.000,�
а�у�Бу�гар�ској�са�мо�око�1.500�Ср�ба

Пи�шу:�Ве�ра�Кан�лић�
и�Сла�ви�ца�Илић

Хр ват ска још во ди рат

По себ но зна чај но ме сто у спре -

ча ва њу по врат ка Ср ба у Хр ват ску

има ју стал на хап ше ња и мал тре ти -

ра ња Ср ба по врат ни ка, по ла жним

и тај ним оп ту жни ца ма, за на вод не

рат не зло чи не.

Број тих оп ту жни ца је тај на, љу ди

се хап се без ика квог пра ви ла, та ко да

прак тич но ни ко ни је си гу ран.

За бе ле же ни су слу ча је ви да су Ср -

би Кра ји шни ци и по 5-6 пу та од ла зи -

ли у Хр ват ску, та мо и жи ве ли, да би

тек при ли ком сед мог или осмог пре -

ла ска гра ни це би ли ухап ше ни.

СРБИ У АЛБАНИЈИ: Полазници курса српског језика
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У Цр ној Го ри ма ња пра ва
од Ал ба на ца

Цр но гор ски ге не рал Јо во Ка пи чић,
ко ји је сво је вре ме но био је дан од пр вих
„без бед ња ка“ Ти то ве Ју го сла ви је, све -
до чи да по сле Дру гог свет ског ра та Цр -
но гор ци ко ји су до шли да жи ве у Бе о -
гра ду и Ср би ји је дан дру гог ни су пи та -
ли „ђе ра диш?“, не го: „ђе ру ко во диш?“

Од та да до да нас ма ло се шта про -
ме ни ло. Уз рет ке из у зет ке и пре ки де,
др жа вља ни Ср би је по ре клом из Цр не
Го ре у Бе о гра ду во де и др жа ву, и при -
вре ду и ма фи ју.

Исто вре ме но, у срп ској Цр ној Го ри
Ср би су на ци о нал на ма њи на.

Да би лак ше до шли до по сла, да
би из бе гли ши ка ни ра ња на рад ном
ме сту и у сва ко днев ном жи во ту, Ср -
би у Цр ној Го ри при ну ђе ни су да се
из ја шња ва ју као Цр но гор ци.

При ну ђе ни су да пи шу не по сто је -
ћим цр но гор ским пи смом и го во ре
не по сто је ћим цр но гор ским је зи ком.

Из ло же ни су ве ли ком при ти ску др -
жа ве да се при кло не ка у бој ској Цр но -

гор ској пра во слав ној цр кви и од рек ну
при пад но сти Срп ској пра во слав ној
цр кви, ко ја му ку му чи да од рас по па
Де де ји ћа и ње го вих ја ли ја ша од бра ни
сво је хра мо ве и дру гу имо ви ну.

У БиХ уни ште но
520 срп ских се ла

Му сли ма ни и Хр ва ти су се ма сов но
вра ти ли у Ре пу бли ку Срп ску и об но ви -
ли сво ја се ла. На дру гој стра ни, нај ма -
ње 520 на се ља у Фе де ра ци ји БиХ, у
ко ји ма су пре ра та жи ве ли ис кљу -
чи во Ср би, ви ше не по сто ји.

Ло кал не вла сти су у ра ту про те ра -

ле или по би ле њи хо ве ста нов ни ке, а

по сле ра та спре чи ле по вра так пре жи -

ве лих.

Од ве ли ких, пре ле пих се ла, у ко ји ма

је жи ве ло и по не ко ли ко хи ља да љу ди,

оста ле су зи ди не ку ћа ко је су Хр ва ти и

му сли ма ни за па ли ли, по ру ше на се о -

ска гро бља, по се че ни воћ ња ци и њи ве

за ра сле у ко ров.

У мно гим гра до ви ма Фе де ра ци је

БиХ број Ср ба мо же се на пр сте из ра чу -

на ти.

Пре ра та у Ку пре су је жи ве ло пре ко

2.000 Ср ба, ко ји су чи ни ли 65 од сто

град ског ста нов ни штва, а у свом по се -
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Срби иза границе

15.000 Ср ба жи ви без стру је

О по ло жа ју Ср ба ко ји су ус пе ли да се вра те у Фе де ра ци ју БиХ сле де ћи по да так
све го во ри: у нај ма ње 70 срп ских на се ља, у ко ји ма жи ви укуп но 15.000 ста -
нов ни ка, ме ђу ко ји ма и 2.000 де це, још увек не ма елек трич не енер ги је.

А од ра та је про шло 17 го ди на.

На КиМ гли не ни го лу бо ви

На Ко со ву и Ме то хи ји Ср би жи ве у
ге ту.

Не ко ли ко хи ља да је уби је но,
250.000 је про те ра но, по ру ше но је ви -
ше од 150 цр ка ва и ма на сти ра, за тр то
око 1.500 гро ба ља и цр кви шта, оте то
не ко ли ко де се ти на хи ља да има ња и
ста но ва, по се че но не ко ли ко хи ља да
воћ ња ка, а Ср би ко ји су оста ли да жи -
ве под вла шћу шип тар ске па ра др жа -
ве и ње ног ста ра те ља НА ТО пак та из -
ло же ни су сва ко днев ном те ро ру и
ши ка ни ра њу, уби стви ма, уни шта ва -
њу или оти ма њу имо ви не.

СРБИ У АЛБАНИЈИ: Паљење Бадњака

СРБИ У АЛБАНИЈИ: Митрополит црногорско-приморски Амфилохије 

у посети порушеној православној цркви у околини Скадра
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ду има ли две тре ћи не зе мљи шта и ку -

ћа. Са да у Ку пре су жи ви са мо пе то ро

Ср ба ста ри је жи вот не до би.
У Би ха ћу је пре ра та жи ве ло

16.000 Ср ба, са да их има 380. И у дру -
гим гра до ви ма, ста ње је исто или
слич но.

Нај ма сов ни је ет нич ко чи шће ње из -
вр ше но је у Са ра је ву – истом оном у ко -
јем се по ли ти ча ри из Бе о гра да, ме ђу
њи ма и до ско ра шњи пред сед ник Ср -
би је Бо рис Та дић, ре дов но и ра до му -
сли ма ни ма из ви ња ва ју за ствар не и
из ми шље не зло чи не ко је је над њи ма
по чи ни ла срп ска вој ска.

Од пред рат них 160.000, са да у Са -
ра је ву жи ви са мо 7.000 Ср ба. Не ма ју
пра во на рад, а ка мо ли на ру ко во де -
ћа рад на ме ста у пред у зе ћи ма и по -
ли тич ке функ ци је.

У Ал ба ни ји не сме ју
да се из ја сне да су Ср би

Ал бан ци у Ср би ји већ 60 го ди на
има ју све. Сло бод но ис по ља ва ју ве ру,
има ју сво је шко ле и уни вер зи те те, сво -
је но ви не и пред став ни ке у пар ла мен -
ту, а у ви ше на вра та оба вља ли су нај ви -
ше др жав не функ ци је. Ал ба нац Си нан
Ха са ни био је пред сед ник Ју го сла ви је.

Има ли су ауто но ми ју, а сад на те ри -
то ри ји Ср би је пра ве за себ ну др жа ву.
За тих 60 го ди на, док су Ал бан ци у Ср -
би ји има ли иста пра ва као и Ср би, Ср -
би у Ал ба ни ји су ско ро пот пу но аси ми -
ло ва ни.

Ни ко не ма пред ста ву чак ни о

њи хо вом број ном ста њу, јер је то та -

бу те ма. На свим до са да из вр ше ним

по пи си ма ста нов ни штва у Ал ба ни ји

Ср би ма је би ло за бра ње но да се из -

ја сне као Ср би.

У Ал ба ни ји ра ди са мо јед на, тек не -

дав но отво ре на, шко ла на срп ском је -

зи ку. А ка ко не ма ор га ни зо ва ног уче -

ња срп ског је зи ка и пра во пи са, ве ћи на

Ср ба не зна срп ски је зик.

Тек у по след ње вре ме, уз по моћ

Ми тро по ли је цр но гор ско-при мор ске,

не ко ли ко удру же ња Ср ба у Ал ба ни ји

ор га ни зу је кур се ве срп ског је зи ка.

Што се ти че уче шћа у за ко но -

дав ној и из вр шној вла сти, Ср би ће

се ве ро ват но пре до мо ћи Мар са не -

го бар јед ног ме ста у ал бан ском

пар ла мен ту.

Ср би у Ал ба ни ји ћу те, зва нич ни Бе -

о град ћу ти, Ха шим Та чи и НА ТО на Ко -

со ву и Ме то хи ји пра ве не за ви сну др -

жа ву, а Ри за Ха љи ми у Скуп шти ни Ср -

би је др жи ти ра де о угро жа ва њу људ -

ских пра ва Ал ба на ца у Ср би ји.

У Ма ке до ни ји
„не до ста је“ 100.000 Ср ба

Од не кад ве ћин ског на ро да, по по -
след њем по пи су ста нов ни штва, у Ма -
ке до ни ји је оста ло око 40.000 Ср ба, ма -
да се про це њу је да њи хов број пре ма -
шу је 150.000. Оста ли су аси ми ло ва ни у
Бу га ре или Ма ке дон це. Пр во од стра не
Бу га ра, за тим ко му ни ста, а на кра ју од
вла сти са мо стал не Ма ке до ни је. Има ју
са мо три шко ле у ко ји ма се на ста ва из -
во ди на срп ском је зи ку, све три у се о -
ским сре ди на ма.

По вре ме но има ју по јед ног по -
сла ни ка у Со бра њу, а за хва љу ју ћи
ору жа ној по бу ни Ал ба на ца у За пад -
ној Ма ке до ни ји 2001. го ди не, по но -
во има ју ста тус кон сти ту тив ног на -
ро да, ко ји им је од у зет на кон рас па -
да СФРЈ.

Ле по је што Ср би ја во ди ра чу на о
по ло жа ју на ци о нал них ма њи на, али
ни је ле по то што не во ди ви ше ра чу -
на о Ср би ма у дру гим др жа ва ма и не
зах те ва да и они има ју иста пра ва
као и при пад ни ци тих на ро да у овој
др жа ви.
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Срби иза границе

За 450.000 Хр ва та 400 ми ли о на евра,
за 4,000.000 Ср ба 40 ми ли о на евра

У по след њих го ди ну да на, ско ро да ни је би ло сед ми це а да не ко од чла но ва
ове и прет ход не вла де ни је бо ра вио у БиХ.

Не ки су пу то ва ли због то га да би при су ство ва ли свад би, дру ги да би слу ша ли
Ди на Мер ли на и Ха ли да Бе шли ћа, тре ћи да би ср цу ис пу ни ли же љу и „по пи ли
пра ву тур ску ка ву“... али сви под из го во ром ја ча ња спе ци јал них ве за из ме ђу Ср -
би је и Ре пу бли ке Срп ске и бри ге за срп ски на род у ди ја спо ри.

У прак си, та бри га из гле да ова ко: Хр ват ска је про шле го ди не Хр ва те у
БиХ, ко јих има ма ње од 450.000, по мо гла са 400 ми ли о на евра. Ср би ја је све
Ср бе из ван Ср би је, ко јих има ви ше од че ти ри ми ли о на, по мо гла са укуп но
40 ми ли о на евра.

ПОСЛЕДЊИ ТРАГОВИ: Српска
православна црква у Мађарској

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: Муслимани уништили српско гробље
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Нај ма ње се зна о по ло жа ју Ср ба у
Бу гар ској, ко јих је, пре ма зва нич ним
по да ци ма, оста ло са мо око 1500, нај -
ви ше у Со фи ји и око ли ни.

П
ред сед ник Ре пу бли ке, на

осно ву чла на 112 Уста ва,

„пред ста вља Ре пу бли ку Ср -

би ју у зе мљи и ино стран ству, ука зом

про гла ша ва за ко не, у скла ду са Уста -

вом, пред ла же На род ној скуп шти ни

кан ди да та за пред сед ни ка вла де, по -

што са слу ша ми шље ње пред став ни ка

иза бра них из бор них ли ста, пред ла же

На род ној скуп шти ни но си о це функ -

ци ја, у скла ду са Уста вом и за ко ном по -

ста вља и опо зи ва ука зом ам ба са до ре

Ре пу бли ке Ср би је на осно ву пред ло га

вла де, при ма акре ди тив на и опо зив на

пи сма стра них ди пло мат ских пред -

став ни ка, да је по ми ло ва ња и од ли ко -

ва ња и вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не

Уста вом.

Пред сед ник Ре пу бли ке, у скла ду са

за ко ном, ко ман ду је вој ском и по ста -

вља, уна пре ђу је и раз ре ша ва офи ци ре

Вој ске Ср би је.“

Над ле жно сти пред сед ни ка су пре -

ци зно де фи ни са не и ни је дан ор ган,

ни јед на гра на вла сти не мо гу и не сме -

ју да их сма њу ју или про ши ру ју, али ни

да ус по ста вља ју но ве над ле жно сти.

Скуп шти на је до не ла За кон о пред -

сед ни ку Ре пу бли ке у скла ду са сво јом

оба ве зом из чла на 121. Уста ва Ре пу -

бли ке Ср би је. Од ред ба чла на 3. овог за -

ко на, ко ја ре гу ли ше над ле жно сти

пред сед ни ка Ре пу бли ке гла си:

„Над ле жно сти пред сед ни ка Ре пу -

бли ке од ре ђе не су Уста вом. Уста вом

од ре ђе не над ле жно сти пред сед ни ка

Ре пу бли ке мо гу се раз ра ди ти за ко ном

или дру гим про пи сом са мо ако то

Устав из ри чи то до пу шта или ако то

на ла же њи хо ва при ро да“.

Очи глед но је, да кле, да се за ко ном

мо гу са мо раз ра ди ти над ле жно сти

пред сед ни ка Ре пу бли ке ко је су од ре -

ђе не Уста вом Ре пу бли ке Ср би је али да

не по сто ји устав на мо гућ ност да се

над ле жно сти пред сед ни ка мо гу на би -

ло ко ји на чин ме ња ти.

С об зи ром да ни је дан ор ган не мо -

же про ши ри ва ти над ле жно сти пред -

сед ни ка Ре пу бли ке, не у став но је и

члан ство То ми сла ва Ни ко ли ћа у Са ве -

ту за на ци о нал ну без бед ност.

По ре ђе ња ра ди, под се ћа мо да је

Устав ни суд 19. ју на 2012. го ди не до -

нео од лу ку ко јом је утвр дио да од ред -

ба тач ке 3, став 1, али не ја 1. Од лу ке о

На ци о нал ном са ве ту за ин фра струк -

ту ру ни је у скла ду са Уста вом Ре пу бли -

ке Ср би је за то што је том од лу ком вла -

да про ши ри ла над ле жно сти пред сед -

ни ка др жа ве. 

Оно што ни је до зво ље но из вр шној

вла сти да ра ди са над ле жно сти ма

пред сед ни ка Ре пу бли ке, ни је до зво -

ље но ни На род ној скуп шти ни као за -

ко но дав ној вла сти. Сход но то ме, са да -

шњи са зив На род не скуп шти не је

усва ја њем За ко на о из ме ни За ко на о

осно ва ма уре ђе ња слу жбе без бед но -

сти гру бо пре кр шио Устав.

Не мо же На род на скуп шти на не -

ким за ко ном пред сед ни ку Ре пу бли ке

да на ме ће оба ве зу, овла шће ње или

над ле жност да он име ну је и раз ре ша -

ва се кре та ра Са ве та за на ци о нал ну

без бед ност, јер та над ле жност не по -

сто ји у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је.

Из тих раз ло га, Срп ска ра ди кал на

стран ка је по кре ну ла ини ци ја ти ву

пред Устав ним су дом за оце ну устав -

но сти За ко на о из ме ни За ко на о осно -

ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти.
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Правно насиље

Ср би не ма ју свог Јо же фа Ка су

Ср би у Ма ђар ској мо гу са мо да
са ња ју да, по пут Ма ђа ра у Ср би ји,
има ју свог пот пред сед ни ка вла де,
као што је то Јо жеф Ка са био у вла -
ди Зо ра на Ђин ђи ћа.

Ма ђа ри у Ср би ји ре дов но има ју по
ви ше сво јих пред став ни ка у срп ском
пар ла мен ту, док Ср би у пре ле пу згра -
ду пар ла мен та у Бу дим пе шти мо гу да
уђу са мо као ту ри сти.

Од на ро да ко ји је ис пи си вао нај -
слав ни је стра ни це ма ђар ске исто ри је,
и чи је се број но ста ње ме ри ло сто ти на -
ма хи ља да, на кон гру бе аси ми ла ци је
по свим осно ва ма, оста ло је са мо 5.000
оних ко ји се из ја шња ва ју као Ср би!

Има ју све, а не ста ју

Од бал кан ских зе ма ља Ср би нај бо -
љи ста тус има ју у Ру му ни ји. Има ју јед -
ног по сла ни ка у пар ла мен ту, пра во на
срп ски је зик у шко ла ма, штам па ју
сво је но ви не „Наш глас“ и има ју сво ју
цр кве ну ор га ни за ци ју.

На жа лост, све то ни је до вољ но
да се за у ста ви про цес аси ми ла ци је,
па је број оних ко ји се у Ру му ни ји
из ја шња ва ју као Ср би спао на
15.000.

Стартовали
кршењемУстава

ПРЕД СЕД НИК СР БИ ЈЕ НЕ МО ЖЕ ДА БУ ДЕ 
ЧЛАН СА ВЕ ТА ЗА НА ЦИ О НАЛ НУ БЕЗ БЕД НОСТ

• Усва�ја�њем� За�ко�на� о� из�ме�ни�
За�ко�на� о� осно�ва�ма� уре�ђе�ња
слу�жбе�без�бед�но�сти�вла�да�ју�ћа
ко�а�ли�ци�ја�је�ман�дат�за�по�че�ла
кр�ше�њем�Уста�ва

Пи�ше:�Вје�ри�ца�Ра�де�та

Слу жбе су над ле жност вла де

Чи ње ни ца да Устав Ре пу бли ке Ср -
би је не са др жи нор му ко ја упу ћу је на
Са вет за на ци о нал ну без бед ност не
до во ди у пи та ње по сто ја ње овог са ве -
та, али кон сти ту и са ње слу жби и њи -
хо ва ор га ни за ци ја су у над ле жно сти
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, а не пред сед -
ни ка Ре пу бли ке. 

СРПСКА ЦРКВА У АРАДУ: 
Задужбина Саве Текелије



С
рбија је за вре ме че тво ро го -

ди шње вла да ви не ко а ли ци је

око Демократске странке по -

тро ши ла чак 19 422 096 957 ди на ра за

фи нан си ра ње тзв. ци вил ног сек то ра.
Нов цем гра ђа на Ср би је су пла ћа не

сто ти не не вла ди них ор га ни за ци ја, ка -
ко оне чи је је по сто ја ње од оп штег дру -
штве ног ин те ре са и за ко је не тре ба
жа ли ти „ни ја ре, ни па ре“, та ко и оне
ко је скри ве но или јав но ра де про тив
др жа ве Ср би је. 

Зву чи не ве ро ват но, али по по да ци -
ма ко је је об ја вио Цен тар за раз вој не -
про фит ног сек то ра, др жа ва не ма по -
дат ке ко је све не вла ди не ор га ни за ци је
је фи нан си ра ла нов цем сво јих гра ђа на!

Из до ступ них по да та ка се ви ди да
су не ке НВО жи ве ле са мо то ли ко ду го
ко ли ко је тре ба ло да до би ју па ре из бу -
џе та и од ра зних, по по ли тич кој ли ни -
ји обез бе ђе них до на то ра, док су дру ге
но вац до би ја ле од др жав них ин сти ту -
ци ја ко је са њи хо вим де ло ва њем има ју
ве зе ко ли ко и Ср би ја са Мар сом.

„Ино ва тив ни при ступ“
пљач ка њу државe

По сле Цр ве ног кр ста, ко ји је до био
1,7 ми ли јар ди ди на ра, нај ви ше нов ца
је до би ла Де мо крат ска стран ка, ко јој

је но вац упла ћи ван по осно ву бу џет -
ског фи нан си ра ња пар ла мен тар них
стра на ка.

То фи нан си ра ње је сте за ко ни то и
ле ги тим но, али те шко је у ова ко си ро -
ма шној зе мљи при хва ти ти чи ње ни цу
да је до ско ра вла да ју ћа стран ка од др -
жа ве до би ла 960 ми ли о на ди на ра,
што је ви ше од из но са ко ји је до би ла
Срп ска пра во слав на цр ква.

Не вла ди на ор га ни за ци ја са чуд ним
име ном ЕУПУЛС Ср би ја је 2008. го ди -
не из бу џе та до би ла 2,25 ми ли о на ди -
на ра, а ба ви се, на прег ни те мо зак да
раз у ме те, „ино ва тив ним при сту пом
кул ту ри“ и умре жа ва њем суб кул тур -
них гру па ши ром Евро пе. Слич не ор га -
ни за ци је по сто је са мо у још две од 27
зе ма ља чла ни ца ЕУ. 

Ко је бо га тим Ен гле зи ма или Бел -
ги јан ци ма крив што, за раз ли ку од
Вла де Ср би је, не ма ју осе ћај ко ји зна чај
за бу дућ ност јед не др жа ве и ци ви ли -
за ци је уоп ште има „ино ва тив ни при -
ступ кул ту ри“ и умре жа ва ње све три
„суб кул ту ре“.

За оне ко ји ма се чи ни да 2,25 ми -
ли о на и ни је не ка ква па ра, то је 300
хи ља да ди на ра ви ше не го што је до -
био Са вез драм ских умет ни ка Ср -
би је, ко ји по сто ји од 1919. го ди не и
чи ји оп ште дру штве ни зна чај ни ко не
спо ри. 

На кон што је Бри сел по кре нуо про -
је кат ОЦД – тех нич ка по др шка ор га ни -
за ци ја ма ци вил ног дру штва, у Вој во -
ди ни је дру штве ном мре жом „Феј -
сбук“ по че ла да ха ра „не фор мал на гру -
па“од пет на е стак чла но ва ко ја је се бе
на зва ла Ли га дру штве не јед на ко сти.
Ле по име.

Ли га је у 2010. го ди ни из бу џе та до -
би ла 99 999 ди на ра, у 2011. го ди ни
још 63 000 ди на ра, а кра јем про шле
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Вла�да�Ср�би�је�пла�ћа�ла�пројекте
Рок�фе�ле�ра�и�Со�ро�ша!

ПОД ВЛА ШЋУ ДС И БО РИ СА ТА ДИ ЋА СР БИ ЈА ЗА ЧЕ ТИ РИ ГО ДИ НЕ „ЦИ ВИЛ НОМ
СЕК ТО РУ“ ДА РО ВА ЛА 166 МИ ЛИ О НА ЕВРА

• Осим�про�је�ка�та�Со�ро�ша�и�Рок�фе�ле�ра�за�НА�ТО�и�ЕУ�ин�те�гра�ци�је�Ср�би�је,�нов�цем�си�ро�ма�шних
гра�ђа�на�пла�ћа�ни�и�про�јек�ти�от�це�пље�ња�Вој�во�ди�не,�под�ри�ва�ње�тра�ди�ци�о�нал�не�срп�ске�кул�ту�ре
и�Срп�ске�пра�во�слав�не�цр�кве�

Пи�ше:�Ди�а�на�Ми�ло�ше�вић

За „Ег зит“ др жа ва да ла
70 ми ли о на!

Хва ље ни и оспо ра ва ни „Ег зит“ је
за тро го ди шњи про грам до био 70
ми ли о на ди на ра. 

Тим нов цем ор га ни за то ри овог
цир ку са, из ме ђу оста лог, фи нан си ра -
ли су и из ра ду огром ног тран спа рен -
та, ко јим се отво ре но про мо ви ше тзв.
сло бод на Вој во ди на, а ко ји је за вре ме
фе сти ва ла био ра за пет на Пе тро ва ра -
дин ској твр ђа ви.

