Оснивач и издавач
Српска радикална странка

Садржај:

За издавача
Др Војислав Шешељ
Главни и одговорни уредник
Душан Марић
Помоћник главног
и одговорног уредника
Момир Марковић
Редакција
Др Никола Жутић,
др Дејан Мировић,
Ивана Борац, Весна Марић,
Марина Ристић, Златија Севић
Председник Издавачког савета
Др Ђорђе Николић
Издавачки савет
Проф. др Војислав Шешељ,
Милорад Мирчић, Душко Секулић,
Зоран Красић, Наташа Јовановић
Издање приредили:
Вјерица Радета,
Наташа Јовановић,
Драгана Видојковић,
Ирена Шаровић,
Лидија Димитријевић
Штампа
DOO “Драгић”, Зрењанин
Ђорђа Јоановића 20,
23000, Зрењанин, тел. 023/535-491
Редакција прима пошту на адресу
“Велика Србија”, Трг победе 3,
11080 Земун; рукописи се не враћају
Новине “Велика Србија” уписане су
у Регистар средстава јавног информи сања Министарства за информације
под бројем 1104. од 5. јуна 1991. године
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
329(497.11)
ВЕЛИКАСРБИЈА : новинеСрпскерадикалне странке / главни и одговорни уредник
Душан Марић. - Год. 1, - бр. 1 (12. јул 1990)Београд : Српска радикална странка, 1990. 30 cm
Месечно
ISSN 1452-9165 = ВЕЛИКА СРБИЈА
COBISS.SR-ID 19291650

BROJ 3564 MART 2014.

ПИСМО ВОЈИСЛАВА ШЕШЕЉА

•Србија не заслужује да је воде издајници ......................
ИЗБОРИ:

•Повратак српских радикала у Народну скупштину ....

2
6

СЛОБОДА ШЕШЕЉУ:

•Протестни скуп Српске радикалне странке
поводом 11 година хашког заточеништва
проф. др Војислава Шешеља ..................................................

8

ИЗБОРИ:

•Листа кандидата Српске радикалне странке
– др Војислав Шешељ
на изборима за Народну скупштину
Републике Србије ........................................................................ 20
ПЉАЧКА СРБИЈЕ:

•Вучићеви директори

плаћени као турски везири .................................................... 24

И КОСОВО И РУСИЈА! .......................................................................... 31
РУСКА ПОДРШКА

•Писмо Јелене Гускове ................................................................ 35
ПОДСЕЋАЊЕ

•Писмо проф. др Војислава Шешеља из 2008. ................ 37
ДЕМАГОГИЈА:

•Борба против криминала

ругање здравом разуму .............................................................. 39

ЕКОНОМИЈА

•Уз помоћ Русије до здраве економије .................................... 45
ШКОЛСТВО:

•Понављачи ђаци истакнути напредњаци .......................... 49
ИНТЕРВЈУ: ЈАДРАНКА ШЕШЕЉ

•Воја је победио Хаг, победиће и болест .......................... 52
ИНТЕРВЈУ:

•Никола и Александар Шешељ ................................................ 62

VELIKA SRBIJA

1

ПисмоВојиславаШешеља

СРБИЈА НЕ ЗАСЛУЖУЈЕ
ДА ЈЕ ВОДЕ ИЗДАЈНИЦИ
Зауставимо суноврат Србије, окренимо се братској Русији