На рав но, за овај „ин ци дент“ ни ко
ни је од го ва рао.

По ре ђе ња ра ди, удру же ња књи -
жев ни ка, ком по зи то ра, му зич ких
умет ни ка, ба лет ских умет ни ка, драм -
ских пи са ца, филм ских умет ни ка и
ли ков них умет ни ка Ср би је за јед но су
до би ла 55 ми ли о на ди на ра, 15 ми -
ли о на ма ње од „Ег зи та“.

П Е Т Р О В А Р А Д И Н : Ово финансира држава Србија
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го ди не је вр ло ак тив но про мо ви са ла

не по сто је ћу на ци ју Вој во ђа на и та ко

ди рект но под ри ва ла устав ни по ре дак

Ср би је – др жа ве ко ја је фи нан си ра.

И док ови из бе лог све та по пу ју Ср -

би ји ка ко не во ди ра чу на ни о по сто је -

ћим, Вла да Ср би је фи нан си ра ства ра -

ње и про мо ви са ње но ве на ци је. Од Ср -

ба је иона ко са мо у по след њих две сто

го ди на на ста ло не ко ли ко на ро да, па

што не би још је дан.

А за „ка бе за на чин жи во та“ –
800 хи ља да!

Да ли сте чу ли за срп ско пи ће ка бе -

за? Ако ни сте, ко је ва ма је крив што

сте за о ста ли и не укла па те се у мо дер -

не трен до ве. Тај цр ве ни, слат ки и со -

ди ра ни на пи так је до био чак и сво је

дру штво – Ка бе за омла дин ску ор га -

ни за ци ју. А та ор га ни за ци ја је са мо у

јед ној го ди ни од др жа ве до би ла 800

хи ља да ди на ра. Па ви сад ви ди те.

На зва нич ној Ка бе за стра ни ци пи -

ше да ово омла дин ско дру штво про -

мо ви ше „ка бе за на чин жи во та“! 

Ср би ја ни је одо ле ла, али ка бе за је -

сте. Ваљ да сте сад по ста ли све сни сво -

га не зна ња. А ако не ће те да се осе ћа те

као да вас је жи вот пре га зио, мо жда

ни је ка сно да се учла ни те у Ка бе за

омла дин ску ор га ни за ци ју!

Не вла ди на ор га ни за ци ја „Хо ри -

зонт“ је 2008. го ди не до би ла 400 хи -

ља да ди на ра. Ово удру же ње је ре ги -

стро ва но као „Удру же ње за ко му ни -

ка ци ју чо ве ка и при ро де“! 

Е, ако са бе ре те „ка бе зу“ и „при ро -

ду“, па по мно жи те са два, до би ће те из -

нос па ра ко ји је из др жав ног бу џе та до -

био „здрав стил жи во та“. Здрав стил

жи во та, а за пад ни! То успе ва још са мо

у Ср би ји. На и ме, удру же ње ко је се зо ве

Цен тар за про мо ци ју здра вих сти ло -

ва жи во та је 2010. го ди не од др жа ве
до би ло 750.000 ди на ра. 

Сле де ће го ди не 1,4 ми ли о на др -
жав ног нов ца из дво је но је за Цен тар Е
8 – цен тар за про мо ци ју здра вих сти -
ло ва жи во та. 

Тај цен тар фи нан си ра ју Ам ба са да
САД, УСА ИД, Ини ци ја ти ва јав ног за го -
ва ра ња ци вил ног дру штва, ми ни стар -
ства спољ них по сло ва Хо лан ди је и
Нор ве шке, Европска унија...

Фи нан си ра мо
ре кла ми ра ње НА ТО 

Фонд за по ли тич ку из у зет ност
Со ње Лихт до био је од др жа ве 10,6
ми ли о на ди на ра. Основ на уло га
фон да је да по ли тич кој и дру штве ној
ели ти „омо гу ћи сти ца ње до дат них
зна ња и ве шти на нео п ход них за де -
мо крат ску тран сфор ма ци ју дру штва
и за при сту па ње европ ским и евро а -

тлант ским струк ту ра ма“. Да кле, и
НА ТО-у.

Ако ни сте по ли тич ка и дру штве на
ели та, то је већ ваш про блем.

Срећ ни до бит ник др жав них па ра је
и Удру же ње гра ђа на Бе о град ска
отво ре на шко ла (БОШ), са 23 ми ли -
о на ди на ра! Као део „мре же не ви дљи -
вих ко ле џа“ Ин сти ту та за отво ре но
дру штво из Бу дим пе ште, ово удру -
же ње шко ло ва ло је број не ак ти ви сте и
са рад ни ке по кре та „От пор“.

Шта БОШ про мо ви ше, ја сно је на -
кон уви да у спи сак ње го вих ак ту ел них
парт не ра и до на то ра: Со ро шев Фонд
за отво ре но дру штво, Со ро шев ХЕСП,
Со ро шев Ин сти тут за отво ре но дру -
штво, Европ ска ко ми си ја, Фон да ци ја
Фри дрих Еберт, Фон да ци ја Кон рад
Аде на у ер. На сај ту им пи ше да се по ли -
тич ки ан га жу ју ра ди ефи ка сног спро -
во ђе ња гло ба ли за ци је.

Цен тар за ре ги о на ли зам је од Ми -
ни стар ства за спорт и омла ди ну до био
1.100.000 ди на ра. Пр ви на спи ску до -
на то ра Цен тра је Фонд бра ће Рок фе -
лер! Спе ци ја ли зо ва ни су за раз не обла -
сти, али су се на ро чи то ис та кли у над -
гле да њу ка ко Ср би ја спро во ди „спо ра -
зум о гра ни ци са Ко со вом“! 
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За верске заједнице
милијарда

За не го ва ње исла ма у Ср би ји по -
тро ше но је укуп но 69,31 ми ли о на
динарa, ри мо ка то лич ке ин сти ту ци -
је су до би ле око 32,23 ми ли о на, Је -
вре ји 30 ми ли о на, СПЦ 881,64 ми -
ли о на, а Сло вач ка еван ге ли стич ка
цр ква 5,76 ми ли о на ди на ра. 

ГАЗДАРИЦА НВО СЕКТОРА У СРБИЈИ: Соња Лихт

НОВИ САД: Где год нађеш згодно место, нацију посади



NOVEMBAR 2012. BROJ 3549

П
ре 20 го ди на би ло је не за ми -
сли во да не ки ро ди тељ, у по
да на и по но ћи, не зна да

„као из то па“ од го во ри на пи та ње ко ји
фа кул тет сту ди ра ње го во де те и шта
ће би ти кад за вр ши сту ди је. Да нас то
не зна ју ни са ми сту ден ти.

Не дав но је об ја вљен по да так да,
због при ме не тзв. бо лоњ ског си сте ма
обра зо ва ња, око 15 од сто сту де на та у
Ср би ји не зна тач но ко је ће струч но
зва ње до би ти кад за вр ши сту ди је.

Још го ре ста ње је ме ђу они ма ко -
ји су сту ди је за вр ши ли пре 15 или
30 го ди на. Ми сли ли су да су се шко -
ло ва ли за јед но, да би се сад ис по -
ста ви ло да су се обра зо ва ли за дру го
зва ње.

Због спо рог и тра па вог ускла ђи ва -
ња ста рих и но вих струч них зва ња, хи -
ља де љу ди не мо гу да се за по сле у
стру ци или, због не де фи ни са ног
струч ног зва ња, при ма ју ма њу пла ту
од оне ко ја им при па да.

20 000 „ве чи тих сту де на та“

Ка кав нам је си стем ви со ког обра зо -
ва ња, ви ди се и по ду жи ни сту ди ра ња.

Про се чан сту дент у Ср би ји сту ди ра
7,84 го ди не, што је ско ро ду пло ви ше

од вре ме на ко је је про пи са но тзв. бо -
лоњ ским си сте мом.

Пред ви ђе но је да сту ди је ве те ри не
тра ју шест, а тра ју 10,16 го ди на.

Про сеч на ду жи на сту ди ра ња на
Шу мар ском и Хе миј ском фа кул те ту је
9,25 го ди на. На Еко ном ском 7,2 го ди -
не.На Фи ло зоф ском 8,33 го ди не. На
Прав ном 6,95 го ди на.

Од фа кул те та где је пред ви ђе но да
сту ди је тра ју 5 го ди на, нај ду же се сту -
ди ра на Гра ђе вин ском фа кул те ту –
8,75 го ди на. На Ру дар ско-ге о ло шком
8,56 го ди на. На Сто ма то ло шком 8,28
го ди на.

Про сеч не сту ди је ме ди ци не тра ју
8,67 го ди на, што у од но су на дру ге
фа кул те те и ни је ло ше, с об зи ром да је
пред ви ђе но да ове сту ди је тра ју 6 го -
ди на.

Прав ни си стем сва ке др жа ве нај ви -
ше за ви си од прав них струч ња ка. Су -
де ћи по сле де ћем по дат ку, пер спек ти -
ва прав ног си сте ма у Ср би ји, ко ји се
иона ко на ла зи у ха о су, је су мор на: од
1.800 сту де на та ко ји су 2007. го ди не
упи са ли Прав ни фа кул тет, у ре дов ном
ро ку сту ди је је за вр ши ло њих че тво ро!

На Уни вер зи те ту у Бе о гра ду има
око 7 000 „ве чи тих сту де на та“, ко ји не
мо гу или не ма ју на ме ру да за вр ше сту -
ди је, ко је су упи са ли по ста ром си сте -

му. Њи ма 2014. го ди не ис ти че рок да
за вр ше сту ди је, пре ђу на „бо лоњ ски
си стем“ или да сав до са да шњи труд
ба це у во ду. Про це њу је се да је број ве -
чи тих сту де на та у Ср би ји ве ћи од 20
хиљада.

Је дан од њих, сту дент на По љо -
при вред ном фа кул те ту у Зе му ну, је
за 14 го ди на ус пео да по ло жи 3 ис -
пи та. Ње гов ко ле га са Прав ног фа -
кул те та је је дан ис пит по ла гао пу -
них 11 го ди на и на кра ју по ло жио.
Срећ ни ку се на ме сти ло да је про фе -
со ру тог да на био ро ђен дан.

Сва ка оп шти на има фа кул тет

Но ви не су на ве ли ко пи са ле о слу ча -
ју сту ден та ко ји ни је мо гао да при су -
ству је про сла ви 20 го ди на ма ту ре, за -
то што је тог да на по ла гао ис пит.

Ме ђу ско ро иза бра ним су ди ја ма на -
ла зи се и су ди ја ко ји је сту ди рао пу них
17 го ди на, са про сеч ном оце ном 6,26.
Ви со ки са вет суд ства иза брао га је за су -
ди ју као јед ног од нај бо љих кан ди да та.

За ни мљи во је да је про сеч на оце -
на ве чи тих сту де на та чак 7,48. И то је
алар ман тан по да так, јер он го во ри да
ни су у пи та њу ни ле њи љу ди, ни љу ди
ко ји не мо гу да на у че, већ љу ди ко је су
не срећ не окол но сти из ба ци ле са ко ло -
се ка успе шних ме ђу „ве чи те сту ден те“.

Те окол но сти су, нај че шће, те жак
жи вот у окру же њу при ти сну том ра то -
ви ма и си ро ма штвом. И на ка рад ни си -
стем сту ди ра ња.

У Бе о гра ду има ви ше од 10 000
сту ден ата ко ји ма је ис те као ап сол -
вент ски стаж. Ме ђу њи ма је 1.191
оних ко ји ма до ди пло ме не до ста ју три
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Чак�15�од�сто�сту�де�на�та�
не�зна�шта�сту�ди�ра

ДС, СПС И БО ЛОЊ СКИ СИ СТЕМ
УПРО ПА СТИ ЛИ ВИ СО КО ОБРА ЗО ВА ЊЕ У СР БИ ЈИ

•Од�1�800�сту�де�на�та�ко�ји�су�2007.�го�ди�не�упи�са�ли�Прав�ни
фа�кул�тет�у�ре�дов�ном�ро�ку�сту�ди�је�је�за�вр�ши�ло�њих�че�тво�ро!

Пишe:�Со�ња�Ме�сел�џи�ја

Ра ди ка ли је ди ни
би ли про тив „бо ло ње“

Ма ло је по ли тич ких стра на ка у Ср -
би ји ко је ни су уче ство ва ле у упро па -
шћа ва њу ви со ког обра зо ва ња уво ђе -
њем тзв. бо лоњ ског си сте ма.

Чи ње ни ца је да је је ди но Срп ска ра -
ди кал на стран ка, од по чет ка до кра ја,
би ла про тив „бо лоњ ске“ аван ту ре.

То ком са ти и са ти ди ску си ја у
Скуп шти ни Ср би је Ра ди ца Јо цић, Зо -
ран Кра сић, Ни ко ла Са вић, Ср бо -
љуб Жи ва но вић, Го ран Ми хај ло -
вић, Ду шан Ма рић и дру ги по сла ни -
ци СРС из но си ли су чи ње ни це о по -
губ но сти ова квог екс пе ри мен ти са ња
у обра зо ва њу струч ња ка од чи јег зна -
ња и па ме ти за ви си бу дућ ност зе мље,
али по сла ни ци из ДС, СПС, УРС и, ра -
ни је, Г 17 и ДСС, би ли су глу ви за све
ар гу мен те.



ис пи та, њих 813 од за вр шет ка ма ра -
тон ских сту ди ја де ле два, а 722 сту ден -
та са мо је дан ис пит.

Рак-ра на ви со ког обра зо ва ња у Ср -
би ји је сте не у ме ре но отва ра ње ра зних
фа кул те та.

Ваљ да не ма оп шти не ко ја не ма фа -
кул тет или ње го во ис ту ре но оде ље ње, а
има слу ча је ва да бу ду ћи струч ња ци ака -
дем ско зва ње сти чу и у се о ској иди ли.

Ви ше ни ко жив не ма пој ма ко ји све
фа кул те ти по сто је, ко од њих има акре -
ди та ци ју и за ко ја за ни ма ња, па се до га -
ђа и да не ке ви со ко школ ске уста но ве
шко лу ју ка дро ве за ко је ни су до би ле са -
гла сност над ле жних др жав них ор га на.

Сту ден ти сту ди ра ју и пла ћа ју, а
на кра ју се ис по ста ви да су џа бе сту -
ди ра ли. Вла сни ци фа кул те та про -

блем ре ша ва ју та ко што у ди пло му
упи су ју не ко дру го зва ње.

Ако се отва ра ње фа кул те та и ви -
ших шко ла на ста ви овим тем пом, без
ика квих кри те ри ју ма, за не ко ли ко го -
ди на у ме ди ји ма ће мо чи та ти јав ни
кон курс за упис но вих сту де на та на
Му зич ку ака де ми ју „Ра да Ма ној ло вић“
у Че те ре жу или Еко ном ски фа кул тет
„Стан ко Су бо тић Ца не“ у Љи гу.

За го вор ни ци отва ра ња фа кул те та
и њи хо вих оде ље ња твр де да је то до -
бро, за то што се на тај на чин сту ден -
ти ма сма њу ју тро шко ви сту ди ра ња.

То ни је тач но. Сав но вац ко ји уште -
де на пу то ва њи ма, хра ни и сме шта ју,
сту ден ти на та квим фа кул те ти ма
углав ном по тро ше на пла ћа ње пре ви -
со ких шко ла ри на и ку по ва ње про ла -
зних оце на.

Фа кул те ти по слу ју као СТР

Ве ћи на та квих фа кул те та по слу ју
као обич не при ват не тр го вач ке рад -
ње, у ко ји ма се ис пи ти не по ла жу зна -
њем, већ нов цем.

Сви зна мо за слу чај ор га ни зо ва не,
ви ше го ди шње, про да је ис пи та на
Прав ном фа кул те ту у Кра гу јев цу, у ко -
јој је уче ство ва ло ви ше про фе со ра.

Исто се до га ђа(ло) и на ве ћи ни дру -
гих уни вер зи те та у Ср би ји.

Јер, кад се ис пи ти ма сов но про да -
ју на пре сти жном фа кул те ту јед ног
од пре сти жних уни вер зи те та, ни је
те шко за ми сли ти шта се до га ђа на
фа кул те ти ма у Сме де рев ској Па лан -
ци, Ме две ђи или Вар ва ри ну.

Ср би ја је има ла си стем ви со ког

обра зо ва ња ко ји ни је био иде а лан,

али је био мно го бо љи од по сто је ћег.

На пу сти ли смо тај си стем и као гу ске у

ма гли за гла ви ли се на „бо лоњ ској“
стран пу ти ци.

По сто ји са мо је дан из лаз. Да др -

жа ва оку пи све па мет не љу де из обла -

сти обра зо ва ња, са ци љем да, на осно -

ву на ших и ту ђих ис ку ста ва, осми сле

је дан до бар си стем ви со ког обра зо ва -

ња и обра зо ва ња уоп ште, си стем ко ји

ће обез бе ди ти да има мо до бре уче ни -

ке и сту ден те, да нам се сту ден ти са

нај ве ћих ме ђу на род них так ми че ња

по но во вра ћа ју као по бед ни ци и да на -

ши струч ња ци по но во бу ду при зна ти

и тра же ни ши ром све та.

Ако нам си стем обра зо ва ња бу де
до бар, ако бу де про из во дио до бре
струч ња ке, ни ко у све ту не ће пи та -
ти ка ко се тај си стем зо ве.
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Обра зо ва ње ва жни је
од Зве зде и Пар ти за на

Са мо по се би не мо ра да бу де ло ше
то што се пре ми јер Да чић и ње гов
пот пред сед ник у СПС-у Бран ко Ру жић
пе тља ју око ФК „Пар ти зан“. Или што
пр ви пот пред сед ник Вла де Ву чић на -
сто ји да, вра ћа њем Дра га на Џа ји ћа на
ме сто ди рек то ра, по мог не Зве зди да,
му че ни ца, по сле ду го го ди шњег по ста
и она осво ји не ку ти ту лу пр ва ка.

Али je не до пу сти во што бар исто
та кво ин те ре со ва ње не по ка зу ју и за
по бољ ша ње си сте ма обра зо ва ња, по -
себ но за сре ђи ва ње ха о са у си сте му
ви со ког обра зо ва ња.

Од успе ха Пар ти за на или Цр ве не
зве зде за ви си успех, лич на афир ма -
ци ја и про фит не ко ли ко де се ти на,
нај ви ше не ко ли ко сто ти на љу ди.

Од успе ха си сте ма обра зо ва ња
за ви си суд би на др жа ве.

Слу чај за Ги ни са

Зву чи не ве ро ват но по да так да је
осно ви ца за пла те на фа кул те ти ма го -
ди на ма за чак јед ну тре ћи ну би ла ни -
жа од осно ви це у сред њем и основ ном
обра зо ва њу, и да је за осам го ди на
Уред ба о ко е фи ци јен ти ма ме ња на
чак 33 пу та!

По ста вља се пи та ње ка ко је то мо -
гу ће. Је сте се у ме ђу вре ме ну про ме ни -
ло не ко ли ко вла да и ми ни ста ра, али
се љу ди ко ји ра де у ми ни стар ству и
љу ди у струч ним слу жба ма углав ном
ни су ме ња ли, што би, да је су, мо гло да
бу де из го вор за овај пре се дан.

Ка ко је мо гу ће да јед на др жав на
ин сти ту ци ја и озбиљ ни љу ди ко ји у
њој ра де, за се дам го ди на 33 пу та
про ме не ми шље ње о та ко ва жном
и ску пом пи та њу ?ПРОТЕСТИ У БЕОГРАДУ: Студенти незадовољни “болоњом”

ЗБУЊЕН: Министар образоваања
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С
р би ја је зе мља у ко јој смрт до -
би ја утак ми цу про тив жи во -
та. Го ди шње у на шој зе мљи

има око 30.000 са хра на ви ше не го
ро ђе ња.

Крај 2011. го ди не Ср би ја је до че ка -
ла ма ња за град ве ли чи не За је ча ра у
од но су на 2010. го ди ну.

Брач ни па ро ви углав ном ра ђа ју јед -
но или дво је де це, а број оних ко ји уоп -
ште не за сни ва ју по ро ди цу дра ма тич -
но ра сте. У ову је сен Ср би ја је за га зи -
ла са 260.000 мла до же ња ста ри јих
од 37 го ди на.

Огром на ве ћи на не же ња жи ви на
се лу и че сто бу квал но не ма ко га да
оже ни, јер у њи хо вим се ли ма не ма де -
во ја ка. 

По сле за вр шет ка осмо го ди шње
шко ле де вој ке ма сов но бе же у гра -
до ве, од кра ва и мо ти ке, док се мом -
ци, на след ни ци има ња, ипак те же од -
лу чу ју да ко ли ко-то ли ко си гу ран жи -
вот на оче ви ни, у сво јој ку ћи, за ме не за
под ста нар ски жи вот по град ским со -
бич ци ма.

Стал ној на је зди де во ја ка у гра до ве
нај ви ше ку му је по тај на на да мла дих
Срп ки ња и њи хо вих мај ки, по себ но
ако су у пи та њу ле пе де вој ке, да ће у
Бе о гра ду, Ни шу, Но вом Са ду или Кра -
гу јев цу про на ћи лак ши жи вот и сво ју
сре ћу. 

Срп ки ња ма узор
Ху рем и Ка сан дра

Не кад су Срп ки ње са ња ле прин -
ца на бе лом ко њу, сад их ис кљу чи во
за ни ма ју  прин че ви у бе лим џи по ви -
ма, мер це де си ма и пе жо и ма. 

Де це ни ја ма већ Срп ки ње сво је кће -
ри ви ше уче ка ко да се шмин ка ју и иза -
зов но обла че и „на мон ти ра не“ до гу ра -
ју до сво је „гранд па ра де“ не го ка ко да
бу ду до ма ћи це и ку ћа ни це. 

Мом ци твр де да ве ћи ну де во ја ка
ви ше за ни ма ка ко да по ста ну Ка сан -
дре, Ан ђел ке, Ху рем и слич не за вод -
ни це из ла ти но а ме рич ких, срп ских

и тур ских са пу ни ца, ко је жи ве од
сво је ле по те, не го да бу ду мај ке и до -
ма ћи це.

Де вој ке од го ва ра ју да и по ред ар ми -
је не же ња не ма ју за ко га да се уда ју, јер
по том ке срп ских до ма ћи на ко ји су по -
ди за ли и по де се то ро де це са да ви ше
за ни ма му шко дру штво, ка фа не и кла -
ди о ни це, ра ки ја и коц ка, не го де вој ке,
брак и ра ђа ње по том ства.Нај го ре је то
што су и јед ни и дру ги у пра ву.

У вре ме кад се у Ср би ји ви ше ра ђа -
ло не го уми ра ло, љу бав не ве зе тра ја ле
су нај ви ше го ди ну– две да на и углав -
ном се за вр ша ва ле бра ком. Би ло је сра -
мо та да се мо мак и де вој ка „ву ку“ ду -
же, јер би де вој ка гу би ла до бар глас. 

Да нас аши ко ва ње тра је и по се -
дам-осам го ди на, јер мом ку и де вој -
ци „тре ба“ нај ма ње то ли ко вре ме на
да утвр де да ли им се „сла жу ка рак -
те ри“.

То „из у ча ва ње“ на те на не нај че шће
до во ди до за си ће ња и рас ки да ве зе.
Ста ри ји мом ци и де вој ке као нај че шћи
раз лог за свој „сло бо дан ста тус“ по ми -
њу те жак жи вот и не до ста так нов ца.
На рав но, у пи та њу је лаж. 

Пре сто пе де сет, па и пре пе де сет
го ди на у Ср би ји се жи ве ло не у по ре ди -
во те же и за о ста ли је не го да нас, али
ни је би ло епи де ми је нео же ње них мо -
ма ка и не у да тих де во ја ка. 

Мом ци и де вој ке од 25 го ди на би -
ли су рет кост и ва жи ли су за „усе де -
ли це“, а брач ни па ро ви су има ли нај -
ма ње по че тво ро–пе то ро де це. Сма -
тра ло се, с пра вом, да та мо где има за
дво је де це има и за тре ће.