Поштовани грађани Србије,
драга браћо и сестре,
Иако се већ једанаест година налазим у Хашком трибуналу, осећам патриотску обавезу да вам се обратим
пре одлуке коју ћете донети 16. марта.
Као и увек, обраћам вам се не да бих
вам давао лажна обећања као што то
сви остали чине ових дана, већ искључиво да бих вас опоменуо и подвукао
чињеницу да су ови избори преломни
за даљу судбину Србије, као и да од
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њих у значајној мери зависи опстанак
српског народа.
Моја је дужност да упозорим народ
Србије на последице које неће моћи да
избегне уколико се не тргне из безнађа и летаргије и не узме своју судбину
у своје руке. Уколико не престанете
слепо да верујете медијима у служби
диктаторског режима, који из дана у
дан, из месеца у месец, послушнички
пласирају све саме лажи како би обезбедили нов мандат странкама које су
вас за протеклих 14 година безброј пу-
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та превариле, наш народ и наша отаџбина наставиће да пропадају.
Збијте редове око Српске радикалне
странке и супротставите се издајничком прозападном режиму, који Србију
и сав поштен народ води у пропаст.
Пробудите се док не буде прекасно!
Српски радикали су једини који су
вам увек, ма колико то било тешко и
непопуларно, говорили истину и само
истину. Ми смо једини преко којих се у
парламенту чуо глас народа, једини
који су искрено бранили ваше интере-
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се, а не интере се страних сила, тајкуна
и криминалаца.
Привремено одсуство Српске радикалне странке из Народне скупшти не
Ре публике Србије довело је до потписивања Бриселског споразума, још већих задужења државе, отпуштања
радника, криминализације свих сегмената друштва, моралног и ду ховног
пропадања српског народа.
Пљачкашка приватизација фабричких гига ната која се под диригентском палицом Европске уније и
тајкуна спроводи још од двехиљадите
године, уместо обећаних инвестиција
и бољег жи во та донела је само још већу беду и незапо сленост. Сто тине хиљада радни ка остало је без посла. Њихове породице се распадају, а огроман
број грађана је одавно испод границе
сиромаштва, без основних средста ва
за живот.
Привреда у Србији готово да не постоји. Радници се у фабрикама чешће
окупљају како би протестовали и
штрајкова ли уместо да поште но раде
и за раде за кору хлеба. Томе се мора
стати на пут.
Пониже ни и обесправљени радници постају лак плен за даљу манипу лацију од стране ко румпи раних политичара, а у очајању им не преостаје ништа друго него да верују у шарене лаже и да се надају да ће се нешто тек тако променити на боље.
Отворе но вам кажем – без озбиљне
промене државне политике и људи који су на челу државе неће бити боље!
Неће и не мо же бити боље све док
земљу во де лопови и издајници који
слепо слушају своје налогодавце са Запа да, а значајан утицај имају и домаћи
тајкуни и криминалци који за узврат
фи нансира ју њихове странке, кампање и лагодан живот.
Њи ма промене нису потребне, ва ма јесу!
Док вам причају о променама и бо љем животу, они мисле на себе и свој
живот, али без ваше помоћи и са гласности неће више моћи да се бахато
пона шају и отимају. Они не живе у ре алности, не стрепе шта ће да ти дете ту
за доручак, од чега ће му купити књи ге или обућу, не брину хоће ли имати
да плате нагомилане рачуне за струју
и остале текуће трошкове.
Неће бити боље док будете верова ли медији ма више него соп ственом
разуму. Неће бити боље док обичан
човек поново не буде имао сво је пред ставнике у институцијама. Неће бити
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боље уколико и даље не буде имао ко
да се супротстави лоповлу ку и понижењима. Неће бити боље док се у
Скуп штину не врате српски ра дика ли!
Странке које су на власти, као и оне
које се лажно представљају као опозиција, заправо су само инте ресне групе
без било какве реалне поли тике и идеологије. Групе без идеје и плана за будућност Србије, групе којима је једи на
за једничка тачка у програ му лично богаћење и лични интерес. То их брзо и
лако уједињује! Показало се да, осим
срп ских радикала, свако мо же са сва ким, да им одсуство образа и морала
омогућава да се један дан ме ђусобно
блате и прете хапшењима, а да сутрадан улазе у коалиције и пра ве заједничке листе, обећавајући не какве промене. Зар ико више верује у те бајке?
Све доци сте да су спрем ни на прихватање сваке врсте уцена, пониже ња
и уступака Европској уни ји зарад
остварења својих интереса и да не воде рачуна о последицама. У том погубном утркивању и додворавању ЕУ не
питају за цену, нуде и оно што им нико
не тражи. Јасно је да се стиде сопственог на ро да и државне територије. Одричу се свете српске земље Косова и
Метохије, територије која је у исто ријско-културолошком смислу колевка
Срп ства, жила-куцавица на ше православне вере и симбол наше сна ге и
храбрости.
Го ворим о истим онима који су пре
непуне две године своју кампању и по беду засновали управо на обећању да
ће са чу вати Косово и Метохију као интегрални део Републике Ср би је.
Лагали су вас, као што вас лажу и
данас, само да би дошли на власт. Не
само да нису поништили претходне
штетне споразуме, већ су пот писали
најсрамнији од свих, Бриселски споразум. Потписивање Бриселског споразума није ништа друго до капитулација државе и последњи корак ка признању независности Косова.
На исти начин на ко ји су из дали
своју Српску радикалну странку, из дали су и Србију чим су за то доби ли прилику. Онај ко изда кума, при јате ља и
заклетву дату у цркви, са лакоћом ће
из дати и свој народ и државу, јер му
ни шта није свето!
Србија не заслужује да је воде из дајници, Србији су потребни Оби лићи!
Српска радикална странка је једина
политичка странка која се доследно,
од осни вања, пуне 24 године отворе но
противи уласку Србије у ЕУ и НАТО,
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док су сви остали заговарали и радили
супротно, не нудећи било какву алтернативу. Сада, 14 година од пе тооктобар ског пу ча, јасно је да од те бајке око
уласка у ЕУ нема ништа. И малоумник
може на примерима много већих земаља са јачим економијама да увиди
да су приче о срећи и берићету уколико се приступи ЕУ само празна обећања која нема ју утемеље ња у реалности. Погледај те само пример Грчке,
Шпаније и сличних држава.
Реалност је да су нас доса дашњи
уступци коштали дела територије, доношења штетних закона и уговора, а
заузврат нисмо добили ништа! Реалност је да нам са да и отворено признају да нас не желе у тој унији до 2020. године, а да до тада следи још низ препрека и уцена на које, хтели не хтели,
мора мо да пристанемо. Шта ће то нама, питам ја вас.
Последњи је тренутак да се то срљање у провалију за устави. ЕУ је систем
који малом броју њених најбогатијих и
најутицајнијих чланица, пре свих Не мачкој, доно си огроман про фит и привиле ги еј , док све друге претвара у слуге
и дужнике исисавајући њихове ресурсе
и економије до последњег евра!
Србија је при родно богата земља у
којој живе вредни и поштени људи.
Крајње је време да се окренемо себи и
својим потенци јали ма, да засучемо рука ве и живимо од сопственог рада, а
не само да чекамо милостињу са Запа да, нова заду жења и неповољне креди те, које немамо од чега да вратимо
уколико нам привреда и пољопривреда не посто је.
Зато је наш про грам, наша геополитичка визија, наш поклич, наша заклетва, управо „И Косово и Русија”! Морамо да се окре немо братској Русији, која као велика светска сила жели и може да нам помогне, али међу владају ћим странкама једно ставно не ма са
ким да са рађује.
Морамо се окренути нашим, кроз
историју осведоченим пријатељи ма,
нашој право славној браћи, онима који
нам нису уводили санкције и нису нас
бомбардовали. Неопходно је направити еко номски савез са Русијом, увести
Србију у Евроазијску унију и покренути се из ове жабокречине, јер нам је то
једи на нада за спас еко номије и остатка територије Србије. Улазак у Евроазиј ску унију нам отвара шансу да кадтад повратимо Косово и Метохију под
пуну контролу Ср бије, да кад-тад ослободимо Републику Српску Крајину и
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да сачувамо Републику Српску. Уласком у Европску унију губимо све, па
чак и свој идентитет.
Подсетићу вас на још једно обећа ње помоћу ког је СНС дошла на власт
пре две године, које и данас користи
као кључни адут у својој кампањи, а то
је наводна борба против корупције.
Сјајно је звучало у најави, али смо у
пракси добили нешто сасвим друго.
Њихова „борба” се углавном водила
путем медијске манипулације: од дугих најава хапшења, преко лицитирања о кривици и могућој пресуди, изношених од стране највиших државних и
правосудних органа, до изостанка
конкретних резултата и правосна жних пресуда. Прогон „криваца” у тој
њиховој борби такође је био селективан. Док су највећи криминалци, попут
Станка Суботића Цанета, преко ноћи
ослобођени свих оптужби, скинути са
Интерполове потернице и слободно
враћени у земљу, покретани су процеси против политичких неистомишљеника или оних који су одбијали даље
финансирање СНС-а.
Поред свих тих представа за народ и
хвалоспева о успесима, изостао је било
какав конкретан резултат. Ниједан
процес није спроведен до краја, ниједна
правоснажна пресуда против било кога
није донета, ниједан тајкун или криминалац није иза решетака, ниједан динар
од милијарди које су у Србији опљачка не није одузет и враћен народу!
Који је резултат спровођења истраге о 24 спорне приватизације?
Нема га! Јасно је да су то биле само
празне приче да народу замажу очи,
стварајући илузију да нешто раде. Било је неопходно да се јавност замлаћује лажним хапшењима и лажном борбом која није дала никакве суштинске
резултате, да би вам скренули пажњу
са беде и свакодневних мука и проблема.
Још од пре 5. октобра слушамо приче
о страним инвестицијама: милионима,
милијардама, чак и десетинама хиљада
милијарди само уколико они поново дођу на власт. Ево, ротирају се, удружују и
растурају већ 15 година, али инвестиција нигде. Не сумњамда су за то време ра зни инвестирали у њихове џепове, виле,
викендице, аутомобиле, путовања и љу бавнице, али народ није видео те инве стиције нити је осетио било какав бољитак. Што је српски народ гладнији и сиромашнији, то је више прича о инвестицијама и бољем животу!
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Једна од последњих шарених лажа
која је сервирана пред изборе је и такозвани „Београд на води”, пројекат који
наводно треба да донесе десетине милиона долара инвестиција. У реалности, то је само још једна у низу манипулација и штетних потеза које ће на
крају платити грађани Београда. Тај
назовипројекат је заправо луксузни
забрањени град од ког ниједан нормалан, поштен човек неће видети никакве вајде. То је још један од начина да
вам покажу колико им није стало и колика раслојеност заправо влада у Београду, као и у читавој Србији. Планирани луксузни хотели, ресторани, апартмани од неколико стотина квадрата,
тржни центри са прескупим радњама,
сигурно неће бити место где ће живети и уживати поштен свет. Ту сигурно
неће живети возач ГСП-а са женом и
децом, нити ће тамо студент извести
девојку на ручак. То ће бити мало изоловано царство за све оне који су вас
довели на руб егзистенције, за тајкуне,
дилере, корумпиране политичаре,
старлете и све оне који не живе у реалности. То ће бити свет који ће једне
подсећати на сопствену беду и нема штину, прст у око сиротињи која нема
од чега да живи, а права оаза за друге,
који такође оскудевају – немају морал и
савест. За све оне који имају своју цену,
све оне који се са вама не срећу на ули ци, све оне који су се одродили од свог
народа. Да ли схватате да управо то подржавају они који дају глас СНС-у?!
На бројне афере које су пратиле
сваку гарнитуру на власти у претходним годинама, на које је СРС упорно
указивала, данас упиру прстом управо
они који су одговорни за њих, и машу
њима у предизборној кампањи.
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Све ће бити дивно, само да још једном добију шансу да дођу на власт! Да
су сви они који су се до сада смењива ли на власти испунили само десет посто од онога што су вам обећавали у
кампањама од двехиљадите, сада бисте већ живели као сав нормалан свет.
То се није догодило, јасно је да се неће
ништа променити ако они остану на
власти и не видим разлог да им поново поверујете.
Они рачунају на то да је српски народ толико глуп и наиван и да му је, како каже Вучић, свест довољно измењена да не размишља својом главом, него да попут зомбија слепо слуша њихове жеље и наредбе.
Покажите им да народ није глуп, да
народ нема времена за нова лажна обећања, да народ не живи, не плаћа рачуне, не једе и не школује децу у далекој
будућности, већ мора од нечега да живи сада. Покажите да сте храбри и рационални, искористите прилику да утичете на свој живот и своју будућност.
Једноставно је: бирате између себе
и њих.
Власт и министри никад задовољнији, убеђују вас да живите све боље,
да је напредак осетан, а заправо је сасвим супротно. Природно је да свако
од нас жели да живи боље, али не могу
нас из невоље избавити иста она по литика и исти они људи који су нашу
отаџбину и довели у тешко стање у коме се сада налази. Ја вас нећу лагати.
Извесно је, свима ће бити још горе ако
им се не супротставимо. Здравство је
срозано на најниже гране, лекови су
скупи и недоступни; док деца свакодневно умиру од тешких болести,
новац за њихово лечење прикупља се
не из државних фондова, већ путем хуманитарних акција и СМС порука.
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ПисмоВојиславаШешеља