За хва љу ју ћи то ме Ср би ја је ус пе ла
да пре жи ви ужа сан би о ло шки гу би так
пре тр пљен у два бал кан ска и два свет -
ска ра та, у ко ји ма је из гу би ла ско ро
три ми ли о на ста нов ни ка.

VELIKA SRBIJA

Демографска катастрофа

Срп�ско�се�ло�спа�ша�ва�ју
Ру�ски�ње�и�Ал�бан�ке

У СР БИ ЈИ ИМА 260 000 НЕ ЖЕ ЊА СТА РИ ЈИХ ОД 37 ГО ДИ НА

• Док�Срп�ки�ње�у�по�тра�зи�за�ле�пим�жи�во�том�са�те�ле�ви�зи�је�ма�сов�но�бе�же�у�гра�до�ве,
у�срп�ска�се�ла�је�сти�гло�ви�ше�од�1.000�де�во�ја�ка�из�Ру�си�је,�Укра�ји�не�и�Ал�ба�ни�је

Пи�ше:�Ста�на�Ма�леш

Же не су ле ко ви те
Кад се сва ђа ју, му шкар ци че сто оп ту жу ју же не да им „по је до ше џи ге ри цу“, „по -

пи ше крв“, „уни шти ше здра вље“ и сл. Ме ђу тим, ме ди цин ска ис тра жи ва ња по ка -
зу ју да су же не ле ко ви те. Одав но је по зна то да брач ни жи вот и ре до ван секс до -
бро ути чу на фи зич ку кон ди ци ју и пси хич ко здра вље.

Ис тра жи ва њем спро ве де ним на 440.000 му шка ра ца ко ји су од 1970. до
2007. го ди не обо ле ли од ра ка, струч ња ци Уни вер зи те та у Ослу су утвр ди ли
да же не шти те и од 13 нај че шћих вр ста ове опа ке бо ле сти, укљу чу ју ћи и рак
плу ћа и про ста те.

У њи хо вој сту ди ји се твр ди да оже ње ни му шкар ци и до два и по пу та ре ђе обо -
ле ва ју од ра ка од не же ња, а да је укуп на сто па смрт но сти оже ње них за 3,4 од сто ма -
ња у од но су на нео же ње не.
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Да нас ро ди те љи са ве ту ју кћер ке да

се не уда ју ра но, већ да „ма ло про жи ве“.

Бар до три де се те. 

А кад се уда ју, ако се уоп ште уда ју,
сва ка дру га му ку му чи са ви со ко ри -
зич ним труд но ћа ма и по ба ча ји ма.

Не кад су у срп ским се ли ма нај у -

глед ни ји до ма ћи ни би ли они ко ји

има ју нај ви ше де це, а да нас се де ца све

ви ше тре ти ра ју као оп те ре ће ње за

кућ ни бу џет, а све ма ње као бо гат ство.

Пал ма оже нио ше сто ри цу

Дра ган Мар ко вић, гра до на чел -
ник Ја го ди не, у ко јој има ви ше од
700 нео же ње них мо ма ка и „са мо“ 80
де во ја ка ста ри јих од 38 го ди на по -
ку шао је да про блем ре ши кон кур -
сом и па ра ма.

Огла сио је кон курс за по мо рав ске

не ве сте, ор га ни зо вао им упо зна ва ње,

за јед нич ку ве че ру и ле то ва ње у Грч -

кој, од ре дио на гра ду од 3.000 евра...

Ин те ре со ва ње је би ло ве ли ко,
при ја ви ло се 140 му шка ра ца из Ја -
го ди не и 180 де во ја ка из Ср би је и
ком ши лу ка, али ко на чан ре зул тат
овог кон кур са био је мр шав – шест
скло пље них бра ко ва. За ко је ни не ки

од оних што су их скло пи ли ни кад не -

ће би ти си гур ни да ли су по сле ди ца

же ље за ме диј ском про мо ци јом и ла -

ком за ра дом 3.000 евра, што је про -

сеч на го ди шња пла та у Ср би ји, или на -

пра сне љу ба ви „на пр ви по глед“, ка ко

то у из ја ва ма за ме ди је твр де мла ден -

ци и њи хов про во да џи ја. Али, по кло ну

се у зу бе не гле да.

Кад би ра ју „де сти на ци ју“ на ко ју ће

оти ћи на зи мо ва ње, цу ре из Бе о гра да

и дру гих срп ских гра до ва нај че шће би -

ра ју Зла ти бор. 

А та мо, са мо у Ја бла ни ци, нај про -

стра ни јем се лу на овој ле пој пла ни -

ни, ви ше од 150 нео же ње них мла -

ди ћа „зла ти бор ске зо ре“ че ка у са -

мо ћи, са ња ју ћи сво ју „де вој ку из гра -

да“, ко јој би по кло ни ли не са мо бр да,

до ло ве и во ло ве, већ и бес плат но зи -

мо ва ње. Пет ме се ци го ди шње. 

Про бле мом ста рих мо ма ка нај ду же

се ба ви удру же ње „Се о ски праг“ из

Шап ца. Ни је слу чај но. У Шап цу и око -

ли ни жи ви ви ше од 5.000 са ма ца. 

Са мо у Ма ши ћа шо ру, у се лу Ду -

бље, у кра ју где су се Хај дук Стан ко и

Ла зар Ми раж џић за кр ви ли око ле -

пе Је ли це, а он да на го ни ли Тур ке на

бу љу ке, из ме ђу оста лог и због то га

да би пре ки ну ли по ни жа ва ју ћи оби -

чај да мла да пр ву брач ну ноћ про ве -

де у по сте љи тур ског бе га, нео же ње -

но је ви ше од 250 мо ма ка, ко ји уме -

сто око де во ја ка, ме ђу соб ну кав гу за -
ме ћу због ра ки је и по ли ти ке.

Од 90 му шка ра ца у Ра до ва шни ци,
сва ки тре ћи још ма шта о мла до же њи -
ној сре ћи. Но ви не пи шу да их у Дре -
нов цу код Бо га ти ћа има ви ше од 200.
Зе мља плод на ма чван ска, оп шти на
као што јој и име ка же бо га та, мом ци
ле пи и вред ни, али ус кра ће ни за оно
што сва ком му шкар цу нај ви ше тре ба:
же на у по сте љи и сво је де те у ко лев ци
по ред по сте ље.

Срп ки ње не ће у се ла по Шу ма ди ји,
Под ри њу и По мо ра вљу, али за то у њих
све че шће, у ор га ни за ци ји „На шег пра -
га“ и слич них (све број ни јих) удру же -
ња на вра ћа ју и оста ју Ру ски ње, Укра -
јин ке и Ал бан ке. 

Но ви уку ћа ни мла дих Ал бан ки
твр де да су у пи та њу вред не и вер не
же не, слич не де вој ка ма из до ма ћин -
ских срп ских ку ћа, ко је по шту ју по -
ро ди цу и тра ди ци о нал не вред но сти.

Ал бан ка Вје ра
ро ди ла Ми ло ша

– Мо ја сна ха Вје ра, ко ја ми је ро ди ла
уну ка Ми ло ша, бо ља је Срп ки ња не го
ве ћи на ро ђе них Срп ки ња – твр ди ста -
ри на Ра до сав Ма то вић из Бу ђе ва на
Пе штер ској ви со рав ни. – Сна хе Ал -
бан ке од мах се укљу чу ју у све пра во -
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слав не об ре де, кр сте се бе и де цу, не ба -
ве се по ли ти ком и тра ча ре њем и сва ки
тре ну так по све ћу ју ку ћи и по ро ди ци.
На ше цу ре ср ља ју у град, тра же про вод
и жи вот без зно ја. 

Са мо на Пе ште ру нај ма ње 100
срп ских мо ма ка оже ње но је Ал бан -
ка ма, док у це лој ра шкој обла сти
има ви ше од 300 снај ки из су сед не
др жа ве.

У Сје ни ци су до са да скло пље на 32
срп ско-ал бан ска бра ка, из ко јих је
већ ро ђе но ше сна е сто ро де це. За хва -
љу ју ћи мла дим и ле пим Ал бан ка ма у
пе штер ским се ли ма Бу ђе во, Ви шњи -
ца, Ср че во, Ва па и Ба ре жи вот се вра -
тио у мно га до ма ћин ства ко ја су би ла
пред га ше њем.

Сна је из Ал ба ни је ни су рет кост ни у
цен трал ној Ср би ји. Суд ски пре во ди -
лац из Ни ша Ра до је Ра дић ка же да је до
са да ра ди пре во ђе ња са ал бан ског на
срп ски је зик и обр ну то при су ство вао

скла па њу 43 срп ско-ал бан ска бра ка.
Де се так та квих бра ко ва скло пље но је
на под руч ју Тр сте ни ка.

За крат ко вре ме, у оп шти ну Ба ји -
на Ба шта сти гло је осам снај ки из Ал -
ба ни је. Че ти ри су се већ по ро ди ле.

– У но ви на ма сам про чи тао да се
Ми ро слав Ра до ва но вић из Ку ши ћа
код Ива њи це оже нио из Ал ба ни је,
оти шао сам, рас пи тао се и за пу тио се у
Ска дар – ка же Ми ло ван То до ро вић
из Стр мо ва.–Та мо сам упо знао два де -
се тјед но го ди шњу де вој ку Еву, ду пло
мла ђу од ме не. 

300 Ру ски ња и Укра јин ки

Ду пло мла ђу жи вот ну са пут ни цу,
Ми ло ну (21) из Ва ло не, пред гра ђа
Ти ра не, где је ра ди ла у фа бри ци др ве -
та, на шао је и Ми ло ва нов ком ши ја Ми -
ро слав Јо си по вић ( 40).

– Ишао сам код ње два пу та, он да
су ње ни ро ди те љи до ла зи ли да ви де
ода кле сам и ка ко жи вим, ни су има ли
при мед бу. А и да је су, џа ба би им би ло,
јер су и код Ми ло не про ра ди ле емо ци -
је, за во ле ла ме и до шла у Ср би ју – ка же
Ми ро слав.

Из Ру си је и Укра ји не у Ср би ју углав -
ном сти жу не ве сте из уну тра шњо сти,
али има их и из Мо скве и дру гих ве ли -
ких гра до ва. Раз ли чи тог су имов ног
ста ња, ве ћи на има за вр ше ну сред њу
шко лу, а има и оних ко је су ди пло ми -
ра ле, али им то ни је сме та ло да се уда -
ју у срп ско се ло. 

– За 10 го ди на по сре до ва ли смо у

скла па њу ви ше од 300 бра ко ва,

углав ном са Ру ски ња ма и Укра јин -

ка ма –ка же Сло бо дан Ни ко лић,

пред сед ник удру же ња „Се о ски
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Са мо је дан раз вод
Ма да се су пру жни ци пре бра ка

ви де углав ном са мо јед ном или ни -
јед ном, до са да се рас пао са мо је дан
срп ско–ал бан ски брак. 

И то не због мла де и „не са гла сно -
сти ка рак те ра“, ра ди ко јег се Срп ки ње
нај че шће раз во де, већ због мла до же -
ње ко ји је но ћу ви ше во дио ра чу на о
ча ша ма и фла ша ма ло зо ва че из Дре -
но ве и „Је лен“ пи ва, не го о ча ри ма сво -
је не ве сте. Она че ка ла, че ка ла... и оти -
шла. Али ни она се ни је вра ти ла у Ска -
дар, већ се пре у да ла у Но ву Ва рош.

ТРСТЕНИК: Срећне младожење са младама из Албаније

СРПСКО-УКРАЈИНСКА РОМАНСА: Душан и Љубава
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праг“. – Оба ве зно вр ши мо про ве ре по -
тен ци јал них мла до же ња. Ако ви ди мо
да му шка рац ни је у ста њу да из др жа ва
ни сам се бе или да је пи ја нац, би ло би
не људ ски да у брак са њим увла чи мо
не ку на ив ну же ну, па још из ту ђи не.

Он ка же да се на је дан њи хов
оглас у про се ку ја ви по пет де во ја ка
из Ру си је, али да је све ве ћи про блем
то што су срп ске не же ње по ста ле
пре ви ше из бир љи ве.

– Без об зи ра на сво је го ди не и из -

глед, сви би да се оже не ру ским ле по -

ти ца ма, а по фо то гра фи ја ма ко је сти -

жу на на ше огла се ви ди се да им се мо -

же, јер ве ћи ну Ру ски ња ко је се ја вља ју

пре по ру чу је склад на фи гу ра, ле по сло -

вен ско ли це, до бра ду ша, то ле ран ци ја

и спрем ност да жи ве на срп ском се лу.

Ду шан Об ра до вић из Шти та ра код

Шап ца, ко ји је сво ју љу бав по кло нио

Укра јин ки чи је је име Љу бов, ка же да

је ње го ва иза бра ни ца то ли ко до бра и

са ве сна су пру га да је не би про ме нио

на за јед ну же ну у Ср би ји.

До ма ћи не, оже ни се

У не ким кра је ви ма Ср би је не же -
ње по ку ша ва ју да свој про блем ре -
ше уз по моћ ки не ма то гра фи је и до -
ку мен тар них фил мо ва, та ко што

сни ма ју ви део спо то ве и фил мо ве, у

ко ји ма ре кла ми ра ју се бе и сво је се ло,

па ни је ја сно да ли их тре ба свр ста ти у

ту ри стич ку или брач ну по ну ду.

У овом но вом срп ском филм ском
жан ру нај да ље су оти шле не же ње
из Ма те јев ца код Ни ша, у ко јем има
ско ро 300 не же ња.

Аутор ска еки па под вођ ством Жељ -
ка Мир ко ви ћа сни ми ла је до ку мен та -

рац „Оже ни ћу це ло се ло“ о не же ња ма

из овог се ла. Ни шлиј ке ко је су за ин те -

ре со ва не да се у обли жње се ло уда ју уз

по моћ сед ме умет но сти, има ле су при -

ли ку да на ве де ни филм по гле да ју и у

би о ско пу. Па ко ја во ли, нек из во ли. 

Осим у Ни шу, филм је до жи вео јав -

на при ка зи ва ња и у не ким дру гим кра -

је ви ма Ср би је, али и у ино стран ству.

Та ко да су тра, кад се, за хва љу ју ћи фил -

му, свих 300 не же ња из овог се ла оже -

ни, кад сва ме ста за мла де бу ду по пу -

ње на, Бе о гра ђан ке, Ле сков чан ке, Шва -

би це и Хо лан ђан ке ко је оста ну пра -

зних ру ку не ма ју прав ни основ да се

жа ле да су би ле нео ба ве ште не и дис -

кри ми ни са не. 

Глав ни ју нак фил ма је хар мо ни каш

Пре драг Пе ца Ни ко лић, во ђа бен да

„Ра на зо ра“, ши рој јав но сти, ко ја пра ти

те ле ви зиј ске про гра ме осми шље не

ра ди за глу пљи ва ња и по ни жа ва ња

гра ђа на Ср би је, по знат као је дан од

уче сни ка ска рад не еми си је „До ма ћи -
не, оже ни се“.

За сва ки слу чај, да га На та ша Кан -

дић и Со ња Би сер ко не би оп ту жи ле за

дис кри ми на ци ју, Ни ко лић на гла ша ва

да се по зив за уда ју у Ма те је вац не од -

но си са мо на де вој ке из Ср би је, већ и

из дру гих зе ма ља, али и са дру гих пла -

не та. 

– При ја вио сам се за еми си ју „До -
ма ћи не, оже ни се“, па сад мо гу да би -
рам, ствар но до би јам по зи ве, нај ма -
ње пет сва ког да на – из ја дао се но -
ви на ри ма Ни ко лић, при ти снут те -
шком бри гом да не по гре ши у из бо -
ру жи вот не са пут ни це. – Ако је до -
бра, по ште на и вред на, мо ја мла да
мо же и са Мар са да до ђе.

Кад про чи та ју овај текст, Бе о гра -
ђан ке ко је за ин те ре су је при ча о Пе ци
и Ма те јев цу, ни су уда те, не пла ше се
кра ве и мо ти ке, а не зна ју ка ко да по -
гле да ју филм, не тре ба да се се ки ра ју.
Ни је све из гу бље но. До вољ но је да се
ле по на шмин ка ју, обу ку нај леп шу гар -
де ро бу ко ју има ју, про ше та ју се до пи -
ја це на Зе ле ном вен цу и ку пе ДВД
„Оже ни ћу це ло се ло“.
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Ни шка „со ба за гле да ње“

Свој до при нос пра вље њу цир ку са
од крај ње озбиљ не те ме као што је
же нид ба 250.000 ста рих мо ма ка у Ср -
би ји да ла је и ни шка оп шти на Пан те -
леј мон, ко ја је, на ини ци ја ти ву ауто ра
фил ма „Оже ни ћу це ло се ло“, на пр вом
спра ту сво је згра де отво ри ла по себ ну
со бу за са стан ке по тен ци јал них снај -
ки и мла до же ња.

Де вој ке за ин те ре со ва не за уда ју на
се ло у со би че ка по ну да од 15 ДВД
пре зен та ци ја нео же ње них мла ди ћа
из Ма те јев ца.

У ме ди ји ма ко ји су пи са ли о чу -
ве ној ни шкој со би не ма по да та ка
да ли је и ко ли ко са ста на ка у њој
одр жа но, да ли се не ки за вр шио
бра ком и да ли у со би, по ред сто ла и
сто ли ца за се де ње, ком пју те ра и
ДВД, по сто ји и кре вет.

За слу чај да по тен ци јал на снај ка
по же ли да ис про ба не ког кан ди да та.

Вла ди пре чи пе де ри

Уме сто да се ба ви ре ша ва њем овог
про бле ма, чи је се ду го роч не по сле ди -
це по број но ста ње на ци је мо гу ме ри -
ти са оним рат ним, Вла да Ср би је се и
ове је се ни ви ше од ме сец да на ба ви ла
одр жа ва њем па ра де пе де ра у цен тру
Бе о гра да.

Же не су ле ко ви те

Кад се сва ђа ју, му шкар ци че сто оп -
ту жу ју же не да им „по је до ше џи ге ри -
цу“, „по пи ше крв“, „уни шти ше здра -
вље“ и сл.

Ме ђу тим, ме ди цин ска ис тра жи ва -
ња по ка зу ју да су же не ле ко ви те.
Одав но је по зна то да брач ни жи вот и
ре до ван секс до бро ути чу на фи зич ку
кон ди ци ју и пси хич ко здра вље.

Ис тра жи ва њем спро ве де ним на
440.000 му шка ра ца ко ји су од 1970.
до 2007. го ди не обо ле ли од ра ка,
струч ња ци Уни вер зи те та у Ослу су
утвр ди ли да же не шти те и од 13
нај че шћих вр ста ове опа ке бо ле сти,
укљу чу ју ћи и рак плу ћа и про ста те.

У њи хо вој сту ди ји се твр ди да оже -
ње ни му шкар ци и до два и по пу та ре -
ђе обо ле ва ју од ра ка од не же ња, а да је
укуп на сто па смрт но сти оже ње них за
3,4 од сто ма ња у од но су на нео же ње не.

ПРЕДРАГ НИКОЛИЋ: Јесен стиже ја се не ожени
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С
р би ја и Ре пу бли ка Срп ска
има ју ви ше од де сет др жав -
них пра зни ка ко ји под се ћа ју

на стра да ње срп ског на ро да у но ви јој
исто ри ји, али иако има две сво је др жа -
ве, ко је по ве зу ју брат ски од но си и спе -
ци јал не ве зе, иако је са мо у по след њих
100 го ди на у тим ра то ви ма стра да ло
ви ше од три ми ли о на Ср ба, срп ски на -
род још увек не ма за јед нич ки дан се ћа -
ња на Ср бе уби је не у ра то ви ма за осло -
бо ђе ње и ства ра ње срп ске др жа ве.

По след њи За кон о др жав ним пра зни -
ци ма у Ср би ји је усво јен про шле го ди не.

На ин си сти ра ње СПС, по себ но пот -
пред сед ни ка те стран ке Сла ви це Ђу -
кић Де ја но вић, ко ја је из Кра гу јев ца а
ко ја је у то вре ме би ла пред сед ник
Скуп шти не Ср би је, 21. ок то бар обе -
ле жа ва се као дан се ћа ња на срп ске
жр тве у Дру гом свет ском ра ту.

Тог да на 1941. го ди не, у Шу ма ри ца -
ма код Кра гу јев ца Нем ци су стре ља ли
не ко ли ко хи ља да срп ских ци ви ла, ме -
ђу њи ма и ви ше сто ти на уче ни ка.  а са -
мо не ко ли ко да на ра ни је, у Кра ље ву,
не мач ки фа ши сти стре ља ли су 2.200
ци ви ла.

Да би се и на тај на чин до дво ри ли
Бри се лу, ДС и евро фа на ти ци су се при -

ли ком рас ку су ра ва ња уну тар вла да ју -

ће ко а ли ци је из бо ри ли да Ср би ја, по

угле ду на ве ћи ну чла ни ца ЕУ, 11. но -

вем бра обе ле жа ва Дан при мир ја у

Пр вом свет ском ра ту.

Од бо ја на Ко со ву
до Деј то на

На кон же сто ке скуп штин ске рас -

пра ве, а по себ но ар гу ме на та ко ји су из -

не ли по сла ни ци Срп ске ра ди кал не

стран ке, Скуп шти на је за др жав ни пра -

зник про гла си ла и 22. април, ко ји се

обе ле жа ва као Дан се ћа ња на жр тве

хо ло ка у ста, ге но ци да и оста ле жр тве

фа ши зма у Дру гом свет ском ра ту.
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Срп�ски�дан�се�ћа�ња
ЗА ШТО СРП СКИ НА РОД НЕ МА ДАН У КО ЈЕМ БИ СВИ СР БИ СВЕ ТА
ОБ НА ВЉА ЛИ УСПО МЕ НУ НА ТРИ МИ ЛИ О НА СРП СКИХ ЖР ТА ВА

•Исто�ри�ја�кр�ва�ва�и�тра�гич�на,�пра�зни�ка�мно�го,�али�не�до�ста�је
је�дан�дан�ка�да�би�сви�Ср�би�у�ми�сли�ма�би�ли�за�јед�но�и�са�за�па�-
ље�ним�све�ћа�ма�у�ру�ка�ма�обе�ле�жи�ли�се�ћа�ње�на�ко�сов�ске�ви�-
те�зо�ве�из�1389.�и�1999.�го�ди�не,�на�Тан�ко�си�ће�ве�ко�ми�те,�на�Ка�-
ра�ђор�ђе�ве�и�Ми�ло�ше�ве�уста�ни�ке,�на�Дра�жи�не�чет�ни�ке�и�Ти�-
то�ве�пар�ти�за�не,�на�Ка�ра�џи�ће�ве�и�Мла�ди�ће�ве�ју�на�ке,�на�му�че�-
ни�ке�из�Ја�се�нов�ца,�Ја�дов�на�и�Ста�рог�сај�ми�шта,�на�ђа�ке�из�Кра�-
гу�јев�ца...�без�об�зи�ра�да�ли�жи�ве�у�Бе�о�гра�ду,�При�зре�ну,�Чи�ка�гу,
Ба�ња�лу�ци�или�Кни�ну

Пи�шу:�Ми�ли�ца�Кне�же�вић
и�Ма�ри�ја�Ја�ки�мов�ска



Ве ли ки пра во слав ни пра зник Ви -
дов дан обе ле жа ва се као дан се ћа -
ња на Бој на Ко со ву, 28. ју на 1389. го -
ди не, на Кне за Ла за ра и ње го ве ви -
те зо ве.

У тој би ци, за хва љу ју ћи бес при мер -
ном ју на штву срп ских пле ми ћа, Ср би
су по ра зи ли ве ли ку тур ску вој ску, ко ју
је пред во дио сул тан Му рат Пр ви. Оба
вла да ра су по ги ну ла, али је срп ска вој -
ска пре тр пе ла гу бит ке од ко јих се ма -
ла Ср би ја ни је опо ра ви ла у сле де ћих
100 го ди на.