Тешки злочини, убиства и насиље у
породици и на улици све су чешћи и
бруталнији, док се после наводних
успешних акција против дилера дроге,
енормне количине дроге продају чак и
у двориштима основних школа. Јасно
је да СНС, СПС, ДС, ЛДП, УРС и остале
њихове сателите бољитак народа не
интересује!
Не интересује их то што је Србија на
коленима, не интересује их то што сте
понижени и обесправљени, не интересује их што је сваки сегмент друштва и
система урушен.
Школство је упропашћено и уназађено силним реформама, али се дипломе стичу, то јест купују као кромпир на пијаци. Културни и образовни
програм на телевизијама готово да не
постоји, али се зато путем болесних
ријалити програма испира мозак деци
и омладини која, уместо да се школује
и ради, бежи у дрогу и алкохол док машта о бежању из Србије. Све је наопако, систем вредности је поремећен, а
последице су видљиве на сваком кораку. Да ли је то оно што желите за себе,
своју децу, своје унучиће?
Моја 11 година дуга борба у Ха шком трибуналу је борба за истину и
правду, борба за бољу Србију, борба за
све грађане Србије и читав српски народ. Борба за скидање љаге са наше
историје, наших предака и потомака.
Борба за будућност!
Моја борба биће обесмишљена ако
онима који нашу земљу издају и продају дозволите да и даље несметано
извршавају све прљаве налоге наших
осведочених непријатеља док земљу
воде у потпуну пропаст.
Лош резултат СРС на претходним
изборима утицао је на погоршање мог
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здравственог стања, као и на читав даљи ток и расплет овог срамног квазисуђења. Права подршка мојој борби и
додатна снага да из овог тешког процеса изађем као победник био би повратак Српске радикалне странке у
Народну скупштину Републике Србије. Више нико и не спори да је оптужница против мене подигнута искључиво из политичких разлога; искључиво због тога што сам био највећа
сметња ДОС-овом режиму. Када мојим
одвођењем у Хаг нису успели да сломе
отпор Српске радикалне странке,
окренули су се врбовању мојих некада
најближих сарадника. Неки од њих нису одолели новцу, министарским фотељама, лагодном животу. Међутим,
упркос незабележеном прогону и медијској блокади, Српска радикална
странка не само да је опстала, већ је
још једном постала стожер окупљања
свих истинских родољуба, свих оних
патриотских организација чији су лидери прогоњени и затварани од режима. Свих оних који су своју љубав према Српству доказали не само празном
причом, већ и конкретним делима. Ве лико ми је задовољство што ће под
барјаком Српске радикалне странке
на изборима наступити вођа Српског
Образа Младен Обрадовић и председник Српског народног покрета Наши,
Иван Ивановић.
Српска радикална странка, Образ и
Наши доказ су да нису сви исти. Ми
смо једина алтернатива прозападним
странкама. Ми смо живи доказ да није
све и није свако на продају. Ми се ника да нећемо предати и никада вас нећемо издати!
Једино са нама Србија има шансу да
се поново усправи. Једино са нама и уз
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помоћ братске Русије, Србија ће успоставити пуни суверенитет над Косовом и Метохијом. Једино уз помоћ
братске Русије, могућ је економски,
културни и духовни опоравак и просперитет Србије.
Ја сам свој живот већ ставио на олтар отаџбине. Сам сам тако одлучио,
нико ме на то није терао, нико то од мене није тражио, нити за своју одлуку
тражим признање. Једино што желим
је да Србија живи. Да у мојој отаџбини у
нормалним условима одрастају моја
деца и унуци. И њихова деца и унуци.
Србија под оваквим режимом мора да
пропадне, а ако од ње ништа не остане,
онда је и моја борба обесмишљена. Питам вас: какву Србију желите да оста вите својој деци? Да ли је то кукавичка
Србија, поробљена и осиромашена, која је постала играчка тајкуна и западних слугу, претворена у резерват бедног, осиромашеног и ојађеног народа,
или је то слободна, јака, поносна Србија, која ће имати перспективу. Србија на
челу са Српском радикалном странком
може почети убрзано да се опоравља, а
за коју годину у потпуности ће стати на
ноге ако уз нашу велику руску браћу
закорачимо смело у будућност!
Само тријумфалним повратком радикала у посланичке клупе народ ће
имати своје представнике. Само народни посланици Српске радикалне
странке никада нису били заступници
тајкуна и страних интереса, већ ис кључиво интереса Србије и њених грађана! То је једини разлог због којег они
нас ни по коју цену не желе у скупштинским клупама, једини разлог
због којег нас се плаше!
Не наседајте поново на маркетиншке трикове и лажна предизборна
обећања, погледајте око себе и реално
сагледајте како живите. Да ли вам је
заиста боље, како тврде у медијима?
Да ли су ваши свакодневни животни
проблеми и муке ствар прошлости?
Одговор на то питање биће уједно
и одговор за кога овог пута треба да
гласате.
Заокружите листу Српске радикалне странке, листу поштених људи, зао кружите број 6!
До победе!
Живела Велика Србија!
Хаг, 3. март 2014. године
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ПОВРАТАК СРПСКИХ РАДИКАЛА
У НАРОДНУ СКУПШТИНУ
С

мисао парламентарне демократије јесте да се у парламенту преко народних посланика
чује глас народа. У Народној скупштини Републике Србије тај глас је већ
скоро две године утихнуо. Скупштина
без српских радикала је изгубила свој
смисао. У мандату од маја 2012. године
није било истинске опозиције. Све политичке партије које су имале посланике у овом сазиву су проевропске,
или су то некада биле. Зато се у Скуп штини није могло чути другачије мишљење.
Парламент је био у служби извршне власти, пре свега Александра Вучића који је обезбеђивао већину за све
и свашта. По његовом налогу донет је
неуставни Закон о Народној банци Србије и на основу њега за гувернера
изабрана Јоргованка Табаковић. По
хитном поступку мењали су Закон о
основама уређења служби безбедности да би Томислав Николић противуставно за секретара Савета за националну безбедност поставио Александра Вучића. Нико у Народној скупштини није имао храбрости да грађанима
објасни да је то био почетак увођења
Вучићеве диктатуре. Што је његова
диктатура више јачала, то су такозвани опозициони посланици постајали
тиши. Ивица Дачић и Александар Вучић су на седницама Парламента вика ли на народне посланике, вређали их и
претили, а они су седели као послушни ђачићи, смешкали се и обећавали

Проевропска
„опозиција”