У знак се ћа ња на Пр ви срп ски уста -
нак, 15. и 16. фе бру ар се обе ле жа ва -
ју као Дан др жав но сти.

Са мо дан ра ни је, 14. фе бру а ра, Ре -
пу бли ка Срп ска пра зну је Дан пр вог
срп ског устан ка.

Ре пу бли ка Срп ска има још два пра -
зни ка, ко ји ма се обе ле жа ва стра да ње
срп ског на ро да у БиХ. На Све тог Сте -
фа на, 9. ја ну а ра, обе ле жа ва се про -
гла ше ње Срп ске Ре пу бли ке БиХ
1992. го ди не, а на Аран ђе лов дан, 21.
но вем бра, по сти за ње Деј тон ског
спо ра зу ма, ко јим је окон чан рат за -
по чет у је сен 1991. го ди не.

Обе др жа ве обе ле жа ва ју и 9. мај,
Дан по бе де над фа ши змом, као ме ђу -
на род ни пра зник.

Кри ва Дри на
по де ли ла и се ћа ње на бра ћу

Исто ри ја кр ва ва и тра гич на, пра -
зни ка мно го, али не до ста је је дан
дан ка да би сви Ср би у ми сли ма би -
ли за јед но и са за па ље ним све ћа ма у
ру ка ма, обе ле жи ли се ћа ње на ко -
сов ске ви те зо ве из 1389. и 1999. го -
ди не, на Тан ко си ће ве ко ми те, на Ка -
ра ђор ђе ве и Ми ло ше ве уста ни ке, на
Ти то ве пар ти за не и Дра жи не чет -
ни ке, на Мла ди ће ве ју на ке, на му че -
ни ке из Ја се нов ца, Ја дов на и Ста рог
сај ми шта, на ђа ке из Кра гу јев ца...
без об зи ра да ли жи ве у Бе о гра ду,
При зре ну, Ку пре су, Чи ка гу, Лон до -
ну, Ба ња лу ци или Кни ну.

У но ви јој исто ри ји ци ви ли за ци је
по чи ње ни су број ни ма сов ни зло чи ни
над по је ди ним на ро ди ма, али се три
из два ја ју по сво јим раз ме ра ма: ге но -
цид Не ма ца над Је вре ји ма, Ту ра ка над
Јер ме ни ма и Хр ва та, уз по др шку Не ма -
ца, му сли ма на и Бу га ра, над Ср би ма.

По кољ ми ли о на сво јих су на род ни -
ка сви Је вре ји све та обе ле жа ва ју ви ше
пу та го ди шње.

И Јер ме ни има ју за јед нич ке да не
се ћа ња на сво је нај ми ли је.

Са мо је срп ско се ћа ње на ми ли о -
не сво јих му че ни ка ис пар це ли са но

др жав ним гра ни ца ма и по ли тич -
ким по де ла ма.

А сви они су стра да ли, не за то што
су жи ве ли ис точ но или за пад но од
Дри не или Мо ра ве, већ за то што су
при па да ли срп ском на ро ду.

Му сли ма ни у БиХ, али и они у Ср би -
ји, Хр ват ској и дру гим др жа ва ма, 11.
јул, дан се ћа ња на му сли ма не уби је не у
Сре бре ни ци, обе ле жа ва ју као на ци о -
нал ни пра зник.

Зна ча јан до при нос ожи вља ва њу
тог пра зни ка у све сти му сли ма на да ли
су сво јим по ступ ци ма и срп ски по ли -
ти ча ри из Бе о гра да и Ба ња лу ке, по -
себ но до ско ра шњи пред сед ник Ср би је
Бо рис Та дић, ко ји је од ла зио у Сре бре -
ни цу да се по кло ни уби је ним му сли -
ма ни ма, али је из бе га вао да свра ти у
Бра ту нац и по кло ни се Ср би ма ко је су

по би ли упра во му сли ма ни из Сре бре -
ни це.

Већ 15 го ди на му сли ман ске вла -
сти и вер ске во ђе из Са ра је ва, пот по -
мог ну те ло би сти ма и спон зо ри ма из
Аме ри ке и Евро пе, њи хо вим са у че -
сни ци ма у иза зи ва њу кр ва вог бо -
сан ског ра та и уби ја њу ви ше од
30 000 Ср ба, во де ве ли ку кам па њу
да се 11. јулобе ле жа ва као дан се ћа ња

на жр тве ге но ци да у чи та вој Евро пи.

Сва ка оп шти на
у БиХ и Хр ват ској

је „срп ска Сре бре ни ца“

Не до ста ја ло је још са мо ма ло лу ди -

ла, па да та да шња власт у Бе о гра ду,

жељ на да се до дво ри Хи ла ри Клин тон,

Ма длен Ол брајт и На та ши Кан дић,

при хва ти ту иде ју... Сре ћом, за вр ши ло
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У ПР ВОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ 1 300 000 СТРА ДА ЛИХ
8 000 Срп ки ња, де вој чи ца до 14 го ди на, од ве де но у јав не ку ће

Срп ском на ро ду тре ба за јед нич ки дан се ћа ња на 1 300.000 Ср ба уби је них у
Пр вом свет ском ра ту.

На 4 000 Ср ба ко је су аустро у гар ски вој ни ци, ме ђу ко ји ма су зна ча јан број чи -
ни ли Хр ва ти и му сли ма ни из БиХ, 1914. го ди не уби ли у Ма чви и Под ри њу.

На 100 000 срп ских ци ви ла ко ји су скон ча ли у аустро у гар ским ло го ри ма.
На 260 000 не срећ ни ка умр лих од ти фу са.
На 25 000 вој ни ка Сте пе Сте па но ви ћа, Вој во де Ми ши ћа и Вој во де Пут ни ка, ко -

ји су, на кон па да у аустриј ско за ро бље ни штво, уби је ни док су на ита ли јан ском
фрон ту ко па ли ро во ве.

На 18 000 за ро бље них срп ских вој ни ка ко је су Бу га ри за ро би ли и уби ли
при ли ком по вла че ња срп ске вој ске пре ма Грч кој.

На 143 000 му че ни ка ко ји су скон ча ли у бес пу ћи ма Ал ба ни је.
На 50 000 срп ских вој ни ка ко ји су уби је ни у ло го ри ма у Бу гар ској.
На 35 000 стра да лих у То плич ком устан ку, 10 000 уби је них у око ли ни Ле -

сков ца.
Дан се ћа ња на 8 000 Срп ки ња, де вој чи ца ста ро сти од 10 до 14 го ди на, ко -

је су 1914. го ди не Бу га ри од ве ли из Ср би је и као ро бље по кло ни ли Тур ци -
ма, за њи хо ве ха ре ме у Ца ри гра ду и дру гим ме сти ма.

ХРВАТСКИ ЛОГОР ЈАСЕНОВАЦ:
Мали анђели, почивајте у миру



се са мо на усва ја њу срам не скуп штин -

ске ре зо лу ци је о Сре бре ни ци.

Му сли ма не је ује ди ни ла и оку пи -
ла јед на Сре бре ни ца, а срп ски на род
не мо гу ни сто ти не Сре бре ни ца. Ка -
ко је то мо гу ће?

У Сре бре ни ци је стре ља но ма ње од

1 000 за ро бље них му сли ман ских вој -

ни ка, а то је 700 пу та ма ње од бро ја

срп ских ци ви ла уби је них у Ја се нов цу, а

40 пу та ма ње од бро ја срп ске де це за -

кла не у том ло го ру.

Ка ко је мо гу ће да за му сли ма не ве -

ћи зло чин бу де стре ља ње 1 000 њи хо -

вих вој ни ка, од ко јих су мно ги пре то га

по чи ни ли зло чи не над Ср би ма, не го за

Ср бе то што је сту дент пра ва из За гре -

ба Пе тар Бр зи ца, на так ми че њу у кла -

њу ор га ни зо ва ном у ло го ру Ја се но вац,

са мо у јед ном да ну за клао 1 350 срп -

ских ци ви ла, углав ном же на и де це?

Ма ло је оп шти на у БиХ и Хр ват -
ској у ко ји ма за вре ме Дру гог свет ског

ра та ни је уби је на по јед на Сре бре ни ца.

Од 28 000 Ср ба ко ји су 1941. го ди -
не жи ве ли у Бо сан ској Ду би ци, 
22 500 је уби је но.

Ша ра но вач ка ја ма и си стем ло го -
ра у Го спи ћу: нај ма ње 42 000 уби је -

них срп ских ци ви ла.

Ши по во и Јањ – 5 000 срп ских жр -

та ва, нај ви ше уби је них за па ље но у др -

ве ним ку ћа ма и шта ла ма.

Пре би лов ци, ле то 1941 – ви ше од

4 000 за кла них Ср ба из Сто ца и Ча пљи -

не. Са мо у Шур ма но вач ку ја му код
Ме ђу гор ја уба че но 500 же на и де це.

При дво ри ца код Гац ка, Бо жић
1941. го ди не – 180 же на, ста ра ца и де -
це, за кла но за слав ском со фром. Тај
зло чин је, уз из ме ње на име на, опи сан
у чу ве ном ро ма ну „Нож“ Ву ка Дра -
шко ви ћа.

Хр ва ти сла ве
зло чин над Ср би ма

Га ра ви це код Би ха ћа, ле то 1941.
го ди не, 12 000 уби је них.

Гру би ши но по ље, ок то бар 1942.
го ди не, 3 000 уби је них.

Гли на, Цр ква ро ђе ња пре све те
Бо го ро ди це, ноћ из ме ђу 12. и 13. ма ја
1941. го ди не, 700 за кла них. Пре жи вео
са мо Ђу ро Јед нак.

Ја ма Ја год ња ча код Тре би ња, јун
1941. го ди не, 200 уба че них Ср ба.

Би ле ћа, Ко рић ка ја ма, 3. и 4. ју на
1941. го ди не, 134 уба че них.

Бо ро ва гла ва код Лив на, Илин дан
1941. го ди не, 213 Ср ба из Ку пре са уби -
је но ма ље ви ма.

Шу шњар и Сан ски Мост – 10 000
уби је них Ср ба. Са мо на Илин дан 1941.
го ди не 2 862 за кла них не срећ ни ка.

Ја ма Ра и че ва ко са, Бла гај код Ку -
пре са, Илин дан 1941. го ди не, 43 уба -
че на ко сца по ку пље на са ли ва да. Ме ђу
њи ма ше сто ри ца бра ће Ма рић.

На жа лост, хи ља де ова квих чла -
на ка не би би ле до вољ не да се на бро -
је жр тве уста шког те ро ра и опи шу
звер ства ко ји ма су умо ре ни.

Ср би не ма ју за јед нич ки дан се ћа ња
на те жр тве. Свој Дан за хвал но сти.

Хр ва ти као Дан за хвал но сти и се ћа -
ња обе ле жа ва ју 5. ав густ, у знак се ћа -
ња на зло чи нач ку вој ну ак ци ју „Олу ја“,
ко јом су сло бод не срп ске обла сти у Хр -
ват ској оку пи ра не, око 2 000 Ср ба уби -
је но, а ви ше од 200 000 при си ље но да
на пу сти Хр ват ску и оде у про гон ство, у
ко јем се још увек на ла зи.
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БА ЊА ЛУ КА
У јед ном да ну 2.315 за кла них

Дра ку лић, Мо ти ке и Шар го вац
код Ба ња лу ке – са мо у јед ном да ну,
7. фе бру а ра 1941. уби је но је 2.315 срп -
ских ци ви ла. Нај ма ње 500 де це. Без и
јед ног је ди ног ис па ље ног мет ка. Сви
су за кла ни. Ме ђу њи ма је дан це ли раз -
ред од 52 де це у основ ној шко ли у
Шар гов цу.

На став ни ца Ма ра Шу њић, ко ју ни -
су уби ли јер је би ла Хр ва ти ца, скре ну -
ла с па ме ти.

ЛИВ НО, БИХ
5 000 Ср ба уба че но у ја ме

Лив но, ле то 1941. го ди не, 5 000
уби је них Ср ба. Са мо на Ог ње ну Ма -
ри ју 1941. го ди не 2 000 за кла них или
уба че них у ја ме.

Ја ма Про лог, 466 уба че них (пре жи -
вео са мо Или ја Ра де та).

Ја ма Ка ме шни ца, 256 уба че них.
Шко ла у Че ле би ћу, 370 за кла них.
Ја ма Раз ва ла, 80 уба че них. Све де ца.
Ја ма Би ку ша, 46 уба че них. Све де ца.

ШАРГОВАЦ, КРВАВИ ЧАС: Спомен-плоча 
ученицима основне школе које су заклали Хрвати

ШУМАРИЦЕ: Овде су Немци стрељали српску децу



З
ва нич на ста ти сти ка ка же да
са мо у Бе о гра ду има 7 000
нар ко ма на, а у це лој Ср би ји не

ма ње од 80 000. Ме ђу тим, из во ри из
по ли ци је ко ји се ба ве овим про бле мом
твр де да је број нар ко ма на у глав ном
гра ду ве ћи бар че ти ри, а у Ср би ји два
до три пу та. 

Нај мла ђи нар ко ман
има 12 го ди на

При ли ком обе ле жа ва ња ово го ди -
шњег Ме ђу на род ног да на бор бе про -
тив зло у по тре бе дро га, об ја вље но је да
у Ср би ји има нај ма ње 150.000 еви ден -
ти ра них за ви сни ка, али да с вре ме на
на вре ме чак око 455.000 не срећ ни ка
шмр че бе ло.

Пре ма по да ци ма Ин сти ту та за јав -
но здра вље „Ми лан Јо ва но вић Ба -
тут“ у Бе о гра ду, бар јед ном у жи во ту
дро гу је про ба ло ви ше од 750.000 гра -
ђа на Ср би је.

Да кле, ве ли ка је ве ро ват но ћа да се
ме ђу сва ких де сет осо ба ко је срет не те
у град ском пре во зу, на ули ци, на пи ја -
ци или на свом рад ном ме сту на ла зи
јед на ко ја је про ба ла дро гу.

У ве ћим гра до ви ма, а по себ но Бе о -
гра ду, та ве ро ват но ћа је бар за тре ћи -
ну ве ћа не го у „остат ку“ Ср би је. Ве ли -
ки град ну ди ве ли ке мо гућ но сти да
угра би те сво ју шан су и ус пе те, али и да
до пад не те у ло ше дру штво и про пад -
не те. Нај лак ши пут за то су ал ко хол,
коц ка и дро га.

Пр во ве ли ко ис тра жи ва ње о ко ри -
шће њу дро ге у Ср би ји, ко је је спро ве -
де но у но вем бру 2006. го ди не, по ка за -
ло је да је дро гу про ба ло 11 од сто гра -
ђа на. Ис тра жи ва њем, ко је је спро ве де -
но по стан дар ди ма ЕУ, об у хва ће но је
10.690 ис пи та ни ка, ста ро сти од 15 до
59 го ди на.

Исто ис тра жи ва ње је по ка за ло да је
не ве ро ват них 70 до 80 од сто мла дих
у Ср би ји про ба ло дро гу, нај че шће ма -
ри ху а ну, али у ис тра жи ва њу ни је утвр -
ђе но ко ли ко мла дих је дро гу са мо про -
ба ло, ко ли ко је ко ри сти по вре ме но а
ко ли ко стал но.

Нај мла ђи за ви сник од дро ге у Ср -
би ји „от кри вен“ је 2010. го ди не и имао
је 12 го ди на.

Сва ка шко ла 
има свог ди ле ра

Зва нич ни по да ци срп ске по ли ци је
ка жу да у на шој зе мљи још увек опе ри -
ше нај ма ње 70 бан ди ко је се ба ве рас -
ту ра њем дро ге. Не ке од њих су ве ће,
дру ге ма ње, али све оне се про из вод -
њом, ку по ви ном и рас ту ра њем дро ге
ба ве ор га ни зо ва но.

Мар ко Ни цо вић, члан Бор да ди -
рек то ра ме ђу на род не по ли ци је за нар -
ко ти ке, твр ди да је број нар ко ма на
сва ке го ди не све ве ћи, по себ но ме ђу
сред њо школ ци ма и основ ци ма.

Ма ло је ме ста у Ср би ји, по себ но
град ских цен та ра, у ко ји ма дро га ни је

про др ла у школ ска дво ри шта и учи о -
ни це. Зна ју се и ди ле ри ко ји је до но се и
уче ни ци ко ји је „про но се“ и ко ри сте,
али се о то ме углав ном ћу ти.

Сви ма је нај лак ше да као ној за би -
ју гла ву у пе сак и че ка ју да про блем
не ста не сам од се бе. Ро ди те љи кри ју
сво ју сра мо ту. Про фе со ри и ди рек то -
ри из бе га ва ју да се за ме ра ју. Јер ако се
за ме ре, не зна се од ко га им пре ти ве -
ћа опа сност – од све агре сив ни јих
уче ни ка (ко ји и без дро ге че сто пре -
сли ша ва ју и би ју на став ни ке и про фе -
со ре) или њи хо вих, по пра ви лу ути -
цај них, ро ди те ља.

Про шле школ ске го ди не, на ро ди -
тељ ском са стан ку у Гим на зи ји у Ве -
ли кој Пла ни, је дан од при сут них ро -
ди те ља, адво кат Жи во рад Пе тро -
вић, ра ни је ви со ки по ли циј ски слу -
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750�000�Ср�ба�про�ба�ло�дро�гу
НАР КО МА НИ ЈА У СР БИ ЈИ:

У ПО СЛЕД ЊОЈ ДЕ ЦЕ НИ ЈИ ПО ЛИ ЦИ ЈА ЗА ПЛЕ НИ ЛА 17 ТО НА НАР КО ТИ КА

• Уз 700 000 коц ка ра, ви ше од 1 000 000 ал ко хо ли ча ра и 2 500 000 оних ко ји ре дов но пију
ал ко хол, Ср би ја му ку му чи и са не ко ли ко сто ти на хи ља да стал них или по вре ме них нар ко ма на

Пи�ше:�Ми�ло�рад�Тер�зић

Бе о град: У пет шко ла про на ђе не све вр сте дро га

Пи лот-те сти ра њем ко је је спро ве де но у 40 основ них и сред њих шко ла у Бе о -
гра ду, дро га је про на ђе на у сва кој дру гој шко ли.

У пет шко ла у цен тру пре сто ни це про на ђе ни су тра го ви свих по зна тих пси хо -
ак тив них суп стан ци.

У За во ду за бо ле сти за ви сно сти ка жу да ре зул та ти ни су ре ал ни, за то што је
њи хо ва по се та би ла на ја вље на, па су у ве ћи ни шко ла, по на ло гу ди рек то ра, пре
њи хо вог до ла ска учи о ни це де таљ но сре ђе не и пре бри са не.

КО ЈЕ КРИВ: Једна уништена младост – пораз целог друштва
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жбе ник, по ста вио је пи та ње за што се
о том про бле му ћу ти и упо зо рио да
по сто је по да ци да је у сред њим шко -
ла ма у том гра ду ма ло раз ре да у ко ји -
ма не ма нар ко ма на или уче ни ка ко ји
се по вре ме но дро ги ра ју. Ни ко ни је
ре а го вао на ову ди ску си ју. Ваљ да за -
то што Пе тро вић ни је ре као ни шта
но во.

И у овом и у дру гим гра до ви ма сва -
ка шко ла има бар јед ног „свог ди ле ра“.
То су углав ном њи хо ви бив ши уче ни -
ци, ко ји до бро „по зна ју те рен“. Про бле -
ма тич ни по је дин ци ко јих се пла ше и
уче ни ци и про фе со ри.

Мре жу дро ге ши ре пре ко са да -
шњих про бле ма тич них уче ни ка, ко ји
као на гра ду за про на ла же ње но вих
„па ци је на та“, сво ју до зу смр то но сног
отро ва до би ја ју бес плат но.

Др жа ва ју ри „гра ма ше“,
а не „ки ла ше“

По ли ци ја у Ве ли кој Пла ни, гра ду
ко ји се на ла зи на рас кр сни ци пу те ва
из ме ђу Бе о гра да, Сме де ре ва и Кра гу -
јев ца, има мно го про бле ма са овом по -
ша сти, че сто хап си нар ко ма не и од у зи -
ма им дро гу, али по ми шље њу адво ка -
та Сла ви ше Па вло ви ћа, не ка да шњег
пред сед ни ка та мо шњег оп штин ског
су да, про блем је у то ме што се по ли ци -
ја и ту жи ла штво у Ср би ји ба ве „гра ма -
ши ма“, док „ки ла ши“ углав ном не сме -
та но ра де свој по сао.

А и кад по ли ци ја, му ко трп но ра де -

ћи, од ра ди не ку ве ћу ак ци ју, обич но

за ка жу ту жи ла штво и суд, па се све за -

вр ши не ком ми ни мал ном ка зном.

Ни у дру гим гра до ви ма си ту а ци ја

ни је ни шта бо ља, за то што др жа ва не -

ма озбиљ ну на ме ру да се об ра чу на са

нар ко ма ни јом.

Јав но сти је по знат слу чај про фе со -

ра би о ло ги је у Че твр тој бе о град ској

гим на зи ји Вељ ка Чо бан ског, ко ји је,

ка ко су пи са ли ме ди ји, до био от каз за -

то што је ро ди те љи ма на вео име на не -

ко ли ко уче ни ка из ње го вог оде ље ња

ко ји се дро ги ра ју.

У по след њих не ко ли ко го ди на у Ср -

би ји су от кри ве не нај ма ње три ве ли ке

фа бри ке син те тич ке дро ге ам фе та ми -

на, ко је су го ди на ма не сме та но ра ди ле.

Као да су про из во ди ле бом бо не или

то а лет па пир.

Јав на је тај на да се дро га (и)ле гал но

рас ту ра чак и у нај бо ље чу ва ним за -

тво ри ма.

Ка да је сво је вре ме но по ста вљен за

ми ни стра од бра не, др Зо ран Стан ко -
вић је из ја вио да ће све офи ци ре и вој -

ни ке те сти ра ти на нар ко ти ке. На рав -

но, од то га ни је би ло ни шта. Чак и ако

је имао во љу, је дан ми ни стар у зе мљи

Ср би ји је ису ви ше не јак играч да би се

ухва тио у ко штац са овим про бле мом.

Нар ко ма ни ја је раз гра нат и вр ло

уно сан би знис од ко јег жи ви ар ми ја

ди ле ра, али и мно ги љу ди у по ли ци ји

и пра во су ђу, ме ђу адво ка ти ма, ле ка ри -

ма, пси хи ја три ма... а по себ но у фар ма -

це ут ској ин ду стри ји.
Та мо где је дро га, ту су ве ли ке па ре.

Што је па ра ви ше, ра зу ма је све ма ње, а
број оних ко ји би да уче ству ју у по де ли
ко ла ча све ве ћи.

Пр ви су срет са дро гом
нај че шће са 18 го ди на

По да ци Ин сти ту та за јав но здра -
вље Ср би је ука зу ју да мла ди Ср би са
дро гом по чи њу да екс пе ри мен ти шу у
осам на е стој го ди ни жи во та, да кле на
гра ни ци пу но лет ства.

По ме ну то ис тра жи ва ње из 2006.
го ди не по ка за ло је да су ме ђу они ма
ко ји су про ба ли дро гу нај број ни ји уче -
ни ци сред њих и основ них шко ла. С об -
зи ром на трен до ве у дру штву, на оп -
ште по мо дар ство и ме ђу мла ди ма и
ме ђу ста ри ма, на тро ва ње омла ди не
пре ко мас-ме ди ја на си љем, сек сом и
бај ка ма о „ла ком“ жи во ту, не ма сум ње
да је да нас дро га још при сут ни ја у
школ ским згра да ма.

Упу шта ње у смр то но сну ве зу са
дро гом у осам на е стој го ди ни, ве ро ват -
но је по сле ди ца рас про стра ње ног ми -
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У Ср би ји дро гу ме ша ју
са отро вом за па цо ве

Ра ни је је нај ве ћи тран зит ни цен -
тар дро ге на овом под руч ју би ло се ло
Тр но вац код Бу ја нов ца.

На кон до ла ска НА ТО тру па, при -
мат је пре у зе ло Ко со во, а у по след ње
вре ме зна чај но ме сто у ди стри бу ци ји
дро ге по Ср би ји има сан џач ка ма фи ја
– упо зо ра ва Мар ко Ни цо вић.

Да би за ра ди ли што ве ће па ре, ди -
ле ри у на шој зе мљи у дро гу ме ша ју
све и сва шта, од ва ни лин-ше ће ра, из -
мр вље ног аспи ри на, са мле ве них та -
бле та тро до на и ме та до на, до бе лог
пу де ра за ли це и отро ва за па цо ве.

Но ви Сад: дро га ну ђе на сва ком дру гом де те ту

Ис тра жи ва ње „До ступ ност дро ге у Но вом Са ду и ин фор ми са ност и ста во ви
мла дих о нар ко ма ни ји“ , ко је је у ле то 2010. го ди не спро ве ла Спе ци јал на бол ни -
ца за бо ле сти за ви сно сти „Ви та“, да ло је сле де ће ре зул та те:

Ско ро две тре ћи не, тач ни је 61,33 од сто мла дих Но во са ђа на ста ро сти од 12
до 30 го ди на у свом не по сред ном окру же њу има осо бу ко ја ди лу је или ко ри сти
дро гу.

Ско ро сва ком дру гом од 408 ис пи та ни ка (48,52 од сто) бар јед ном је по ну ђе -
на не ка дро га, а ско ро 200 њих (22,41 од сто) је ту по ну ду и при хва ти ло! Кад се
овај по да так има у ви ду, ра зу мљи во је што упо зо ра ва ње сво је де це на опа сност
од нар ко ма ни је ро ди те љи у глав ном гра ду Вој во ди не ви ше не по чи њу ре чи ма:
„Ако ти по ну де дро гу“, не го ре чи ма: „Кад ти по ну де дро гу“.

ЗАСТРАШУЈУЋЕ: 
Дрога српске мафије

ЗАПЛЕНА ДРОГЕ: Товар смрти
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шље ња мла дих да са сти ца њем пу но -
лет ства сти чу ви ше пра ва да ра де „за -
бра ње не ства ри“, као и по тре бе мла -
дих да се у тим го ди на ма, кад ве ћи на
по ла же ма ту ру, по твр де у дру штву. 

Па мет ни ји и од го вор ни ји уче ни ци
то чи не до брим оце на ма, спорт ским
или му зич ким ак тив но сти ма, про на -
ла же њем при влач них парт не ра, а они
дру ги ку по ви ном ску пих ауто мо би ла
и мо то ра и нео д ме ре ним кон зу ми ра -
њем свих мо гу ћих по ро ка, као што су
секс без за шти те, кла ђе ње, ал ко хо ли -
зам и дро га.

Прак са по ка зу је да од пр вог кон -
так та са дро гом до то тал ног жи вот ног
и здрав стве ног су но вра та у про се ку
про ђе де се так и ви ше го ди на дро ги ра -
ња, на кон че га је озбиљ но и трај но ле -
че ње знат но оте жа но, а че сто и пот пу -
но не мо гу ће.

За 10 го ди на
за пле ње но 17 то на дро ге

Ко ли ко је нар ко ма ни ја узе ла ма ха
ме ђу гра ђа ни ма Ср би је го во ре и по да -
ци о ко ли чи ни за пле ње не дро ге. У по -
след њој де це ни ји по ли ци ја је за пле ни -
ла то ну и 430 кг хе ро и на, 15 то на и
900 кг ма ри ху а не, 72 кг ко ка и на и 91
кг ха ши ша. Укуп но око 17 то на дро ге.

Мо же се са мо прет по ста ви ти ко ли -
ко дро ге је уме сто у по ли циј ским де по -
и ма за вр ши ло у ве на ма и но здр ва ма
гра ђа на Ср би је.

Про це не се кре ћу од 50 до чак 200
то на овог смр то но сног отро ва. Да су у
пи та њу со или ше ћер, па опет ни је ма ло.

Ве ли ки про блем у бор би про тив
нар ко ма ни је у Ср би ји пред ста вља то
што је дро га јеф ти на. Ма ри ху а на се мо -
же ку пи ти за 400 ди на ра, хе ро ин за
900, тро дон за 70, спид за 1.200 ди на -
ра, док је нај ску пља дро га ко ка ин, где
за уоби ча је ну до зу тре ба из дво ји ти 50
евра, не што не до ступ ни ја они ма ко ји
су од лу чи ли да „џо ин ти ма“ и шпри це -
ви ма „улеп ша ју“ свој жи вот.

Јед на при ват на кли ни ка за бо ле сти
за ви сно сти у Бе о гра ду је про шле го ди -
не на пра ви ла ма лу ан ке ту, ко јом су об -
у хва ће на 123 на су ми це иза бра на ли -
ца. На пи та ње да ли су ко ри сти ли не ку
дро гу, њих 84 је од го во ри ло да је су.
Нај ви ше ма ри ху а ну, али је зна тан и

број оних ко ји су про ба ли ек ста зи, хе -
ро ин и ко ка ин.

У Сло ве ни ји, ко ја има че ти ри пу та
ма ње ста нов ни ка не го Ср би ја, по сто ји
18 др жав них цен та ра за од ви ка ва ње
од дро ге. У Ср би ји је го ди на ма по сто -
јао са мо је дан, За вод за ле че ње бо ле -
сти за ви сно сти у Драј зе ро вој ули ци у
Бе о гра ду, с тим што се прет про шле го -
ди не при сту пи ло фор ми ра њу слич них
цен та ра при кли нич ким цен три ма у
Ни шу, Но вом Са ду и Кра гу јев цу.

Код ле ка ра са мо на си лу

Го ди шње праг ове уста но ве пре ђе
из ме ђу 800 и 1.000 па ци је на та ко ји
по ку ша ва ју да се от му из ра ља смр ти и
тра же по моћ. Тач ни је, ко је не ко до ве -
де на ле че ње. – Ка рак те ри стич но за
нар ко ма не је да они ско ро ни кад на ле -
че ње не до ла зе до бро вољ но, већ под
при ти ском – ка же не у роп си хи ја тар
Алек сан дар Ра мах. – Обич но под при -
ти ском ро ди те ља и парт не ра, или
при ти ском иза зва ним дра ма тич ним
по гор ша њем здрав стве ног ста ња.

За ни мљи во је да се ле ка ри ма за по -
моћ знат но ви ше обра ћа ју му шкар ци
не го же не, а ме ђу они ма ко ји ус пе ју да

се из ле че раз ли ка у ко рист му шких
нар ко ма на је још ве ћа.

Осим у др жав ним здрав стве ним
цен три ма, у по след њих не ко ли ко го -
ди на, ле че ње нар ко ма на ор га ни зу је се
и у по је ди ним цен три ма Срп ске пра во -
слав не цр кве. Број ни кам по ви за нар -
ко ма не ши ром Евро пе, ко је су ор га ни -
зо ва ле ка то лич ка и про те стан ска цр -
ква, да ли су од лич не ре зул та те, па су
се и по је ди ни пра во слав ни све ште ни -
ци упу сти ли у рат са овим злом.

А ка ко ни је дан рат ни је про шао без
зло чи на, та ко ни рат про тив нар ко ма -
ни је у цен три ма СПЦ ни је про шао без
жр та ва, што је ком про ми то ва ло ову
пле ме ни ту ми си ју.

По је ди ни све ште ни ци су на род ну
по сло ви цу да је ба ти на из ра ја иза шла
бу квал но схва ти ли, па су нар ко ма не
ле чи ли – пре мла ћи ва њем ло па том и
др жа ли цом од се ки ре, а јед ном од њих
те ра пи ја се ома кла у уби ство.

Кад је ле че ње од дро ге у пи та њу, о
ве ћи ни те ра пи ја ми шље ња су че сто
пот пу но су прот ста вље на. Ло па та ни је
из у зе так. Из ле че ни нар ко ма ни из
ових цен та ра твр де да је од све те ра пи -
је ко јој су би ли из ло же ни, упо тре ба ло -
па те би ла нај ко ри сни ја.

Дру ги твр де да су ба ти не су ви шне,
да им је за из ле че ње до вољ на и ле па
реч, и да се упо тре бом ло па те кр ше
њи хо ва људ ска пра ва.

Као што нар ко ма ни ја ни кад не ће
би ти по бе ђе на, та ко ће без од го во ра
оста ти и пи та ње ко је од њих у пра ву.
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Ма ри ху а на је ру ски ру лет

– Због при сту пач не це не ка на би са од са мо три евра, ра сте број нар ко ма на ко -
ји ко ри сте ма ри ху а ну у од но су на број оних ко ји ко ри сте хе ро ин – ка же не у роп -
си хи ја тар Алек сан дар Ра мах. – Ма ри ху а на је као ру ски ру лет. Не ки је тр пе 15 го -
ди на, дру ге по ко си од мах. Код осе тљи вих већ по сле не ко ли ко узи ма ња мо гу на -
сту пи ти епи зо де лу ди ла, док се они из др жљи ви ји са ка та стро фал ним по сле ди -
ца ма су о ча ва ју по сле ви ше го ди на дро ги ра ња.

СОБА УЖАСА: Чекајући смрт



М
а ње од го ди ну да на пре
пла ни ра ног сту па ња у ЕУ
(1. јул 2013), или је да на ест

го ди на на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма
о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, Хр -
ват ска се су о ча ва са озбиљ ним еко -
ном ским про бле ми ма ко ји су је на те -
ра ли да про да је (или за тва ра) ве ли ка
пред у зе ћа и фи нан сиј ске ор га ни за ци је
у др жав ном вла сни штву: нај ве ће оси -
гу ра ва ју ће дру штво „Кро а ци ја оси гу ра -
ње“, је ди ну пре о ста лу бан ку у др жав -
ном вла сни штву „Хр ват ску по штан ску
бан ку“, Лу ку Ри је ка и део хр ват ских же -
ле зни ца. Као и да усту пи кон це си ју на
већ из гра ђе не ауто пу те ве.

Сло ве ни ји про ри чу
„грч ку бо лест“

Нај ста ри је бро до гра ди ли ште на ис -
точ ном Ја дра ну „Кра ље ви ца“, ко је је
осно ва но још 1729. го ди не и у ко јем је
са мо од 1946. до 2006. го ди не из гра ђе -
но пре ко 200 бро до ва, од лу ком Вла де
Хр ват ске оти шло је у сте чај.

Ни шта бо ље ста ње ни је ни у Сло ве -
ни ји, ко ја је у вре ме при је ма сма тра на
за јед ну од еко ном ски ста бил ни јих
чла ни ца ЕУ.

По чет ком ав гу ста 2012. го ди не
бо ни тет на аген ци ја „Му дис” сни зи -
ла је кре дит ни реј тинг Сло ве ни је за
три сте пе на. Ме ди ји из ЕУ Сло ве ни ју
све че шће опи су ју као „но вог европ -
ског бо ле сни ка“, или „еко ном ског
па ци јен та“ (по пут Грч ке), ко ме тре -
ба хит но „ле че ње“. 

Сло ве нач ки по слов ни днев ни лист
„Фа јенс“ био је још оштри ји: „Сло ве -
нач ки кре дит ни реј тинг то не по пут
ка ме на, жи вот ни стан дард опа да, а
љу ди су при мо ра ни да про да ју имо ви -
ну ка ко би из ми ри ли ра чу не.“ 

Не ко ли ко да на ка сни је, „Му дис“ је
сни зи ла и кре дит ни реј тинг др жав ног
опе ра те ра „Те ле ком Сло ве ни ја“. 

Да би спа си ла „Но ву љу бљан ску
бан ку“, Но ву кре дит ну бан ку „Ма ри -
бор“ и „Абан ку“, де же ли ће би ти нео -

п ход на по моћ из ЕУ, у ви си ни од
осам до 12 ми ли јар ди евра.

Не ка да моћ ну сло ве нач ку еко но -
ми ју у не за ви дан по ло жај до ве ло је ис -
пу ња ва ње нео ко ло ни јал них еко ном -
ских зах те ва Европ ске ко ми си је. Исте
оне ко ја у свом по след њем из ве шта ју
од Ср би је зах те ва да га ран ту је „те ри -
то ри јал ни ин те гри тет Ко со ва“.

Про се чан ста нов ник Сло ве ни је је
већ 2003. го ди не, го ди ну да на пре ула -
ска у ЕУ, ду го вао око 5.600 до ла ра,три
пу та ви ше не го ста нов ник та да шње
др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре.

Не га тив ни трен до ви у сло ве нач кој
еко но ми ји на ста вља ју се чак и у раз до -
бљу од 2004. до 2007. го ди не, у та ко -
зва ним „срећ ним“ прет кри зним вре -
ме ни ма ЕУ, ка да је сло ве нач ки дуг пре -
ма шио не ве ро ват них 25 ми ли јар ди
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Бр�да�обе�ћа�ња�
и�120�ми�ли�јар�ди�до�ла�ра�ду�га

ШТА ЈЕ ХР ВАТ СКОЈ, СЛО ВЕ НИ ЈИ И МА КЕ ДО НИ ЈИ ДО НЕО ПУТ У ЕУ?

•   Ма�ке�до�ни�ја�ду�гу�је�шест�и�по,�Сло�ве�ни�ја�61,�а�Хр�ват�ска�66�ми�ли�јар�ди�до�ла�ра

Пи�ше:�Де�јан�Ми�ро�вић

ИВО ЈОСИПОВИЋ И ЈАДРАНКА КОСОР У БРИСЕЛУ:
Потписивање приступнице Хрватске европској економској рушевини
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до ла ра! На рав но, по из би ја њу еко ном -
ске кри зе 2008. го ди не, тај тренд за ду -
жи ва ња Сло ве ни је као чла ни це ЕУ је
на ста вљен. 

Власт у Бе о гра ду твр ди да ула зак у
ЕУ оба ве зно до но си по раст за по сле но -
сти. Сло ве ни ји је тај ула зак до нео раст
не за по сле но сти.

(Пре)за ду жи ли
и чу ку ну ну чад

Го ди ну да на по сле под но ше ња зах -
те ва за члан ство у ЕУ 1997, сто па не за -
по сле но сти у Сло ве ни ји из но си ла је
7,1 од сто, а се дам го ди на на кон учла -
ње ња у ЕУ – 2011. го ди не –  до сти гла је
на 11,8 про це на та. 

Иако већ го ди на ма „успе шно“ пре -
го ва ра са ЕУ и на пре ду је на „европ -
ском пу ту“, сто па не за по сле но сти у
Ма ке до ни ји је про шле го ди не из но си -
ла 31.4%. 

Ин ду стриј ска про из вод ња у Ма ке -
до ни ји је на ни воу из 2001. го ди не. 

У све три др жа ве упо ре до са ЕУ ин -
те гра ци ја ма ра сте из нос спољ но тр го -
вин ског и бу џет ског де фи ци та у аме -
рич ким до ла ри ма.

У Сло ве ни ји, при ли ком про да је до -
ма ћег ка пи та ла, Европ ска ко ми си ја,
као и у Ср би ји, отво ре но про те жи ра
ком па ни је из нај ве ћих чла ни ца ЕУ.

При мер про да је нај ве ће љу бљан ске
пи ва ре „Уни он“ то ја сно по ка зу је. Сло -
ве нач ки про из во ђач „Ла шко“ из Це ља
хтео је да ку пи пи ва ру у Љу бља ни, али
је Бри сел то осу је тио, на вод но због
спре ча ва ња мо но по ла. 

Не што ка сни је, Бри сел је при си лио
сло ве нач ког пре ми је ра да от пу сти ше -

фа Фон да за ре сти ту ци ју и на тај на -
чин јед ној бел гиј ској фир ми осло бо ди
пут за ин ве сти ра ње у пи ва ру „Уни он“,
ко јој при па да и по зна ти по гон за про -
из вод њу ми не рал не во де „Ра ден ска“. 

Слич но као у Ср би ји да нас, и у Сло -
ве ни ји је про цес за ду жи ва ња и рас про -
да је пра ти ло и „про е вроп ско“ ин фор -
ми са ње и усва ја ње „европ ских“ за ко на. 

Ен гле зи и Хо лан ђа ни
уни шта ва ју

хр ват ску кон ку рен ци ју

У тој зе мљи је ва жио за кон да
стран ци мо гу по се до ва ти нај ви ше
тре ћи ну ме ди ја. Са ула ском у ЕУ, ова
од ред ба је уки ну та, на вод но због
„рав но прав ног по ло жа ја“ свих на за -
јед нич ком европ ском тр жи шту. На -
рав но, три нај ве ће ме диј ске ку ће у
Сло ве ни ји „Де ло“, „Ве чер“ и „Днев -
ник“ пре шле су у вла сни штво стра -
на ца.

Хр ват ска је по зна та по ква ли тет ној
из град њи чак и нај ве ћих, пре ко о ке ан -
ских, бро до ва. Европ ска ко ми си ја са да
тра жи рас про да ју (или за тва ра ње) хр -
ват ских бро до гра ди ли шта пре 1. ју ла
2013. го ди не и ње ног ула ска у ЕУ. 

По ред већ по ме ну тог бро до гра -
ди ли шта „Кра ље ви ца“, ко је је оти -
шло у сте чај на кон ско ро 300 го ди -
на ра да, Вла да Хр ват ске је 2012. го -
ди не од лу чи ла да про да и нај ве ће
хр ват ско бро до гра ди ли ште „Бро до -
сплит“, за тим „Бро до тро гир“ , ри јеч -
ки „3. мај“ и пул ски „Уља ник“.

По га ђа те, про да ја се вр ши под над -
зо ром Европ ске ко ми си је. О ка квом се
ве ли ком (еко ном ском и со ци јал ном)

уда ру на хр ват ску при вре ду ра ди по -
ка зу је чи ње ни ца да је 2010. го ди не у
хр ват ским бро до гра ди ли шти ма (и по -
ве за ним пред у зе ћи ма) ра ди ло око
50.000 за по сле них.

А да се рад ни ци бро до гра ди ли -
шта не би бу ни ли про тив про да је за -
пад ним ком па ни ја ма, ис по ста вљен
им је услов: ако про да је не бу де, бро -
до гра ди ли шта ће пре ула ска Хр ват -
ске у ЕУ мо ра ти да вра те око 1,3 ми -
ли јар де евра у др жав ни бу џет. Па ко
во ли, не ка из во ли. 

Од по зи тив ног из ве шта ја Европ -
ске ко ми си је о рас про да ји хр ват -
ских бро до гра ди ли шта за ви си и
ствар ни ула зак Хр ват ске у ЕУ, јер су
Бри та ни ја и Хо лан ди ја ста ви ле до
зна ња да без њи хо ве про да је не ће
ра ти фи ко ва ти Уго вор о при сту па њу
Хр ват ске ЕУ. 

Прак тич но, Бри та ни ја и Хо лан ди ја,
во де ће европ ске др жа ве у бро до град -
њи, хо ће да се ота ра се кон ку рен ци је из
Хр ват ске. 
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К
ад је у мар ту 1999. го ди не
по че ла агре си ја НА ТО-а и
шип тар ских те ро ри ста на

Ср би ју, ме ђу до бро вољ ци ма ко ји су се
при ја ви ли да бра не отаџ би ну би ла је и
Љи ља на Ка ра ђор ђе вић Жи гић из
Кра гу јев ца. Рас по ре ђе на је у 125. мо -

то ри зо ва ну бри га ду, ко ја је бит ке
про тив не при ја те ља во је ва ла у под -
нож ју Про кле ти ја. 

По ги ну ла је 1. апри ла у ата ру се ла
Лу бе нић код Пе ћи. Има ла је че тр де -
сет и две го ди не. Иза ове хра бре и ве -
о ма ле пе же не оста ло је ше сто ро ма -
ло лет не де це. И ње на из ја ва, за бе ле -
же на не где у Ме то хи ји, у пре да ху из -

ме ђу две бит ке, а об ја вље на че ти ри
не де ље по сле ње не смр ти у но во сад -
ском „Све ту“: „Бра ни ћу Ср би ју и кад
бу дем мр тва“. 

Љи ља на, Сла ђа на,
Ми ра, Рад ми ла…

Но ви ја срп ска исто ри ја кр ца та је
при ме ри ма уз ви ше ног жр тво ва ња же -
на за сло бо ду свог на ро да и од бра ну
сво је по ро ди це. 

На жа лост, за ве ћи ну њих ши ра јав -
ност ни кад ни је чу ла. Очу ва ње успо ме -
не на те хе ро и не све ло се на се ћа ње
њи хо вих нај бли жих и по не ки, углав -
ном слу ча јан, чла нак у ло кал ним но -
ви на ма. 

Љи ља ни ним сто па ма жр тво ва ња и
сла ве по шла је и Сла ђа на Стан ко вић
из Ни ша. Она је за сло бо ду Ср би је по -
ги ну ла 5. ју на 1999. го ди не, као бол -
ни чар ка 549. мо то ри зо ва не бри га де,
у се лу Пла не ја код При зре на. 

Дру гог да на пра во слав ног Бо жи ћа
1993. го ди не, у Ла хо ву код Би ха ћа,
из вр ша ва ју ћи рат ни за да так, по ги ну -
ла је Ми ра Ра да ко вић, три де сет сед -
мо го ди шња до ма ћи ца из Бо сан ског
Пе тров ца. 

Истог да на, са мо на ју жном де лу
кра ји шког ра ти шта, смрт је за гр ли ла и
де вет на е сто го ди шњу Рад ми лу Јар че -
вић из Рав ног код Ку пре са. Ра да, мој
рат ни са бо рац, би ла је до бро во љац –
ни шан џи ја на тен ку Сед ме бри га де
ВРС, у чи јој по са ди су се на ла зи ле још
две де вој ке – про фе сор Та ња Ђу ка но -
вић и Мил ка Спре мо. 

По ги ну ла је у уста шкој за се ди у За -
на глин ској шу ми. Смр то но сна ра на
ко ју је ге лер на пра вио на бе лом де во -
јач ком вра ту би ла је то ли ко ма ла да из
ње ни је ис те кла ни кап кр ви. 

Ка сни је, не срећ ни рат ни усуд у
смрт је од вео и Мил ку Спре мо, ко ја је
тек би ла за ко ра чи ла у пу но лет ство. 
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Бра�ни�ћу�Ср�би�ју
и�кад�бу�дем�мр�тва

ПОД СЕ ЋА ЊЕ НА СРП КИ ЊЕ КО ЈЕ СУ
ОД 1991. ДО 1999. ГО ДИ НЕ РА ТО ВА ЛЕ 

И ПО ГИ НУ ЛЕ ЗА ОТАЏ БИ НУ

•Ово�је�по�ру�ка-ама�нет�ко�ју�је�че�ти�ри�да�на�пре�по�ги�би�је�
у борбама�против�шиптарских�терориста�оста�ви�ла�мла�да
Љи�ља�на�Жикић-Ка�ра�ђор�ђе�вић�из�Кра�гу�јев�ца,�добровољацу
Војсци�Југославије,�иза�ко�је�је�оста�ло�ше�сто�ро�ма�ло�лет�не�де�це

Пи�ше:�Ду�шан�Марић

Пе сма ко ју је Љиљана
написала уочи по ги би је

И кад умрем ја ћу но гом опет ста ти
да сто јим к’о хра бра и ви со ка сте на
по глед ће веч но гра ни цу да пра ти
ни гроб ми не ће ре ћи да ме не ма. 

Из ник ну ћу сву да где се ми че цве ће
где ва зду ха има и где не ма, та мо
за све ћу би ти и за шта се не зна

и за оно ко ли ко мо же мо да зна мо. 