Народни посланици који су у
Народну скупштину ушли са листе
Демократске странке Бориса Та дића били су, како воле да кажу,
конструктивна опозиција. У ства ри нису били права опозиција. Понекад су у току дискусија критико вали Ивицу Дачића и Александра
Вучића, а онда гласали за њихове
предлоге и тако 60 пута.
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Ништа без српских радикала
Све је више људи који отворено говоре да на претходним изборима нису гласали за Српску радикалну странку и да се кају због тога. Питају се како то сада функционише Народна скупштина када нико не сме да критикује власт. Признају да су то искрено и храбро радили само српски радикали
и да једва чекају да се вратимо у Парламент да би опет почели да прате заседања Народне скупштине.
да ће гласати за њихове предлоге јер је
то у интересу прикључења Србије
Европској унији.
И сада, када је у јеку предизборна
кампања, сви, осим српских радикала,
само стидљиво нападају Александра
Вучића, водећи рачуна да не увреде
„његово височанство”. Сви су стали у
ред за будућег коалиционог партнера.
Сви би само да се дочепају фотеља и да
поделе политичку моћ са „божанством” пред којим се урушавају све
вредности.
Посланици Српске радикалне
странке никада нису презали од најо штрије критике владајућих режима.
Ми смо са говорнице обавештавали
народ о намерама власти и о лошим
законима које је скупштинска већина
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усвајала по налогу Европске уније, а на
штету Србије и српских националних
интереса. Били смо неподношљиви за
све режиме. Због нас су мењали Пословник Народне скупштине, ограничавали време дискусија, новчано нас
кажњавали, избацивали са седница.
На посланицима Српске радикалне
странке режими су показивали свој
слугерањски и поданички однос према Европској унији. Морали су да раде
по њиховом диктату, а хтели су да сакрију истину од народа. Нису успевали
све док се нису потрудили да Народна
скупштина остане без посланика Српске радикалне странке.
На претходним изборима су учинили све да српских радикала не буде у
парламенту. Ми смо снагом своје речии
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Народна скупштина Републике Србије као највише законодавно тело у вишестраначком систему мора имати
озбиљну и одговорну опозицију. Тако је било од увођења вишестраначког система до избора 2012. године.
Тако мора бити увек.

Шешељ се враћа
у Скупштину
Носилац листе Српске радикалне странке је председник проф. др
Војислав Шешељ и он је први на листи. Поступак пред Хашким трибу налом се ближи крају. Знамо да се
неће окончати пре 16. марта, знају
америчке слуге у Хагу да би Шешељев повратак изазвао политички
земљотрес.
Али, победник ће се вратити. Ха шки трибунал је одавно победио,
победиће са својим српским радика лима и проевропске странке у Срби ји. Повратак радикала у Скупштину
значи и повратак правог народног
трибуна у скупштинске клупе. Чека
га место првог на патриотској листи
Српске радикалне странке.
порукама које смо упућивали јавности
зауставили Бориса Тадића да до краја
разори политички и уставни систем
Републике Србије. Александар Вучић
је то завршио у парламентарној тишини и уз помоћ медија који су сваки лош
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потез режима представљали као спасоносно решење.
Потписивање такозваног Бриселског споразума, који представља акт
велеиздаје, прошло је без озбиљне
критике у Народној скупштини. Аргументовано смо критиковали само ми
српски радикали, обилазили смо Србију и обавештавали народ о издајничким потезима власти. Нажалост,
медијима то није било интересантно,
или можда јесте, али нису смели да
обавештавају о томе.
Режими, од двехиљадите године до
данас, створили су у Србији армију незапослених, сиромашних, ојађених и
понижених. Њихов глас и њихове по руке морају да се чују у Народној скупштини. Зато скупштина никада више
не сме бити без посланика Српске радикалне странке. Једино ми имамо искуства и храбрости да оштро, енергично и бескомпромисно критикујемо све
лоше потезе режима.
Александар Вучић и његова напредна странка, као и све прозападне
странке у Србији, спремне су да испуне
задатак који су добили из Европске
уније и да мењају Устав Републике Србије. Промена Устава по мери Европске уније била би погубна за даљи опстанак Србије. Зато српски радикали
морају да се врате у Народну скупштину. Мора да нас буде бар једна трећина
да бисмо спречили даље растакање
Србије. Наш глас мора да се чује јер само тако ће и грађани Србије чути шта
се стварно припрема народу зарад
уласка Србије у Европску унију.
Ако у Скупштини Србије не буде
нас српских радикала, режим ће лако
донети и нови закон о раду, који ће и
ово мало запослених у Србији претворити у робље. Александар Вучић је театрално повукао тај закон из процеду ре, само неколико дана пре расписивања избора, али припрема његово усвајање у наредна два месеца. Исто тако
ће бити усвојено још двадесет закона
чија ће примена упропастити и оно
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Коштуница
опозиционар по потреби
У последњем сазиву Народне
скупштине већина коју је формирао Александар Вучић функционисала је и када су њихови посланици
седели код куће. Посланици Демократске странке Србије Војислава
Коштунице гласали су за 30 предлога владе Ивице Дачића и Александра Вучића.
мало економије и пољопривреде што
је у Србији преостало.
На изборима 16. марта народ мора
да казни представнике свих режима
од петооктобарског пуча до данас због
свега лошег што су учинили. Сви они
су четрнаест година бездушно кажњавали сопствени народ и довели га
на руб егзистенције, а многе и испод
тога.
Једини који су спремни да се бескомпромисно и искрено боре за интересе сопственог народа смо ми српски
радикали и зато бирачи морају да се
одупру лажним обећањима, поклонима, претњама и уценама, да гласају за
патриотску листу Српске радикалне
странке и да буду сигурни да ће у Народној скупштини имати праве представнике.

Странке на клупи
за резервe
Ово је специфична изборна
кампања. Уместо да нуде решења
за нагомилане проблеме у земљи,
лидери политичких партија се
утркују у изјавама којима се препоручују Александру Вучићу за
будућег коалиционог пар тнера.
Вук Драшковић је у предизборној
коалицији. И Расим Љајић. У постизборну се нуде Чедомир Јовановић, Борис Тадић, Иштван Пастор и стидљиво Војислав Коштуница и Драган Ђилас.
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Београд, 22. фебруар 2014. године

ПРОТЕСТНИ СКУП
СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ
ПОВОДОМ 11 ГОДИНА
ХАШКОГ ЗАТОЧЕНИШТВА
ПРОФ. ДР ВОЈИСЛАВА ШЕШЕЉА

У присуству породице Војислава Шешеља, свих функционера странке и многобројних чланова и симпатизера, обележено је дугих 11 година његовог тамновања
Величанствени скуп у препуној сали Дома синдиката
завршен је протестном шетњом улицама Београда
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СлободаШешељу
Водитељ Весна Николић: Даме и
господо, браћо и сестре, поштовани
пријатељи. Комитет за одбрану Војислава Шешеља данас обележава пуних 11 година неправедног и противправног заточеништва најпознатијег
затвореника на свету. Попут Махатме
Гандија, Александра Солжењицина
или Нелсона Манделе, и др Војислав
Шешељ је заточеник савести, један од
оних најређих међу реткима, спреман
да својим примером покаже да нико
не може да вас победи ако се сами
претходно не предате. Ако се не плашите претњи и не дрхтите пред злом
и опасностима, нико вам ништа не
може, порука је најхрабријег и најдоследнијег националног и политичког
лидера у модерној српској историји у
последње две тешке и величанствене
деценије борбе нашег народа за опстанак, слободу и независност. Маске
су коначно пале и сви су показали своје право лице. Остаје само да се пробуде из утрнулости и отупелости људи
којима се свакодневно и већ деценијама испира мозак, да се пробуде пре него што буде касно. Буђење свести и савести у српском народу наш је велики
и неодустајни циљ, главни разлог нашег окупљања и давања подршке српском јунаку који је у Хагу показао како
и реч може да буде убојито и свијетло
оружје и доказао како је права и пуна
истина важнија од свега. У то име, ми
овде данас обележавамо дугих једанаест година од када је почела голгота
др Војислава Шешеља. Такозвани доказни поступак завршен је претпрошле године, а никако да се донесе пресуда и тако коначно прекине у светској судској пракси незабележена агонија правде, које више ни у траговима
нема у овом случају. Прво ће нам се
обратити др Војислав Шешељ, писмом које ће прочитати његов син
Александар.

не са власти. Тада нису имали изгледнију алтернативу од Томислава Николића и његове Српске напредне странке, па су на власт довели још веће зло.
Ми српски радикали упозоравали
смо да су Томислав Николић и Александар Вучић гори чак и од Бориса Тадића. Скупа кампања, лажна обећања о
променама и бољем животу, невиђена
медијска пажња и подршка Војислава
Коштунице Томиславу Николићу у
другом изборном кругу председничких избора били су пресудни да се у
Србији створи режим најгори од свих
досадашњих.
Александар Вучић, Томислав Николић и Ивица Дачић су изневерили сва
дата обећања из претходне изборне
кампање. Обећавали су да ће ставити
ван снаге све споразуме које је у Брисе-

лу прихватио Тадићев режим и да ће
сачувати Косово и Метохију у саставу
Републике Србије, али обећања су им
трајала само до краја предизборне
кампање. Одмах по формирању власти окренули су ћурак наопако и наставили још интензивнију кампању
предаје Косова и Метохије у шиптарске руке. Не само да нису ставили ван
снаге Тадићеве споразуме, већ су потписали срамни Бриселски споразум,
који представља акт издаје, највећи у
новијој српској историји.
Борба против корупције и криминала постала је главна тема режимских медија који су унапред, по Вучићевом налогу, најављивали хапшења и
њега представљали као хероја те борбе. Доказало се да је то лажна борба и
да режим прави селекцију: неке кри-