Стра жар ћу би ти су ро ви и стра шни
ту ђин и ло пов да се стал но пла ши

јер Ср бин не мо же да се зо ве ро бом
Ср би ја, ту су сви ве ко ви на ши. 



Рад ми ла, Је ла, Ста на…

Јед ну дру гу Рад ми лу, Су ба шић,

бол ни чар ку из Ба ња лу ке, упо знао

сам док смо у кр ва вим ви ше ме сеч ним

бор ба ма у ле то 1992. го ди не на Го лој

пла ни ни сла ма ли ју нач ки от пор ко -

јим су Хр ва ти и му сли ма ни по ку ша ли

да нас за у ста ве у офан зи ви на ав но јев -

ско Јај це. 

По ги ну ла је 13. ав гу ста 1992. го -

ди не, као чу ве на Ћо пи ће ва Ма ри ја

на Пр ко си ма. Ра фал је по ко сио у тр ку,

док је по ку ша ва ла да при тек не у по -

моћ ра ње ном са бор цу. Као и ње на

име ња ки ња с Ку пре са, Рад ми ла је има -

ла са мо де вет на ест го ди на. 

Док су На та ша Кан дић, Со ња Би сер -

ко, Би ља на Ко ва че вић и ар ми ја слич -

них „же на у цр ном“ у сред Бе о гра да

исме ва ле ју нач ку бор бу срп ског на ро -

да у БиХ и да ва ле гро мо гла сну по др -

шку они ма ко ји су ње но Под ри ње у цр -

но за ви ли, три де се то смо го ди шња Је -

ла Сто ја но вић из Ло знич ке Ри је ке

код Бра тун ца, кад год је за тре ба ло,

обла чи ла је уни фор му и с пу шком у ру -

ка ма, ра ме уз ра ме са му жем Де си ми -

ром, од ла зи ла на фронт, да свој дом и

свој на род бра ни од му сли ман ских

бан ди из Сре бре ни це. 

Код ку ће је оста вља ла пе то ро не ја -

ке де це. 

Од Ивањ да на 1992. го ди не ма ли

ан ђе ли уза луд че ка ју мај чин по вра так.

По ги ну ла је за јед но са сед мо ро сво јих

ком ши ја и са бо ра ца, бра не ћи Ло знич -

ку Ри је ку од не ко ли ко сто ти на му сли -

ман ских вој ни ка, ко ји су под ко ман -

дом На се ра Ори ћа тог да на упа ли у се -

ло, па ле ћи и уби ја ју ћи све ре дом. 

Три не де ље ка сни је, 30. ју ла 1992.

го ди не, ра ту ју ћи за отаџ би ну на па ди -

на ма вр лет не Тре ска ви це, жи вот је

да ла је и Ста на Ву ја чић (39) из Ка ли -

но ви ка. 

Ја ња, Рај ка, Је ли сав ка…

Мит ском хра бро шћу и при себ но -
шћу, 11. ок то бра 1943. го ди не, у се лу
Пље ско код Ро га ти це, Ја ња Ћа ћић
спа си ла је жи вот че тво ро сво је де це и
нај мла ђе де те сво је је тр ве. Њи хо ве
ком ши је му сли ма ни за тво ри ли су тог
да на Ја њу и два на е сто ро уку ћа на у по -
ро дич ну ку ћу, ко ју су по том за па ли ли. 

– Јед ни су па ли ли ку ћу, а дру ги нас
по ли ва ли бен зи ном и гу ра ли у ва тру –
се ћа се Ја њи на кћер ка Рај ка Не шко -
вић, ко ја је тад има ла 10 го ди на. – Кад
су нас све за па ли ли, иза шли су из ку ће,
и спо ља за ко ва ли вра та и про зо ре. Мо -
ји уку ћа ни, за па ље не бук ти ње, су да ра -
ли су се по со ба ма, ко је је ис пу нио густ
дим и ми рис пр же ног ме са. 

Очај на, али ипак до вољ но при себ -
на, Ја ња је при ме ти ла да је дан про зор
ни је за ко ван. 

– Ре кла нам је да ће она ис ко чи ти
кроз про зор и да ми учи ни мо исто –
на ста вља Рај ка. – Упо зо ри ла нас је да
бр зо тр чи мо пре ма шу ми и за пре ти ла
да се, без об зи ра шта се са њом до га ђа -
ло, не сме мо освр та ти. 

На ру ку не срећ ним љу ди ма ишло је
то што су, због ве ли ке ја ре и де ло ва др -
ве ног кро ва ко ји су ле те ли уна о ко ло,
му сли ма ни мо ра ли да се од мак ну да -
ље од ку ће. 

– Кад је ис ко чи ла, мај ка је по че ла да
бе жи низ па ди ну, су прот но од шу ме,
та ко да је му сли ма ни ви де. Очи глед но,
же ле ла је и ус пе ла да сву њи хо ву па -
жњу при ву че на се бе. Кроз дим сам ви -
де ла ка ко се 70-80 ме та ра од ку ће го -
ло ру ка рве са ду шма ни ма. Чу ле су се
њи хо ве псов ке. Кад су нас при ме ти ли,
већ смо би ли на ула зу у шу му, па ни ког
ни су по го ди ли. По бе гле смо ја и мо ја

се стра Мил ка и на ша бра ћа Са во и
Бла го је. 

Са со бом смо из не ли и нај мла ђе де -
те на ше стри не Је ли сав ке, Рај ка, ко ји
је имао са мо две го ди не. По след ње
што сам ви де ла то је ка ко на шу мај ку
до но се до оног про зо ра и ба ца ју на зад
у ва тру. 

Ма ло је срп ских се ла у БиХ ко ја у то -
ку Дру гог свет ског ра та ни су има ла
сво је Ћа ћи ће и у ко ји ма ни је за бе ле -
жен не ки под виг сли чан ово ме ко ји је
Ја ња учи ни ла. Али пре ко све га то га је
бр зо и ла ко пао вео за бо ра ва. 

За хва љу ју ћи по пла ви ла жних и де -
ге не ри са них дру штве них вред но сти
уве зе них са За па да, по ре ме ће ним по -
ли ти ча ри ма и мас-ме ди ји ма ко ји те
вред но сти без об зир но про па ги ра ју,
ве ћи на мла дих Срп ки ња зна да на бро -
ји све љу бав ни ке На та ше Бе ква лац,
зна ка кве пар фе ме ко ри сте Го га Се ку -
лић и Је ле на Кар ле у ша или ка ко се зо -
ву глав не ју на ки ње свих 50 тур ских се -
ри ја ко је су пре пла ви ле срп ске те ле ви -
зи је. Али, ма ло је њих ко је би да нас
зна ле да на ве ду име бар јед не Срп ки -
ње ко ја је сво јим де лом или не ким по -
ступ ком за ду жи ла свој на род. 
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Сне жа на и два бра та

Сне жа на Га врић (24) из Гор њих
Ја ру шки код Лу кав ца, чет на ку ва ри -
ца у Дру гој озрен ској бри га ди Вој ске
Ре пу бли ке Срп ске, по ги ну ла је 18. ју -
ла 1992. го ди не, кад је по ло жај ње не
је ди ни це на па ла му сли ман ска ар ти -
ље ри ја. Иза ње је оста ла дво го ди шња
кћер ки ца Зо ра. 

Тих слав них и тра гич них да на, бра -
не ћи Озрен, у ре до ви ма ВРС по ги нуо
је Сне жа нин ро ђе ни брат Сла во љуб
(27), док је дру ги брат, То ми слав
(39),умро од бо ле сти ко ју је „за ра дио“
у ра ту. 

Зо ри ца и Ру жа

Пре ле па Зо ри ца Ми ло ше вић из
Ва ро шлу ка код Трав ни ка по ги ну ла
је у сво јој два де сет и тре ћој го ди ни,
као до бро во љац у са ста ву 19. бри га -
де ВРС, 15. апри ла 1992. го ди не у
око ли ни До њег Ва ку фа. 

Ру жа Ка ла ко вић из Па кра ца
(32), до бро во љац у та да шњој ЈНА, по -
ги ну ла је 11. но вем бра 1991. го ди не,
бра не ћи сво ју За пад ну Сла во ни ју од
Туђ ма но вих уста ша. 

БАЊАЛУКА: 
Спомен-соба погинулим војницима Војске Републике Српске
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Б
е о град, 7. ок то бра 1915. го -
ди не. У то ку но ћи вој ска моћ -
не Аустро-Угар ске ца ре ви не

ус пе ла је да пре ђе Ду нав на де лу оба ле
ко ји је бра нио Дру ги ба та љон Де се тог
ка дров ског пу ка, под ко ман дом ма јо ра
Дра гу ти на Га ври ло ви ћа. Ма јор има
ма ло вој ни ка и са мо два офи ци ра. У
по моћ му при сти же јед на је ди ни ца бе -
о град ске жан дар ме ри је и Срем ски до -
бро во љач ки од ред.

Док вој ни ци 59. аустриј ске ди ви зи је
утвр ђу ју мо сто бран иза же ле знич ког

на си па, срп ски вој ни ци ки ди шу да их
ба це на зад у Ду нав. Пр ва у ју риш кре ће
жан дар ме ри ја, али је за у ста вља пло -
тун ска ва тра из пу ша ка и ар ти ље ри је. 

Срп ске по ло жа је у Ба нат ској ули ци,
ко ја је пре тво ре на у ру ше ви не, ту ку
де се ти не швап ских то по ва. Не бо и зе -
мља пре кри ве ни ди мом. Ва здух се
про ла ма од стра шних де то на ци ја, ју -
нач ких по кли ча и ја у ка ра ње них вој -
ни ка. По не где ра сто ја ње из ме ђу две
вој ске ни је ве ће од 30 ме та ра. Во де се
бор бе пр са у пр са. Че сто ра де са мо
бом бе и но же ви.

– • –
Не при ја тељ ви ше стру ко над моћ -

ни ји, а де сна оба ла Ду на ва мо ра би -
ти осло бо ђе на. 

То на ре ђу ју краљ и Вр хов на ко -
ман да.

То на ре ђу је Бе о град, срп ска пре -
сто ни ца.

То на ре ђу је мај ка ко ја је си ноћ
дрх та вом ру ком по след њи пут по -
ми ло ва ла си на је дин ца.

То на ре ђу је дра га на ко ја је ју трос
по след њи пут по љу би ла дра га на
свог.

То наређујe чедo којe у авал ским
збе го ви ма слу ша стра шну ло мља ву
из прав ца Бе о гра да.

То на ре ђу је отац ко ји је ју трос,
кри ју ћи бри гу, уз ре чи: „Не ка те Бог
чу ва“, си на ис пра тио до ка пи је, а тек
он да ка да је рат ник од ма као низ со -
как, пу стио су зу да ка не низ ока ме -
ње но ли це.

То на ре ђу ју офи цир ска част и за -
кле тва по ло же на Отаџ би ни.

Око 14 ча со ва и 15 ми ну та у кла ни -
ци на ста је за тиш је. Ма јор Га ври ло -
вић на ре ђу је збор. Оку пља ју се три
ње го ва во да, два во да Тре ћег ба та љо -
на и Срем ски до бро во љач ки од ред.

Тач но у 14 ча со ва и 30 ми ну та,
пред ка фа ном „Ја се ни ца“, др жи свој
по след њи го вор, из да је сво ју по -
след њу за по вест.

– • –

Вој ни ци!

Тач но у три са та не при ја тељ се мо -

ра раз би ти ва шим сил ним ју ри шем,

раз не ти ва шим бом ба ма и ба јо не ти ма.

Образ Бе о гра да, на ше пре сто ни це, мо -

ра да оста не све тао.

Вој ни ци! Ју на ци! Вр хов на ко ман да

из бри са ла је наш пук из број ног ста ња.

Наш пук је жр тво ван за част Бе о -

гра да и Отаџ би не.

Ви не ма те да се бри не те за сво је

жи во те, они ви ше не по сто је!

За то на пред, у сла ву!

За кра ља и Отаџ би ну!

Жи вео краљ! Жи вео Бе о град!

– • –

По след ње при пре ме, по след њи

по здра ви и опро шта ји. Ако по ги -

нем... по здра ви ми Јо ва ну. Ре ци јој да

ме не за бо ра ви... Оби ђи ми мај ку...

Мо лим те, бри ни ми се о де ци... По -

не си ово пи смо мо јој ве ре ни ци. Не -

ка ме не че ка... Ре ци Со њи не ка пра -

шта, не ка се уда за Пре дра га, он ће

јој би ти до бар... Кр сти ми си на.

– • –

Ви не по ла зи те ни на ита ли јан ски,

ни на ру ски, ни на фран цу ски фронт.

Ви по ла зи те у бор бу про тив јед ног

но вог не при ја те ља, опа сног, жи ла вог,

хра брог и оштрог. Ви по ла зи те на срп -

ски фронт и на Ср би ју, а Ср би су на род

ко ји из над све га во ли сло бо ду и ко ји се

бо ри и жр тву је до по след њег.

Па зи те да вам овај ма ли на род не

по мра чи сла ву и до са да шње успе хе

слав не не мач ке ар ми је.

(За по вест аустриј ског фелд мар ша -

ла Ма кен зе на сво јим тру па ма, пре на -

па да на Ср би ју)

– • –

Тач но у 15 ча со ва ма јор Га ври ло -

вић, на пет као лук, ко ман ду је: „Ју -

риш, ју на ци. Ју риш, со ко ло ви мо ји.“
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Мр тви вој ни ци кре ћу за сво јим мр -

твим ко ман дан том. На ба јо нет и

вре ло оло во. У сла ву.

Пре жи ве ли аустриј ски вој ни ци

су све до чи ли да им се, док су пло ту -

ни ма ко си ли срп ску мла дост, крв

ле ди ла пред тим ју на штвом и

спрем но шћу на уми ра ње.

Бит ка је тра ја ла до су мра ка, све

док и по след њи срп ски вој ник ни је

по ги нуо.

Суд би на је хте ла да пре жи ви са -

мо је дан, ма јор Га ври ло вић. Те шко

ра њен. Ру ке суд би не су га из ву кле

са бо ји шта.

Да пре жи ви и све до чи о под ви гу

сво јих вој ни ка. 

И да осе ти ла ко ћу са ко јом ће их

Ср би ја за бо ра ви ти.

Осмог ок то бра ују тро ви ше ни ко

ни је бра нио де сну оба лу Са ве и Ду -

на ва, а сле де ћег да на за ста ва жу то-

цр не мо нар хи је за ви јо ри ла се на

срп ском Ста ром дво ру.

– • –

Со лун ски фронт, 15. сеп тем бар

1918. го ди не. Ко ман дант ба та љо на у

пу ку „Цар Ла зар“ Дра гу тин Га ври ло -

вић ва ди са бљу, љу би је пред вој ни ци -

ма и ко ман ду је: „Ју риш, ју на ци! Ју риш,

мо ји со ко ло ви“.

Све по сле то га је ле ген да. Ме се ци су

про ла зи ли, а фран цу ска ко њи ца ни је

успе ва ла да стиг не срп ску пе ша ди ју,

ко ја је под ко ман дом сво јих ма јо ра Га -

ври ло ви ћа ју ри ша ла пре ма Ско пљу,

Ни шу, Бе о гра ду, Са ра је ву, Кар лов цу... и

осло ба ђа ла Отаџ би ну.

– • –

По сле ра та, Дра гу тин Га ври ло -

вић ду го је био ко ман дант пу ка у

Кру шев цу. За ис ка за ну хра брост и

ве шти ну, до био је 12 нај ви ших срп -

ских вој них од ли ко ва ња и Фран цу -

ски крст, про гла шен је за пр вог по -

ча сног гра ђа ни на Кру шев ца, али

ни кад ни је до био чин ге не ра ла.

На кон про бо ја Со лун ског фрон -

та, вој во да Бо јо вић га је пред ло жио

за ге не рал ски чин, али је вој во да

Сте па Сте па но вић био про тив, „јер је

мно го млад“. 

По ла гао је ге не рал ски ис пит у

Шти пу 1927. го ди не, али ни је по ло -

жио. Три го ди не ка сни је, ка да је

пре ко ман до ван у Бе о град, од био је

да по но во по ла же за ге не ра ла. Сма -

трао је да му кра ље ви ге не ра ли Те -

шић и Ха џић иона ко не ће да ти да

по ло жи. 

Уско ро, сти же и по твр да да ни је у

ми ло сти љу ди из кра ље вог окру же -

ња – ње га, ар ти ље риј ског пе ша дин -

ца, срп ски Ге не рал штаб име ну је за

пре да ва ча на Вој ној ака де ми ји, на

сме ру  вој на ад ми ни стра ци ја.

На кон мар тов ског пу ча 1941. го -

ди не, во ђа за ве ре ни ка, Га ври ло ви -

ћев ко ле га из кла се, ге не рал Ду шан

Си мо вић, по звао је пу ков ни ка, по ну -

дио му чин ге не ра ла и ми ни стар ско

ме сто. Пу ков ник се љу ба зно за хва -

лио и од био по ну ђе ну част. 

Две не де ље ка сни је, у око ли ни

Са ра је ва, пао је у не мач ко за ро бље -

ни штво и до пао роп ства.

– • –

Че ти ри го ди не ка сни је, мај 1945.

го ди не. Бе о град осло бо ђен од фа ши -

зма, а оку пи ран од ко му ни зма. На бе о -

град ску же ле знич ку ста ни цу сти жу

во зо ви са пре жи ве лим срп ским офи -

ци ри ма и вој ни ци ма ко ји су би ли у на -

ци стич ким ло го ри ма. 

Из јед ног из ла зи ста сит, мар кан -

тан, али мр шав му шка рац у офи цир -

ском оде лу Кра ље ви не Ср би је. Ус пра -

ван стас, као да су че ти ри го ди не роп -

ства у ло го ру Офлаг код Нир нбер га

но си ла не ка дру га пле ћа. 

Но ве вла сти га од во де на Ба њи цу –

у ло гор. Се дам да на ка сни је пу шта ју га

на сло бо ду.

– • –

Кре ће низ да на шњи Бу ле вар

осло бо ђе ња, пре ма Сла ви ји и Бе о -

град ској ули ци број 4. Та мо су му,

кад је дру ги пут пред на ле том ја чег и

број ни јег не при ја те ља на пу штао

свој Бе о град, оста ли дом и по ро ди ца.
Про ла зни ци га за гле да ју. Ве ћи на

ћу ти, али ма ло, ма ло па му не ко до -
ба ци по не ку увре ду. Због уни фор ме.
Псу ју му кра ља. Кли чу Ти ту и Пар ти -
ји. Не ко до ба цу је: „Удри га, је бо га
краљ Пе тар. Не ка иде ње му“.

Пу ков ник ћу ти. По гле дом пу ним
ту ге и не ве ри це, са рав но ду шно шћу
чо ве ка ко ји још хо да, али је дав но у
се би рас кр стио са жи во том, гле да у
раз ја ре ног чо ве ка и на ста вља да ко -
ра ча.

А пред очи ма Ду шан, Бо јан, Иван,
Алек сан дар, Дра ги ша... ста си ти као
ја бла но ви. Упла ше ни. Пред њи ма је
вој ска моћ ног ца ра и ће са ра. Али на
ње гов по клич ди жу се и сво ју мла -
дост по кла ња ју Отаџ би ни. 

Та ко Бе о град до че ку је Ма јо ра
(не ма тог срп ског пра во пи са ко ји
мо же да оспо ри да се ов де на пи ше
ве ли ко М) Дра гу ти на Га ври ло ви ћа,
ко ји се по сле че тво ро го ди шње ро -
би је у на ци стич ким ло го ри ма, вра -
ћа у Отаџ би ну.

– • –

На кон што се вра тио ку ћи, пу ков -
ник Га ври ло вић се на гло раз бо лео. Из -
гу био је во љу за жи во том. Оно што су
по че ли вој ни ци 59. ди ви зи је аустро у -
гар ске ца ре ви не, а на ста ви ли крв ни ци
у Хи тле ро вим ло го ри ма, на не ки на -
чин за вр ши ли су ста нов ни ци осло бо -
ђе ног Бе о гра да. Раз о ча ран увре да ма и
на чи ном на ко ји га је Отаџ би на до че -
ка ла из роп ства, ни ка да ви ше ни је иза -
шао у дво ри ште, а ка мо ли про ше тао
сво јим Бе о гра дом. 
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Два ме се ца ка сни је, 19. ју ла 1945.
го ди не, у осло бо ђе ном Бе о гра ду, умро
је Дра гу тин Га ври ло вић.

– • –

Сил ни цар и ће сар из моћ но га Бе -
ча уда рио на си ро тињ ску Ср би ју, из -
мр цва ре ну под че ти ри ве ка осман -
лиј ске оку па ци је и два бал кан ска
осло бо ди лач ка ра та. 

Беч ки ге не рал По ћо рек сто ји ис -
пред свог шта ба у под нож ју Це ра,
гле да пи то му пла ни ну нат кри ве ну
бе лим ми хољ дан ским обла ци ма и
дик ти ра ул ти ма тум срп ском пу ков -
ни ку Ми ли во ју Сто ја но ви ћу, ко ман -
дан ту Гво зде ног пе ша диј ског пу ка
(до бро си про чи тао Ср би не ку кав -
ни, пук се звао Гво зде ни и био је гво -
зде ни!) у ко јем тра жи да овај укло -
ни сво је вој ни ке, ка ко уза луд не би
про ли ва ли сво ју крв, јер ће он,
аустро у гар ски вој ско во ђа, сва ка ко,
за три да на умар ши ра ти у Бе о град.

А пу ков ник Сто ја но вић, у ми сли -
ма уз сво ју тро шну ку ћу и сво ју не -
јач, у ми сли ма уз Ла за ра и Ми ло ша,
ше та по свом шта бу – ме мљи вом со -
бич ку у оро ну лој ку ћи ци и, по истом
еми са ру, По ћо ре ку, от пи су је „из гла -
ве“, у де се тер цу:

„По ћо ре че, ца ре ви ве ћи ле,
Ду ша ми је од Ко со ва ста ра,
Твр до ср це у гор ско га ву ка,
Ко ман дант сам Гво зде но га пу ка,
Не бо јим се ца ра ни ће са ра!“ 

По ћо рек ви ше ни је по слао ни јед но
слич но пи смо.

– • –

Де вет на е сти ју ли, го ди на 1945. У
ко му ни стич ку ко ман ду гра да Бе о гра -

да сти же пи смо по ро ди це Га ври ло вић,
ко ја оба ве шта ва ње го во ве ли чан ство
на род ну власт, да је раб Бо жи ји Дра гу -
тин Га ври ло вић, му че ник, ис пу стио
ду шу. 

А по што је исти био срп ски пу ков -

ник, ко ји је у два ра та ра то вао за Бе о -

град и Ср би ју, по ро ди ца пи та да ли би

се Бе о град и Ср би ја удо сто ји ли да га

са хра не уз вој не по ча сти.

Од го вор је гла сио: „Не“.

По ро ди ца по но во пи ше: „Да ли пу -

ков ник Га ври ло вић мо же да бу де са -

хра њен крај ко стур ни це сво јих вој ни -

ка, ко ји су, под ње го вом ко ман дом, по -

ги ну ли 1915. го ди не, бра не ћи Бе о -

град?“

Од го вор је гла сио: „Не“.

По ро ди ца пи ше град ској вла сти:

„Да ли пу ков ник Га ври ло вић мо же да

до би је не ко дру го гроб но ме сто?“

Од го вор је гла сио: „Не!“
Ле ген дар ни ма јор Га ври ло вић, чи ја

се ко ман да из у ча ва на свим вој ним

ака де ми ја ма од То ки ја до Сан тја га, са -
да пу ков ник, са хра њен је у гроб сво је
уј не на Но вом гро бљу. 

– • –

Над отво ре ном ра ком на Но вом
гро бљу, над мр твач ким ков че гом
Дра гу ти на Га ври ло ви ћа, пред ту -
жном, осра мо ће ном и за пла ше ном
род би ном, рет ким пре жи ве лим са -
бор ци ма из мно гих би та ка и ко му -
ни стич ким ко ме са ри ма, кра љев ски
пу ков ник Алек сан дар То до ро вић,
уз диг ну те гла ве, пр ко сно, из го ва ра
ре чи ко ји ма ста вља на коц ку сво ју
сло бо ду: 

„Да нас је још је дан ви тез без стра -
ха и ма не ма ње. Још је дан храст ма -
ње из оне го спод стве не шу ме срп -
ских ро до љу ба ко ји су са го ре ли на
ол та ру Отаџ би не“. 

– • –

Дра гу тин Га ври ло вић је по то мак
по зна те по ро ди це за на тли ја и све ште -
ни ка. Ро ђен је 1892. го ди не у Чач ку. Са
Ра дој ком Бе ло па влић из ро дио је пе то -
ро де це – че ти ри кћер ке и си на. Свих
пе то ро за вр ши ло је фа кул тет. Ње гов
син Дра гош, ар ти ље риј ски по руч ник,
хра бро се у ле то 1941. го ди не, као ко -
ман дир ба те ри је, бо рио про тив швап -
ске вој ске. За ро бљен је и од ве ден у ло -
гор. У ло гор су од ве де ни и та мо скон -
ча ли сви Га ври ло ви ће ви зе то ви. 

На кон сло ма фа ши зма, ка да је чуо
ка ко је сло бод на Отаџ би на до че ка ла
ње го вог оца, од лу чио је да еми гри ра у
Аме ри ку, где је умро 1979. го ди не. По -
ро дич ну ло зу на ста вља ње гов син
Дра гу тин, ко ји жи ви у Чи ка гу.

На сто го ди на од ње го вог ро ђе ња,
по том ци ма јо ра Га ври ло ви ћа по ку ша -
ли су да у ње го вом Чач ку ор га ни зу ју
из ло жбу. Ко ми тет СК је за бра нио ње -
но одр жа ва ње!

VELIKA SRBIJA

Јунаци
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шал Фон Макензен
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Ч
у јеш ли ти, Ср би не, ову по -
вре ме ну ви ку са се ве ра др -
жа ве: ОВО ЈЕ НА ШЕ! Уз по др -

шку ко му ни стич ко-чет нич ких кће ри
и си но ва, не ко у Ра шкој обла сти, у ста -
ром Ра су и око ње га, око Ми ле ше ве и
Со по ћа на, на ра зу мљи вом срп ском је -
зи ку ви че: ОВО ЈЕ НА ШЕ!

На Ко со ву и Ме то хи ји, по себ но у
цар ском При зре ну, још од пр вог угар -
ка ба че ног на срп ске све ти ње и пр вог
мет ка ис па ље ног у Ср би на, ви чу: ОВО
ЈЕ НА ШЕ!

А ти, Ср би не, слу шаш, гле даш и ћу тиш.
Ка да ћеш ћеш да се ус пра виш и

вик неш: Па, до бро, се ме вам ва ше,
има ли ту шта на ше, срп ско! Ако је
све ва ше, за што ми ве ко ви ма пла ћа мо
по рез на ту ђу зе мљу, на ту ђу имо ви ну!

Про го во ри, Ср би не, је зи ком сво јих
ча сних пре да ка!

Шта ове не вла ди не, и ове вла ди не
ор га ни за ци је, и ови ко му ни стич ки и
чет нич ки си но ви и кће ри, и њи хо ви
по кро ви те љи и да ро дав ци, ли ше ни
стра ха од Бо га и сти да од љу ди, оче ку -
ју од те бе, Ср би не?

Оче ку ју, ви дљи во је, да при ста -
неш на оти ма чи ну у име сло бо де и
де мо кра ти је, оче ку ју да се по ми риш

с гу бит ком сво је др жа ве, па и да се
по ми риш са оти ма чем, да по раз го -
ва раш са њим у ду ху ко му ни стич ког
брат ства-је дин ства. 

Ми сле ове не вла ди не, ми сле ови
сил ни ци, да ћеш на не кој гра нич ној
ли ни ји ова ко да по здра виш ком ши ју
Му фљу зи ја: „До бро ју тро ком ши ја, ка -
ко си спа вао, ка ко ти је у мо јој ку ћи, на
мо јој ли ва ди, је ли још хлад на во да из
мо га бу на ра? Слу шај, ви дим да си пре -
о рао гро бо ве мо јих пре да ка, спо ме ни -
ке угра дио у те ме ље шта ле. Ако, ако, ја
ћу све ћу да упа лим на ли ва ди.

Ви дим да си сру шио цр кву у ко јој
сам кр штен и у ко јој су кр ште ни сви
мо ји пре ци. Ако, ако, ја не мам на ме ру
да се та мо вра тим – оста ћу ов де, у ту -
ђој ку ћи.“

О та по сла – што би ре кли Ба на ћа ни
– не ће би ти ни шта. Ни кад се то не ће
до го ди ти. 

Из ве сно је: спо ко ја не ће би ти. Не -
ће га би ти ни за Ср бе, ни за Шип та ре.
Шип та ри зна ју да су оти ма чи, Ср би
зна ју да им је оте то.

Jедног да на, кад Го спод ка же да је
тре ну так, мо же се са срп ске стра не
оче ки ва ти гр мља ви на: „С ог њи шта
ми лог бе жи ми, ку го!“....

Ни је Ко со во и Ме то хи ја пар че зе -
мље – ка ко то го во ре от пад ни ци од ве -

ре и на ци је. Ни је до ли на, ни је ни рав -
ни ца, ни бре жу љак на Га зи ме ста ну, ни
жит но по ље крај Ла ба и Сит ни це, ни
ви но гра ди ко је су пре ци на ши за са ди -
ли а ру ке по то ма ка не го ва ле, ни је ни
ко стур ни ца, ни ја ма не пре глед на...

Ко со во је ду ша Ср би но ва, ра на не -
за це ље на, крв ње го ва, ње го ва кле -
тва и мо ли тва, ње го во пам ће ње и ње -
го ва ко лев ка у ко јој је сва ко де те са
сва ком ка пи кр ви из мај чи них гру ди
при ми ло и све ту при чест и све ти за -
вет: мр жња на роп ство и спрем ност
на уми ра ње у бор би за сло бо ду.

Мо гу нас сил ни ци на ко ље на би ја ти,
мо гу нас по но во бом бар до ва ти, мо гу
нас ве ша ти, али нас ни ка да, ни ка да, не -
ће при во ле ти и на те ра ти да се од рек не -
мо дра гу ља ко ји се зо ве Ко со во и Ме то -
хи ја.

Та ко, си гу ран сам, ми сли нај ве ћи
део Ср ба, оних Ср ба с обра зом и ја ком
пси хо ло шком кич мом ко ја се не са ви ја,
не кле чи, не ски да га ће кад чу је да до ла -
зи би ло ко ји и би ло чи ји моћ ник, јер Ср -
бин зна да ни ко ни је моћ ни ји од Бо га.

Ама нет кне за Ла за ра 

Знаш ли, Ср би не, да је тво ја отаџ -
би на пре ма бро ју на стра да лих нај -
ве ћа жр тва фа ши зма и на ци зма? И
сад, на јед ном, нео че ки ва но, су ма ну то
и не појм љи во у зе мљи Ср би ји, мно го -
стра да лој од фа ши зма, по ја ви ли се –
фа ши сти. 

Фа ши сти у Ср би ји су мом ци и де -
вој ке са срп ским име ном и пре зи ме -
ном, ко ји су тек пре шли гра ни цу пу -
но лет ства и ко ји би да са чу ва ју све -
тао образ Бе о гра да и Ота ча ства. 

Баш као што је тај образ чу вао ле -
ген дар ни Ма јор Га ври ло вић. Баш као
што је тај образ у те ста мен ту по ме нуо
све ти кнез Ла зар. Баш као што су тај
образ чу ва ли Ка ра ђор ђе и Ње гош.

VELIKA SRBIJA

Косовски завет

Чуј,�Ср�би�не!
КО СО ВО И МЕ ТО ХИ ЈА, ЗА ПИ СИ ЈЕД НОГ РАВ НО ГОР ЦА

•Из�ве�сно�је:�спо�ко�ја�не�ће�би�ти.�Не�ће�га�би�ти�ни�за�Ср�бе,�ни�за
Шип�та�ре. Шип та ри зна ју да су оти ма чи, Ср би зна ју да им је оте то

Пи�ше:�Ан�то�ни�је�Ђу�рић

KOSOVO, SU\ENO MESTO

Hriste Bò e raspeti i sveti,
Srpska zemqa kroz oblake leti.

Leti preko nebeskih visina,
Krila su joj Morava i Drina.
Kad je draga da odlazim ~ula,
Za rever mi neven zadenula.

Na tri sveto i na tri sastavno,
Odlazimo na Kosovo ravno.
Odlazimo na su|eno mesto,

Zbogom majko, sestro i nevesto.
Zbogom prvi nero|eni sine,

Zbogom ru`o, zbogom ruzmarine.
Zbogom leto, jeseni i zimo,
Odlazimo da se ne vratimo.
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Д
е сет го ди на осни ва чи и на -

ло го дав ци  Ха шког три бу на -

ла из Бе ле ку ће и НА ТО пак -

та, про тив прав но у при тво ру др же др

Во ји ла ва Ше ше ља, нај ве ћег жи вог срп -

ског на ци о на ли сту и пред очи ма свет -

ске јав но сти си сте мат ски кр ше ње го -

ва људ ска и про це сна пра ва, из ла жу ћи

га те ро ру ко ји је по чет ком ове го ди не

кул ми ни рао у по ку шајем ње го ве фи -

зич ке ли кви да ци је.
Ма ло је у но ви јој исто ри ји европ -

ског пра ва суд ских про це са ко ји су
иза зва ли то ли ку па жњу струч не и
ши ре јав но сти и у ко ји ма су у тој ме -
ри оп ту же ном ус кра ћи ва на пра ва
ко ја му при па да ју, као што је то слу -
чај  у ха шком про це су про тив пред -
сед ни ка СРС.

По ди за ње ла жне оп ту жни це, де се -
то го ди шње про тив прав но др жа ње у
при тво ру, без да на из ла ска на сло бо -
ду, на кнад но ме ња ње оп ту жни це, че -
сте из ме не чла но ва суд ског ве ћа,
стал ни по ку ша ји на ме та ња адво ка та,
фал си фи ко ва ње до ка за, ко ри шће ње
ла жних (уце ње них или пот ку пље -
них) све до ка, фи нан сиј ско из ну ри ва -
ње ње га и ње го ве по ро ди це,  ви ше ме -
сеч не за бра не по се та чла но ва по ро -
ди це и прав них са вет ни ка, ус кра ћи -
ва ње пра ва на од бра ну са сло бо де
(ко је му као оп ту же ни ку ко ји је до -
бро вољ но ди шао у Хаг при па да), ви -
ше ме сеч не за бра не те ле фон ских по -
зи ва, во ђе ње мон ти ра них суд ских по -
сту па ка, из ри ца ње дра стич них ка зни
због на вод ног не по што ва ња су да и
из ну ри ва ње стал ним про це сним и
дру гим сми ца ли ца ма, са мо су не ки од
ви до ва те ро ра ко ји за пад не оба ве -
штај не слу жбе вр ше над твр до гла -
вим и пр ко сним пред сед ни ком Срп -
ске ра ди кал не стран ке. 

Нај по зна ти јим свет ским по ли тич -
ким за тво ре ни ком, ко ји је због упор -
но сти, до след но сти и уме шно сти ис -
по ље не не са мо у ха шком про це су, већ
у це ло куп ној по ли тич кој ак тив но сти,
сте као углед јед ног од нај по зна ти јих
про тив ни ка нео ко ло ни јал не по ли ти -
ке но вог свет ског по рет ка.

Да би ко ли ко-то ли ко сталa на пут

том терору и са њиме упозналa дома-

ћу и светску јавност, група истакну-

тих српских интелектуалаца у Бео-

граду основала је и регистровала Ко-

митет за одбрану др Војислава Ше-

шеља. 

Ци ље ви Ко ми те та

Основни програмски циљеви Ко-
митета су:

Да пред међународном јавношћу

раскринкава нелегалност оснивања и

деловања Хашког трибунала.

Да правним аргументима и про-

пагандним средствима, заснованим

на чињеницима, доказује да је у пи-

тању политички суд, који не ради и

не суди ни по сопственом статуту,

ни по међународном праву, већ по

налозима које добија од америчке

администрације, Европске уније и

централе НАТО.

Изразито антисрпски суд, који су

САД и НАТО основали да би монтира-

ним судским поступцима, уз помоћ ла-

жних сведока и фалсификата, сву кри-

вицу за ратове вођене на простору

бивше Југославије и злочине почиње-

не у тим ратовима приписали српском

народу, Републици Србији и Републи-

ци Српској. 

С крајњим циљем да се Република

Српска, на основу политичких пресуда

за догађаје у Сребреници, прогласи за

геноцидну творевину и укине, да се

оправда агресија НАТО на Србију и Ре-

публику Српску, а посебно окупација,

етничко чишћење и отимање Косова и

Метохије. 
По националној структури опту-

жених, донетим пресудама, обра-
зложењу пресуда и висини казни ја-
сно је да овај суд има задатак да на
крајње тенденциозан начин интер-
претира не само карактер ратова
који су на простору СФРЈ вођени од
1991. године и касније догађаје, не-
го и целокупну историју јужносло-
венских народа.

Да се бори против бруталног, си-
стематског, кршења људских и проце-
сних права др Шешеља и о томе право-
времено обавештава српску и светску
јавност.

Да ради остваривања наведених за-
датака организује научне и стручне
симпозијуме, уз учешће истакнутих
научника и интелектуалаца из Србије
али и иностранства, организује проте-
стне скупове и конференције за штам-
пу, штампа књиге Војислава Шешеља
и других аутора,  штампа специјална
издања „Велике Србије“  и други про-
пагандни материјал.

Више од стотину пута Комитет се

оглашавао саопштењима за јавност, а

организовао је на десетине научних и
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протестних скупова поводом дешава-

ња у централном хашком процесу. По-

следњи у фебруару ове године, када се

на скупу који је Комитет организовао у

Београдској арени окупило око 22 000

људи. 

Посебно значајну улогу у обаве-

штавању и мобилизацији домаће и

светске јавности у одбрани људских

права и живота др Шешеља, Комитет

је имао у време када је он,због покуша-

ја Трибунала да му наметне адвоката и

ускрати право на одбрану, штрајковао

глађу и почетком ове године, када су

западне обавештајне службе покуша-

ле да га убију.

Неопходна 
финансијска подршка

Неподељено мишљење стручне

јавности јесте да је Комитет за од-

брану др Војислава Шешеља доса-

дашњим радом оправдао своју свр-

ху и дао значајан допринос докази-

вању злочиначког и антисрпског

карактера Хашког трибунала. 

У највећој мери активности Коми-

тета помагала је Српска радикална

странка. Међутим, сада је Српска ради-

кална странка изгубила статус парла-

ментарне странке и остала без буџет-

ских средстава, што озбиљно угрожа-

ва његову активност.  

Наравно, чланови Комитета ће

наставити са радом чак и у случају

да ово удружење остане без ика-

квих средстава, јер је у питању

фронт који не сме да се напусти. Од

исхода битке која се води на том

фронту умногоме ће зависити тума-

чење историје овог дела Балкан-

ског полуострва крајем прошлог и

почетком овог века, посебно тума-

чење узрока и тока ратова који су

вођени на развалинама бивше Југо-

славије.

Међутим, смањење активности Ко-

митета у значајнијем обиму имало би

изузетно тешке последице не само по

одбрану др Војислава Шешеља, већ и

по наставак борбе коју Комитет води

против сатанизације српског народа, а

у којој Хашки трибунал има кључну

улогу. 

Практично, у пропагандном рату

који траје несмањеним интензите-

том, чланови Комитета, који раде у

веома тешким условима и чији су је-

дини мотиви брига за српске нацио-

налне интересе и пружање подршке

јуначкој борби Војислава Шешеља,

против себе имају огромну пропа-

гандну машинерију САД, НАТО пакта

и највећих медијских кућа, које они

контролишу. 

Из тих разлога, Комитет за од-

брану др Војислава Шешеља се

овим путем обраћа Србима широм

света, али и припадницима других

народа, свима онима што не приста-

ју на терор који званични Вашинг-

тон и НАТО пакт чине над српским

народом и председником Српске ра-

дикалне странке, да својим добро-

вољним прилозима помогну рад Ко-

митета и борбу коју др Војислав Ше-

шељ, и после десет година заточе-

ништва у тамници, са непоколе-

бљивом вером у победу, успешно

води против Хашког трибунала и

његових налогодаваца.

Успех и победа др Војислава Шеше-

ља у хашком процесу и Комитета у

пропагандном рату који се води око

тог поступка, биће победа српског на-

рода, Републике Србије и Републике

Српске. 
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Н
а кон из бо ра но ве Вла де Ср -
би је, у Бе о град је сти гла че -
стит ка но вом пре ми је ру

Иви ци Да чи ћу од ди рек тор ке ММФ-а
Кри стин Ла гард, у ко јој се на во ди да ће
та ин сти ту ци ја би ти спрем на да по -
мог не но вој вла ди да при пре ми стра -
те ги ју за ре ша ва ње еко ном ских иза зо -
ва са ко ји ма се Ср би ја су о ча ва.

Нај ва жни је пи та ње ко је се на ме ће
је сте шта и под ка квим усло ви ма Ср -
би ја мо же да оче ку је од ММФ-а и ко ли -
ко ће то до дат но уру ши ти ње ну фи -
нан сиј ску су ве ре ност.

Те сна спре га из ме ђу ММФ-а
и Свет ске бан ке

Сво јим „аран жма ни ма“ ММФ фи -
нан сиј ску су ве ре ност Ср би је не уру ша -
ва са мо стал но, већ у ко ор ди на ци ји са
Свет ском бан ком и дру гим ме ђу на -
род ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма.
Да је то та ко, по твр ђу је и из ја ва ко ор -
ди на то ра Свет ске бан ке за Ју го и сточ -
ну Евро пу Џејн Ар ми тиџ:

„Ср би ја мо ра да об но ви спо ра зум
са ММФ-ом уко ли ко же ли да ис ко ри -
сти 400 ми ли о на до ла ра Свет ске бан -

ке.“На пи та ње но ви на ра шта ће се до го -
ди ти уко ли ко Ср би ја не успе да об но ви
спо ра зум са ММФ-ом, ко ор ди на тор
Свет ске бан ке је до слов це од го во ри ла:
„Не ће те до би ти 400 ми ли о на до ла ра.“

Сле де ћи услов је да од 400 ми ли о на
по ло ви на оде на ре фор му јав них пре -
д у зе ћа, иза че га се уства ри кри је при -
пре ма те ре на за њи хо ву при ва ти за ци -
ју. То у пре во ду зна чи да ће Свет ска
бан ка „ср дач но“ по мо ћи пре ком по но -
ва ње ве ли ких јав них си сте ма, у скла ду
са сво јим ге о стра те шким и еко ном -
ским ин те ре си ма.

На ме ра Свет ске бан ке и ММФ је
да у до глед ној бу дућ но сти ре жим у
Ср би ји при мо ра ју да под њи хо вим
ту тор ством при ва ти зу је „Елек тро -
при вре ду Ср би је“, „Те ле ком Ср би је“
и „Же ле зни це Ср би је“, ЈАТ, Аеро -
дром „Ни ко ла Те сла“, „Ду нав оси гу -
ра ње“, „Ски ја ли шта Ср би је“, „Га ле -
ни ку“... За ме ђу на род не ту то ре по себ -
но су за ни мљи ви ло кал ни ко му нал ни
си сте ми, а у Ср би ји тре нут но по слу је
око 650 ло кал них пред у зе ћа, од че га
око 350 има ста тус ло кал них ко му нал -
них пред у зе ћа.

Да зва нич ни Бе о град по сту па по
пре у зе тим оба ве за ма и ин струк ци ја ма

ММФ-а и да се при пре ма те рен за „ме -
ку“ при ва ти за ци ју ве ли ких др жав них
си сте ма, ви дљи во је на при ме ру „Елек -
тро при вре де Ср би је“.

Прва мета Електропривреда

Ди рек тор ЕПС-а Дра го мир Мар ко -

вић је из ја вио да „ЕПС мо ра да се ре ор -

га ни зу је по ЕУ ре гу ла ти ва ма“ и да за

по че так сле ди „раз два ја ње опе ра те ра

ди стри бу тив ног си сте ма од де лат но -

сти снаб де ва ња“.

Док се на крај ње сум њив и убр зан

на чин од ви ја тзв. „кор по ра ти за ци ја“

пред у зе ћа, ме ђу на род не фи нан сиј ске

ин сти ту ци је „ве ли ко ду шно“ пла си ра -

ју сво ја сред ства у ЕПС, зна ју ћи да у

ско ри јој бу дућ но сти сво је пла сма не

мо гу да кон вер ту ју у вла снич ки ка пи -

тал. Ме ђу кре ди то ри ма ЕПС-а по себ но

се ис ти чу Европ ска ин ве сти ци о на

бан ка, Свет ска бан ка, не мач ка Раз вој -

на бан ка KfW, Европ ска бан ка за об но -

ву и раз вој и др.

Са мо у 2011. го ди ни ЕБРД је кре ди -

ти ра ла ЕПС са 125 ми ли о на евра и то

за стра те шке про јек те, из ме ђу оста лог

про је кат уна пре ђе ња жи вот не сре ди -

не и про је кат ре ви та ли за ци је и из -

град ње ма лих хи дро цен тра ла.

Да сви ови кре ди то ри не зна ју
зна чај и суд би ну ЕПС-а, на ме ће се
пи та ње да ли би уоп ште сво ја сред -
ства пла си ра ли у јед но срп ско др -
жав но пред у зе ће. Са свим је си гур но

да не би. Ина че, у окви ру ЕПС-а функ -

ци о ни ше 12 за ви сних пред у зе ћа чи ји

је вла сник Ре пу бли ка Ср би ја, а цео си -

стем за по шља ва бли зу 30.000 љу ди.

ЕПС са око 20% уче ству је у ин ду -

стриј ској про из вод њи, а обез бе ђу је

око 80% до ма ће про из вод ње при мар -

не елек трич не енер ги је, што је до вољ -

но да се за до во љи око 50% енер гет -

ских по тре ба Ср би је.

Ови па ра ме три ука зу ју ко ли ко је

ва жно да си стем ка кав је ЕПС оста не у

сто про цент ном вла сни штву др жа ве

Ср би је.
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Ч
е ти ри го ди не су Срп ска ра -

ди кал на стран ка и шеф од -

бор нич ке гру пе у Скуп шти -

ни гра да Сме де ре ва Ви то мир Ра до ва -
но вић во ди ли бит ку да јав но сти, а по -

себ но гра ђа ни ма Сме де ре ва, об ја сне

да је при ча о из град њи Ра фи не ри је за

пре ра ду наф те у Сме де ре ву од стра не

ком па ни је „Ко ми ко“ сум њи ва ра бо та.

Нај ве ро ват ни је ве ли ка под ва ла и

по ку шај да се за ма ле па ре до ђе у по -

сед 113 хек та ра град ског гра ђе вин -

ског зе мљи шта.

Упо зо ра ва ли смо да ће је ди ну ко -

рист од це ле уј дур ме има ти „Ко ми ко“

и не ко ли ко по је ди на ца из град ске вла -

сти и Вла де Ср би је.

Ни смо ус пе ли. По ко зна пут гра -

ђа ни ни су по ве ро ва ли они ма ко ји

им го во ре исти ну, већ они ма ко ји их

ла жу. И за њих гла са ли на ђур ђев -

дан ским из бо ри ма.
Ре зул та ти су сле де ћи. Та мо где би

уве ли ко тре ба ло да тра ју гра ђе вин ски
ра до ви сто ји пу ста, у ко ров за ра сла,
ле ди на. Ра чун на ко ји је „Ко ми ко“ тре -
ба ло да упла ти 600 ми ли о на ди на ра
звр ји пра зан. У При вред ном су ду у По -

жа рев цу сто ји ту жба Гра да Сме де ре ва
ко јом се зах те ва рас кид уго во ра са
стра ном ком па ни јом.