Писмо Војислава Шешеља
Александар Шешељ: „Браћо Срби
и сестре Српкиње,
Парламентарни и београдски избори који су заказани за 16. март 2014.
године су од судбинског значаја за Србију и све грађане који у њој живе. Дванаест година после петооктобарског
мафијашког пуча Србијом су владале
досманлије и дозлогрдили су српском
народу. Зато су грађани 2012. године
гласали само против Бориса Тадића и
његове мафије. Желели су да их скло-
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миналце хапсе, а друге стављају под
заштиту режима. Прикривају афере
својих страначких функционера и финансијера странака на власти. Александар Вучић мора да одговори на питање зашто још није ухапсио Мају Гојковић и Игора Мировића, који су директно умешани у аферу Аутобуска
станица Нови Сад; зашто није ухапсио
Велимира Илића, који је до гуше умешан у многе криминалне афере попут
афере друмске мафије; зашто не ухапси Млађана Динкића, који је најодговорнији за аферу око Националне
штедионице. Зашто није ухапсио Бориса Тадића, који је један од најодговорнијих за чувену сателитску аферу.
Зашто није ухапсио Томислава Николића, који је одиграо прљаву улогу у
афери приватизације Ветеринарског
завода Земун, а обрукао је Србију својом лажном факултетском дипломом,
коју је стекао, а није полагао ниједан
испит. Вучић мора да одговори и на
питање зашто није ухапсио Ивицу Дачића, који је одговоран за аферу Галеника и како то да се Станко СуботићЦане Жабац скида са међународне потернице и са помпом враћа у Србију, уз
плаћање мизерне кауције.
Александар Вучић је пре неколико дана, по налогу својих западњачких ментора, у јавности пласирао
грозну неистину да су српски полицајци побили српске младиће у кафићу „Панда” у Пећи и тиме показао да
је спреман на све гадости само да би
удовољио газдама из Сједињених
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Америчких Држава и великих западних сила.
Потцењујући стручњаке из Србије,
увезли су нам неке квазистручњаке из
белог света, који су доведени да би
уништили и оно мало економије што
је остало од проевропских режима који су се у Србији смењивали од двехиљадите године и то сваки гори од оног
претходног. Наставили су Тадићеву
политику презадуживања Србије под
условима које прописује Међународни
монетарни фонд, чијих су се услуга одрекли сви којима је стало до сопствене
државе и народа.
Ти такозвани стручњаци који су
нам наметнути од стране Европске
уније само смишљају начине како да
отпусте раднике, како да им смање
иовако мизерне плате, како да пензионерима ускрате право на пензију, болеснима на лечење, сиромашнима на
школовање, а све зарад некаквих реформи које им диктира Европска унија.
Млади школовани људи напуштају
Србију зато што не виде перспективу
са властима које воде рачуна само о
сопственом интересу и испуњавању
захтева које добијају из Европске уније. Александар Вучић је као наводне
спасиоце српске привреде довео белосветске хохштаплере, истрошене кадрове попут Строс Кана, Гузенбауера и
Франка Фратинија, којима даје паре,
мало глумата с њима по медијима и
они оду одакле су и дошли.
Александар Вучић располаже државном имовином као да му је очевина. Уз велику помпу најављивао је про-
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дају ЈАТ-а својим пријатељима из
Арапских Емирата. Без јавног тендера
Етихад је преузео ЈАТ, а држава је преузела око 170 милиона евра Јатовог
дуга и социјални програм за око осамсто радника који су добили или ће добити отказ. Уместо обећаних нових
авиона, у Србију стижу свеже офарбани авиони стари дванаест и више година.
Нова Вучићева превара зарад
предизборне кампање и привлачења
бирача је Београд на води. Најављује
се пројекат који постоји само као идејно решење на основу којег ће непозната фирма из Емирата, опет без јавног тендера, добити на поклон око 70
хектара грађевинског земљишта у
центру Београда, а они ће наводно
уложити око три милијарде евра за
изградњу стамбено-пословног центра. Свом пријатељу шеику Бин Заједу
Александар Вучић је продао хотел на
Копаонику за милион и по евра, а тај
исти хотел држава је претходно откупила од бивших акционара за више од
два милиона евра. Ово није само недомаћинско располагање државном
имовином, већ озбиљна злоупотреба
функције, којом је грађанима Србије
нанета велика материјална штета.
Припрема се и сумњива продаја хиљаде хектара обрадивог пољопривредног земљишта.
Браћо и сестре, од вас очекујем да
упозорите грађане да суноврат Србије
може да се заустави на наредним изборима и то само ако се окупе око Српске радикалне странке, која једина
има знања, искуства и храбрости да се
супротстави моћницима режима.
Ако и на наредним изборима победе проевропске странке, чека нас политички, економски и социјални колапс. Без посла ће остати око 150.000
људи, неће бити нових радних места,
па ће то бити нових 150.000 социјално
угрожених породица. Радници ће постати робље захваљујући новом закону о раду чије усвајање је Александар
Вучић зауставио само из маркетиншких предизборних разлога. Тај закон
је захтев Европске уније и сви који се
залажу за улазак Србије у Европску
унију гласаће за такав закон и све проевропске странке ће се ујединити око
промене Устава ради брисања Преамбуле која гарантује Косово и Метохију
у саставу Републике Србије и повећања аутономије Аутономне Покрајине
Војводина, што ће довести до даљег
растакања Србије.
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Због преузете обавезе око промене
Устава Александар Вучић више и не
крије да је спреман да после избора
прави владу и са Чедомиром Јовановићем који поносно истиче да актуелни
режимводиполитикузакојусеЛДПод
почетка залаже. Вук Драшковић је на
последњим изборима био на листи Чедомира Јовановића, а сада је у предизборној коалицији са Александром Вучићем што, заправо, говори о Српској
напредној странци и Александру Вучићу. Напредњаци су незаустављиво кренули стазом издаје, а и овај нови Вук
Драшковић се свесно ставио у ту улогу.
Српска радикална странка је против уласка Србије у Европску унију зато што нас то води у пропаст и залажемо се за евроазијске интеграције. Ми
српски радикали се боримо за што
чвршћу интеграцију са Руском Федерацијом зато што су нам то прави пријатељи који штите српске националне
интересе. Враћањем Србије искреној
сарадњи са Русијом решићемо нагомилане кључне политичке, економске
и социјалне проблеме.
Ми српски радикали морамо на
овим изборима да освојимо што више
гласова. Идеално би било да освојимо
апсолутну већину посланичких мандата па да формирамо владу. То сада
није реално, али нам је циљ да покушамо да освојимо једну трећину мандата
да бисмо спречили да српски издајници мењају Устав Републике Србије на
српску штету. У сваком случају неопходно је да се у Народној скупштини
поново чује глас српских радикала, који ће оштро, енергично и бескомпромисно критиковати све лоше поступке власти.
Навршавајући 11 година моје борбе са антисрпским Хашким трибуналом, морам да изразим захвалност вама, српским радикалима. Сваког дана
сам имао подршку и помоћ Српске радикалне странке у тој борби, и зато је
та борба била успешна. У овом тренутку највећу подршку мојој хашкој борби и највећи допринос мом излечењу
представљали би добри изборни резултатиСрпскерадикалнестранке. Зато од вас, браћо и сестре, тражим да
проведете кампању кроз целу Србију,
да објасните српском народу зашто је
важно гласати за Српску радикалну
странку и вратити српске радикале у
Народну скупштину.
Србија је вечна док су јој деца верна!
И Косово и Русија!“
У Хагу, 22. фебруара 2014. године
Проф. др Војислав Шешељ

BROJ 3564 MART 2014.

Водитељ Весна Николић: У име
бројних и непоколебљивих поштовалаца и сабораца др Војислава Шешеља, сада ће нам се обратити Немања
Шаровић.
Немања Шаровић: Даме и господо, браћо и сестре српски радикали,
помаже Бог!
Српски народ данас обележава 11
година откако је најбољи и најхрабрији међу нама кренуо у борбу са неправдом нанетом не само српском народу, већ и читавом човечанству. У
борбу против оног зла које покушава
да поништи независност, да укине суверенитет, избрише границе и пороби све некада слободне нације света.
За протеклих 4016 дана наш председник постао је најпознатији политички затвореник на свету. Оно што је
у двадесетом веку био Нелсон Манде-
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ла, чувени борац против апартхејда, у
двадесет првом веку је др Војислав
Шешељ, борац против поробљавања
Срба и Србије. Управо Нелсон Мандела изговорио је следеће речи: „Схватио сам да храброст није одсуство
страха, већ тријумф над њим. Храбар
човек није неко ко не осећа страх, већ
неко ко га победи”.
Док други причају о јунаштву, Војислав Шешељ га показује свакога дана. Док многи други само причају о
Српству, Војислав Шешељ свакога дана, изнова, за Српство страда. Можете ли уз речи „Све за Српство, Српство ни за шта”, замислити било ког
другог нашег савременика? Можда
уз Војислава Коштуницу, Ивицу Дачића, Томислава Николића или, не
дај Боже, најгорег од свих, Александра Вучића?
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Не желим да трошим речи на то
шта су све хашки зликовци покушали
како би психички сломили и убили
Војислава Шешеља, јер, да не беше хашких џелата, ни наш Војислав не би
данас био живи симбол патриотизма,
антиглобализма, истрајности, мудрости и непоколебљивости.
Интелектуалац и јунак, др Војислав
Шешељ је модерни пример „човека за
сва времена”, како су својевремено називали Томаса Мора, хероја отпора самовољи једног свемоћног диктатора.
Као и његов несаломиви претходник
од пре неколико векова, Шешељ данас
показује како није све и свако на продају и како је судбина отаџбине и свог
народа важнија и од привилегија, и од
новца и од лагодног живота.
Све што је др Војислав Шешељ за
претходних једанаест година учинио
пред очима светске јавности је шокирало, зачудило али пре свега задивило читав свет, па чак и највеће српске
непријатеље. Није мало оних који су
са неверицом гледали шта је то неустрашивост и како се у судару са само
једним човеком руше и нестају све
оне пажљиво конструисане лажи, стереотипи и полуистине. Сада Војиславу Шешељу остаје још само да се тријумфално врати у Србију. Међутим, у
Хагу не живи ни право ни правда. Зато је битка за повратак једина битка у
којој Војислав Шешељ не може сам победити, јер се та битка не води у Хагу,
већ у свакој улици, сваком селу и сваком граду у Србији.
Да би се Војислав Шешељ вратио
својој породици, својој странци, своме
народу и својој отаџбини, морамо победити ми.
Победићемо тако што ћемо доказати да се семе патриотизма из српског
народа не може искоренити. Победићемо тако што ћемо показати да слободарски дух српског народа нико не
може угушити. Победићемо тако што
ћемо српском народу поново вратити
наду и улити снагу да се одупре ропској судбини која му је намењена.
Победићемо тако што ћемо показати да није све готово!
До победе, живела Србија!