Гра до на чел ник Ја сна Авра мо вић
из „По кре та за Сме де ре во“ и пред сед -
ник Скуп шти не гра да Бран че Сто ја -
но вић из СПС че ка ју но ве на ло ге из
Бе о гра да, од ми ни стра енер ге ти ке Зо -
ра не Ми хај ло вић (СНС), ко ја је на ре -
ди ла да се уго вор не сме рас ки да ти.

Ако не бу ду слу ша ли, мо же им се
вр ло ла ко до го ди ти да оста ну без
скуп штин ске ве ћи не, јер ман да ти не
при па да ју њи ма, већ од бор ни ци ма. А
све што је на про да ју, мо же да се ку пи.

Од ин ве сти ци ја од 10.000.000.000
евра, ко је је стран ка го спо ђе ми ни -
стар ке обе ћа ва ла у пред из бор ној кам -
па њи, очи глед но не ма ни шта, па ра ди
да љег за ма ја ва ња пре ва ре ног на ро да
ни је ло ше још ма ло одр жа ва ти у жи во -
ту илу зи ју о ра фи не ри ји, ин ве сти ци ји
од ми ли јар ду евра и не ко ли ко сто ти -
на но вих рад них ме ста.
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Н
ај но ви је уред бе вла де за по -
моћ по љо при вре ди слич не
су по ку ша ју да се ле то шњи

по жа ри на Та ри или Зла ти бо ру уга се
са не ко ли ко ци стер ни во де. Не ће да
шко де, али по љо при вре да од њих не -
ће има ти мно го вај де.

Нај ве ћу ко рист има ће швер це ри
и срп ски тај ку ни, ко ји у свом вла -
сни штву има ју хи ља де хек та ра об -
ра ди вог зе мљи шта и ко ји кри зу и не
осе ћа ју.

Од свих пла ни ра них ме ра нај спор -
ни ја је она по ко јој сва ко ре ги стро ва но
по љо при вред но до ма ћин ство до би ја
40 ли та ра регресиранe наф те по хек -
та ру. У пи та њу је урав ни лов ка. Под
истим усло ви ма, јеф ти ни је го ри во су
до би ли и они ко ји су зе мљи ште уз о ра -
ли и за се ја ли и они ко ји то ни су и не ће
учи ни ти.

Пр ви ма је го ри ва увек ма ло, дру -
ги ће га пре про да ва ти и та ко др жав -
ни бу џет оште ти ти за не ко ли ко ми -
ли о на евра.

Дру го, сви ће до би ти го ри во под
истим усло ви ма, без об зи ра ко ју кул -
ту ру ће за се ја ти. СРС сма тра да је ову

уред бу тре ба ло из ме ни ти та ко што би
јеф ти ни ју наф ту до би ли са мо они ко ји
узо ру њи ве, а по себ не по вла сти це би
има ли они ко ји  за се ју кул ту ре ко је су
по треб ни је и про фи та бил ни је.

Спор на је и пред ви ђе на раз ме на

9.100.000 ки ло гра ма ми не рал ног

ђу бри ва, чи ји је про из во ђач Азо та ра

из Пан че ва, за мер кан тил ну пше ни цу

и ку ку руз из ро да за 2013. го ди ну, јер

ће у тој раз ме ни до ба ра про фи ти ра ти

је ди но Азо та ра.

Др жа ва и се ља ци ће би ти на гу бит ку.

За ме на пше ни це се вр ши та ко што

за ки ло грам ђу бри ва се љак да је 1,65

ки ло гра ма пше ни це. Це на пше ни це

из но си 27 ди на ра по ки ло гра му, без

ПДВ-а.

Ма те ма ти ка ка же да за ки ло грам

ђу бри ва ко је на тр жи шту вре ди 38 ди -

на ра по ки ло гра му, се ља ци да ју ки -

ло грам и 650 гра ма пше ни це ко ји на

тр жи шту ко шта ју 44,55 ди на ра.

То зна чи да се ља ци, од лу ком др жа -

ве, ми не рал но ђу бри во пре пла ћу ју за

7,55 ди на ра, од но сно за 17 од сто.

Ако се на овај на чин раз ме ни свих

9,100.000 ки ло гра ма ми не рал ног ђу -

бри ва, др жа ва ће у ка су Азо та ре „уте -

ра ти“, а из џе па се ља ка „ис те ра ти“

68,705.000 ди на ра.

На рав но, ни је кри ва Азо та ра. Кри ва

је др жа ва. Или не ко мо ћан ко овом

пред у зе ћу на ме шта до дат ну за ра ду.

Све ово из гле да још сум њи ви је и

очи глед ни је ако се у ви ду има чи ње -

ни ца да ће због де сет ко ва них при но са

ове али и сле де ће го ди не це на хра не, а

по себ но пше ни це и ку ку ру за, стал но

ра сти.

VELIKA SRBIJA

Економија

Ре�гре�си�ра�нишверц
ВЛА ДИ НЕ МЕ РЕ ЗА ПО МОЋ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ

• Јеф�ти�ни�је�го�ри�во�до�би�ја�ју�сви�ко�ји�има�ју�њи�ве,�без�об�зи�ра
да�ли�ће�их�за�се�ја�ти�или�оста�ви�ти�под�ко�ро�вом

Пи�ше:�Ма�ри�ја�на�Че�то�је�вић

Ра�ди�ка�ли
би�ли�у�пра�ву

СМЕ ДЕ РЕ ВО: РА ФИ НЕ РИ ЈА ЗА ВР ШИЛА НА СУ ДУ

Пи�ше:�Мир�ја�на�Шма�ња
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МинистриобилазеСрбију упратњиобезбеђења.�
Несрећа�никад�не�долази�сама�(Раде�Јовановић)

МО МИР МАР КО ВИЋ

Шта зна чи скра ће ни ца ПДВ?
По ла дај вла ди.

•   Да ли би се при нуд на на пла та по ре за ми ни стру кул ту -
ре Ср би је, ко ји др жа ви ду гу је ми ли о не, тре ти ра ла као
на пад на кул ту ру?

•   Гла си ло СНС „Прав да“ пре ста ло да из ла зи. Да кле, пр во
узмеш власт, па уки неш прав ду.

•   Сви гра ђа ни Ср би је ће мо ћи да ку пе но ви „фи јат 500“.
Чим по ста ну ми ни стри.

•   Је дан по сла ник је пре не ко ли ко го ди на хтео да уве де
ма гар ца у скуп шти ну. Сад је ушао сам. Дво ји ца би би ла
пре ви ше.

•   Је дан по сла ник је не дав но за бо ра вио кон цепт свог го -
во ра и го во рио је „из гла ве“. Био је то ми нут ћу та ња.

•   Од свих ак ци ја ко је спро во де срп ски ми ни стри, нај бо ље
ре зул та те да је бор ба про тив си ро ма штва. Кад си ђу с
вла сти, ни ко од њих не ће би ти си ро ма шан.

•   „НУ БА ин вест“, сло ве нач ка фир ма, има јед ног за после -
ног, а за крат ко вре ме је по ста ви ла оп тич ке ка бло ве
дуж ауто пу та у Ср би ји. Ала се тај на ра дио.

МОМЧИЛОМИХАЈЛОВИЋ

Ми смо су ве ре на зе мља. 
И за то ће мо са ми од лу чи ти чи ја ће мо ко ло ни ја би ти.

• Ми ни стар је био за па њен чи ње ни цом да при ма три пла те. Хо но рар но је по вео ис тра гу.

• Не са мо да смо са чу ва ли те ри то ри ју, већ ће мо уско ро та мо отво ри ти и сво ју ам ба са ду.

• Агре сор је бом бар до вао пред сед нич ку ре зи ден ци ју. 

Али кад нам је би ло нај по треб ни је, пред сед ник ни је био код ку ће.

• Су бо том и не де љом ми ни стар се од ма ра. То је ње гов до при нос бор би 

про тив кри ми на ла.

• Из ме ђу зе маљ ске и не бе ске Ср би је, на род је иза брао Ср би ју под зе мља.

• Пред сед ник све че шће да је ам не сти ју. У на ди да ће се у бу дућ но сти и ње га не ко се ти ти.

• При ли ком по се те ино стран ству, наш пред сед ник је оду ше вље но до че кан. Сви су се 

ра до ва ли што је он наш пред сед ник.

РА ДЕ ЈО ВА НО ВИЋ

•�Вла�да�је�обе�ћа�ла�да�ће�обез�бе�ди�-
ти�да�сви�гра�ђа�ни�до�би�ју�ше�ћер.
За�ин�су�лин�ће�мо�ра�ти�са�ми�да
се�по�бри�ну.

•�Мо�жда�је�не�ка�да�шња�власт�би�-
ла�бо�ља.�Али�ко�ће�сад�мо�ли�ти
Тур�ке�да�опет�до�ђу?

•�Он�да� је� по�след�њи� Ср�бин� убио
прет�по�след�њег� Ср�би�на.� И� сви
Ср�би�су�жи�ве�ли�у�јед�ној�др�жа�ви.

ММИ ЛО ВАН ИЛИЋ МИ НИ МАКСИ ЛО ВАН ИЛИЋ МИ НИ МАКС

• • ППО РУ КАО РУ КА ААЛЕК САН ДРУЛЕК САН ДРУ ППР ВОМР ВОМ

УУЈЕ ДИ НИ ТЕ ЉУЈЕ ДИ НИ ТЕ ЉУ: „Х: „ХВА ЛАВА ЛА, , НИ ЈЕНИ ЈЕ

ТРЕ БА ЛОТРЕ БА ЛО!“!“

• • ССВИВИ ССР БИР БИ ЖЕ ЛЕЖЕ ЛЕ ДАДА ЖИ ВЕЖИ ВЕ УУ ЈЕД НОЈЈЕД НОЈ

ДР ЖА ВИДР ЖА ВИ. Ш. ШВЕД СКОЈВЕД СКОЈ, , РЕ ЦИ МОРЕ ЦИ МО..

•�•�Мно�ги�Аме�ри�кан�ци�не�зна�ју�ко�им�је�пред�сед�Мно�ги�Аме�ри�кан�ци�не�зна�ју�ко�им�је�пред�сед�--

ник.�Али�за�то�сви�Ср�би�зна�ју�да�им� је� то�аме�ник.�Али�за�то�сви�Ср�би� зна�ју�да�им� је� то�аме�--

рич�ки�ам�ба�са�дор.рич�ки�ам�ба�са�дор.

•�•�Вла�да�ју�ћа� по�ли�тич�ка� ми�сао� је� то�ли�ко� ду�бо�ка,Вла�да�ју�ћа� по�ли�тич�ка� ми�сао� је� то�ли�ко� ду�бо�ка,

да�смо�већ�до�та�кли�дно.да�смо�већ�до�та�кли�дно.

Ми�лан�То�до�рићМи�лан�То�до�рић



АлЕК САН ДАР БА љАКАлЕК САН ДАР БА љАК

Бра ни ће мо зе мљу по це ну жи во та.Бра ни ће мо зе мљу по це ну жи во та.

Ако се дру га чи је не до го во ри мо.Ако се дру га чи је не до го во ри мо.
•   Сви смо ми де ца де зер те ра из 1389. го ди не.
•   Ко нач но су до шли пра ви љу ди на пра ва ме ста. Сле де ћих пет ве ко ва мо же мо да 

бу де мо мир ни.
•   Рђа има сјај ну про шлост.
•   Ср би ја је то ли ко ве ли ка да не мо же да ста не у јед ну др жа ву.
•   Пред сед ни ку сва ка част. Је ди но му то не до ста је.
•   Срам нас би ло – па про шло.
•   Рат има до бру и ло шу стра ну. Не кад уби ја мо ми њих, не кад они нас.
•   Осим ге но ци да, на на шим про сто ри ма ни је би ло ве ћих ин ци де на та.
•   Хр ва ти ни су све Ср бе ис те ра ли из зе мље. Ве ћи на је за вр ши ла ду бо ко у њој.
•   Ми др жи мо до тра ди ци је. У дру ги из бор ни круг увек уђу Кур та и Мур та.
•   Џе лат је био уз жр тву кад је њој би ло нај те же.
•   И овај век про ве до смо у роп ству. Рет ко нам се то до га ђа. Јед ном у сто го ди на.
•   Кад сте ме иза бра ли, обе ћао сам вам бо љи жи вот, па вам то исто и са да обе ћа вам. 

Ја ни сам од оних ко ји да нас го во ре јед но а су тра дру го.
•   До спе ли смо до дна. Ко нач но чвр сто тло под но га ма!
•   Сва ка власт је од Бо га, са мо је на ша плач Мај ке Бо жи је!
•   Да је вла дар ди гао ру ку на се бе, стра дао би од зло чи нач ке ру ке.
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АЛЕК САН ДАР ЧО ТРИЋ

Вре де ло је ова кву вла ду че ка ти де це ни ја ма.
Сва ка го ди на че ка ња би ла је чист до би так.

•   Ми чвр сто сто ји мо на бра ни ку отаџ би не. Са мо, бра ник стал но по ме ра мо.

•   Не ко ли ко љу ди у Ср би ји умр ло је од гла ди. Али шта је то за зе мљу са ово ли ким по тен ци ја лом!?

•   Ко со во је мул ти ет нич ко. На ње му жи ве Ал бан ци, Шип та ри, Ар на у ти и Ар ба на си.

•   Сви ко ји во ле Ср би ју, не срећ но су за љу бље ни.

•   Би ће нам бо ље јед ног да на. Да бу де до бро два да на, то већ ни је мо гу ће.

•   Ко со во је све та срп ска зе мља. А ми по све ти њи не га зи мо!

•   Мо рао сам да се огла сим по во дом си ту а ци је на Ко со ву. Дао сам оглас да про да јем ку ћу и има ње.

•   Све ви ше схва та мо да је ули ца је ди но ре ше ње. Оста ло нам је са мо да про си мо.

•   На ша вла да не ће по но ви ти гре шке ста ре вла де. Она ће би ти ори ги нал на.

•   Хра не има до вољ но. Али по сто ји ви шак ста нов ни штва.

•   Ср би ја ни кад не ће из да ти Ср бе на Ко со ву. Они увек мо гу да до ђу у сво ју ма ти цу.

•   На род рет ко гре ши. Јед ном у че ти ри го ди не.

•   Ср би ја је пар ла мен тар на др жа ва. Све ва жне од лу ке за на шу зе мљу до но си аме рич ки Кон грес.

•   Нор мал но је што вам да нас ни је до бро. Ми смо вам обе ћа ли бо ље су тра.

•   Гра до на чел ник је био на отва ра њу де по ни је сме ћа, али је из о стао др жав ни врх. Иако је и њи -
ма та мо би ло ме сто.

•   У зе мљу је ушло 100 ми ли јар ди евра, али као да су у зе мљу про па ле.

•   По сла ни ци ни су за уки да ње ТВ пре но са. Да би мо гли да пра те шта се до га ђа на њи хо вим рад -
ним ме сти ма.

•   Раз ме ни ли смо те ри то ри је и ста нов ни штво. Ми смо њи ма да ли на ше зе мље, а они на ма на ше
љу де.



С
р би су на род ко ји нај бр же за -

бо ра вља за слу ге. Они ма ко ји

су нам на не ли зло пребр зо

опра шта мо, оне ко ји су нам не кад учи -

ни ли до бро још бр же за бо ра вља мо. 

Ср би во ле сво је не при ја те ље. Што

је не при ја тељ ве ћи и бо га ти ји, и љу бав

је ве ћа. Да су тра умру Ма длен Ол -

брајт, Ве сли Кларк, То ни Блер или

не ки други рат ни зло чи на ц ко је м су

ру ке до ла ка та у крви хи ља да уби је -

не срп ске де це и пе пе лу сто хи ља да

за па ље них срп ских до мо ва, или да

Хи ла ри Клин тон сло ми шти клу, не -

ма но ви на у Ср би ји ко је то не би об -

ја ви ле. 

Мно ге не вла ди не ор га ни за ци је из

Бе о гра да, ко је фи нан си ра ју је вреј ски,

шип тар ски и уста шки ло би ји, по сла ле

би те ле гра ме са у че шћа, а не би би ло

из не на ђе ње да то учи ни и по ко ји ми -

ни стар.

Али за то ни јед не но ви не у Ср би ји

ни су об ја ви ле вест о смр ти ве ли ког

при ја те ља срп ског на ро да, ис так ну тог

аме рич ког ин те лек ту ал ца Алек сан -

дра Кок бер на, Шко та по ре клом, ко ји

се у по след њих два де сет го ди на

упорно бо рио да до ка же да је ма ли

срп ски на род ве ли ка жр тва нео ко ло -

ни ја ли стич ке по ли ти ке Аме ри ке и

НА ТО-а. Сво ју бор бу за исти ну о срп -

ском на ро ду овај по но сни Шкот во дио

је и кад га је те шка бо лест обо ри ла у

по сте љу из ко је ви ше ни је ни устао.

Ср би ни су из гу би ли рат

Кок берн је пре ми нуо 21. ју ла у Не -

мач кој. Је да на ест да на ра ни је, по зна ти

ва шинг тон ски ча со пис The New York

Re vi ew, у бро ју од 12. ју ла, об ја вио је

ње го во пи смо у ко јем он кри ти ку је

чла нак ко ји је кри ти чар Пол Вил сон у

истом ча со пи су, пет да на ра ни је, об ја -

вио о књи зи Ма длен Ол брајт.

На по чет ку пи сма, Кок берн хва ли

Вил со на, што је тврд њу Ол брај то ве да

је рат САД и НА ТО про тив Ср би је 1999.

го ди не „ус пео“, ста вио под зна ке на -

вод ни ка.

„Рат је за и ста био три јумф ва зду -

шне сна ге, али не ка ко је то Џон Ке ган

твр дио. Је да на ест не де ља бом бар до ва -

ња за вр ши ло се ка да је Сло бо дан Ми -

ло ше вић при стао да на пу сти Ко со во...

али по ми шље њу мно гих, Ср би ни су

вој нич ки по ра же ни, већ су Ко со во на -

пу сти ли под по ли тич ким при ти ском.”
Пре ма ен гле ском ге не ра лу Мај клу

Џек со ну, ко ман дан ту тру па ко је су
ушле на Ко со во, раз лог је био на пу -
шта ње Ср ба од стра не Руса. То је био
нај ва жни ји раз лог за крај ра та, твр ди
Џек сон. „За и ста, Ми ло ше вић је од мах
при хва тио са ве знич ке усло ве, чим је
Кремљ то тра жио пре ко свог иза сла -
ни ка Чер но мир ди на.“

Ге не рал Хен ри Шел тон, пи ше да -
ље Кок берн, об ја вио је са ра до шћу
успех ко ји су по сти гле НА ТО бом бе и
гра на те, уни штив ши „око 120 срп ских
тен ко ва, око 220 бор них ко ла и око
450 то по ва“.

Али ис тра жи ва ње на те ре ну, ко је је
усле ди ло, по ка за ло је да срп ски гу би -
ци не из но се ни де се ти ну од оног што
твр ди НА ТО. Ко ман дант НА ТО Ве сли
Кларк, ко ји је био не за до во љан тим
из ве шта јем, по слао је ко ми си ју опет на
Ко со во. И по но во ни су про на ђе не по -
твр де за те зу да су ва зду шни на па ди
има ли пре су дан ути цај на од лу ку Ср ба
да на пу сте Ко со во.

Кок берн се по зи ва и на на во де из
пи сма ко је је до био од аме рич ког пу -
ков ни ка Мак Гре го ра, ко ји је ко ман -
до вао за јед нич ким ак ци ја ма НА ТО
сна га.

„При ти сак да се фа бри ку ју ла жни
из ве шта ји до ла зио је са вр ха“, пи ше
Мак Гре го ри и твр ди да је због пре у ве -

ли ча ва ња срп ских жр та ва у аме рич кој
и НА ТО про па ган ди про те сто вао лич -
но код Ве сли ја Клар ка, да су га у ње го -
вом про те сту по др жа ли бри тан ски и
не мач ки офи ци ри, али да је Кларк од -
био да се пре ки ну ма ни пу ла ци је са
број ка ма око оног што Ма длен Ол -
брајт у сво јој књи зи на зи ва „ко сов -
ским успе хом“.

По чет ком де ве де се тих го ди на, кад
је про не мач ка штам па у Аме ри ци, у
хи сте ри ји про тив Ми ло ше ви ћа, Ср ба и
Ср би је, Ср бе оп ту жи ла да су глав ни
крив ци за из би ја ње Пр вог свет ског ра -
та, Алек сан дар Кок берн је у „Лос Ан -
ђе лес Тај мсу“ пи сао ова ко:

Срби су преварени

„Ср би се с пу но пра ва осе ћа ју пре ва -
ре ним. За пад на штам па је углав ном
сле па за срп ске про бле ме, не обра ћа ју -
ћи па жњу на му сли ман ско ма не ври са -
ње да се Аме ри ка уву че да вој но ин -
тер ве ни ше на њи хо вој стра ни“.

Ме сец да на на кон „Олу је“, за јед нич -
ке вој не ак ци је Хр ват ске и НА ТО, 28.
сеп тем бра 1995. го ди не, на стра ни ца ма
„Лос Ан ђе лес Тај мса“, у члан ку под на -
сло вом „Кад су Ср би про те ра ни, он да се
ћу ти“, Кок берн по но во ука зу је на по ли -
ти ку дво стру ких ар ши на пре ма срп -
ском на ро ду: „Су прот но од оног што
штам па твр ди, Ср би ни су је ди ни узроч -
ни ци свег зла у бал кан ским су ко би ма.

Ка да су бо сан ски му сли ма ни би ли
бом бар до ва ни и про те ри ва ни из сво јих
до мо ва или би ли уби ја ни, це ли свет је
пла као. Ка да су Ср би про те ра ни из сво -
јих до мо ва или ка да се от кри је да су им
пре се че ни гр кља ни, ни ко не пла че...”
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Пријатељи

Шкот�тра�жио�прав�ду�за�Ср�бе
УМРО СРП СКИ ПРИ ЈА ТЕ Љ, АМЕ РИЧ КИ ПУ БЛИ ЦИ СТА АЛЕК САН ДАР КОК БЕР Н

• Да�је�пи�сао�о�Хр�ва�ти�ма,�му�сли�ма�ни�ма�или�Шип�та�ри�ма,�Кок�берн�би�до�био�ули�цу�
у�Приштини,�Книнуилинекомдругомоку�пи�ра�ном�срп�ском�гра�ду

Пи�ше:�Зо�ри�ца�Зу�бић

Америка спонзор етничког чишћења Срба

Нај ве ће ет нич ко чи шће ње то ком це лог ра та је про те ри ва ње Ср ба из Кра ји не,
ко је су учи ни ли Хр ва ти. То је те ма о ко јој се не го во ри у САД.

Нај ма ње 150.000 Ср ба је про те ра но из Кра ји не, на пу стив ши до мо ве у ко ји ма су
њи хо ви пре ци жи ве ли од 17. ве ка.

Ам ба са дор САД у хр ват ској пре сто ни ци За гре бу, Пи тер Гал брајт, по др жао је
ову ак ци ју да ју ћи зе ле но све тло за хр ват ске зло чи не.

Кок берн чла нак за кљу чу је ре чи ма: „Да за кљу чи мо да је Аме ри ка би ла спон -
зор ет нич ког чи шће ња са НА ТО пи ло ти ма ко ји су пред ста вља ли бо сан ско ва зду -
хо плов ство. Зо ви мо то ка ко хо ће мо, али не мој мо да то ме ша мо са прав дом. Бо -
сан ска и хр ват ска про па ган да су до би ле рат.“

Да је ова ко пи сао о Хр ва ти ма, му сли ма ни ма или Шип та ри ма, до био би
бар ули цу са сво јим име ном у Са ра је ву, При шти ни, Кни ну или не ком дру гом
оку пи ра ном срп ском гра ду.
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