седничке изборе од Бориса Јељцина
1996. године и писац књиге “Верујем у
Русију”. Послушајмо шта има да нам
каже наш одани пријатељ, један од најпопуларнијих руских политичких лидера, Генадиј Андрејевич Зјуганов.
„Поштовани Војиславе!
Већ једанаест година, хашки инквизитори држе Вас у затвору без пресуде. Али Ви храбро носите све тешкоће тамновања. За све то време, Ви по-

казујете упечатљиву снагу духа својствену словенским народима и непоколебљиво браните историју своје земље од немилосрдне антисрпске клевете.
Ви се борите против лажи и безакоња, а у томе нисте сами! Комунистичка партија Руске Федерације, и
све левичарско-патриотске снаге Русије, одувек су Вас подржавале у праведној борби за част и достојанство

Писмо Генадија
Андрејевича Зјуганова
Водитељ Весна Николић: Из увек
нам тако блиске Русије поруку братске
подршке шаље нам један од највиђенијих и најдоследнијих руских политичара. Човек који је за длаку изгубио пред-
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братског српског народа. Ми ћемо и
даље наставити да тражимо Ваше
ослобађање.
Желим Вам добро здравље и бесмртну веру у победу, јер никакве затворске зидине не могу убити глас победе!
ШефпосланичкегрупеКомунистичке партије Русије у Државној Думи
Генадиј Зјуганов”
Сада ће нам се у име српске омладине обратити Младен Обрадовић, један још млад, али прекаљени национални борац са реалним искуством
политичког страдања и неправедног
утамничења од стране и овог, још актуелног и оног претходног режима.
Младен Обрадовић.
Младен Обрадовић: Драга браћо
и сестре, помаже Бог! Као неко ко је
лично са својим саборцима искусио и
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прогоне и хапшења и затварања, осећам изузетну почаст, али осећам се и
добрим делом недостојним да говорим о ономе ко је безмало двадесет
пута дуже само у Хагу провео у заточеништву, и проводи и дан-данас. Реч је,
наравно, о човеку чије име сви знате –
Војислав Шешељ. По свом обичају, Војислав је кренуо право у сусрет опасности и злу, какво никада у историји,
чини се, није постојало. Војислав није
чекао ни трена да каже пуну истину,
истину и само истину, суду кога та
истина очигледно не занима, али и
читавој светској јавности, милијардама људи, који су с неверицом гледали
и учили се, шта је то неустрашивост и
како се у судару са једним јединим човеком руше одједном све оне пажљиво конструисане лажи, предрасуде и
полуистине. И као у античким траге-
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дијама, један јунак се побунио против
воље лажних богова и сам их привео
познању права, како би то рекао наш
српски народ.
Сам против свих, Војислав Шешељ
није допустио да га надјачају, прегласају и надговоре толики тужиоци, судије, самозвани правни експерти и
пропагандисти, лажни, заштићени
сведоци свих врста и пасмина, безброј
оних чији је једини задатак био да дижу што већу, заглушујућу буку, да
истину прогласе за лаж а лаж за истину и да лукаво и вешто оркестрирају
сложне и унапред договорене нападе
на Србе и Србију. Нису, међутим, ни
слутили ови непријатељи истине,
правде и смисла, да ће на њиховом терену и истину, и правду, и смисао
упорно бранити и надмоћно одбранити тај, за њих крајње необични национални лидер и гласноговорник. Нису
могли ни да претпоставе да их се он
уопште не плаши. Да никада неће
пристати ни за милиметар да одустане од свега онога у шта чврсто и непоколебљиво верује, и зашта непорециво зна да је истина. И показао је заиста
и Војислав Шешељ, заједно са свим
осталим српским јунацима и мученицима у Хашком трибуналу, да поменемо и њих: бесмртног оснивача и првог
председника Републике Српске Радована Караyића и генерала Ратка Младића и све остале чија имена златним
словима већ данас јесу уклесана на
стуб српске историје.
Показали су они, ти српски јунаци
и мученици предвођени Војиславом
Шешељем, да за нас нема ни продаје
ни предаје, да се крст часни и слобода
златна брани по сваку цену и да се никада и нипошто не смеју огрешити о
Бога и о свој народ. И заиста, показали
су и Војислав Шешељ и његови саборци да, парафразирајући речи Петра
Кочића, неретко онај који искрено и
часно, свим срцем љуби истину, слободу и мајку Србију, буде презрен и
гладан као пас, али је зато слободан и
неустрашив као Бог. И зато, нека Господ Бог и свети кнез Лазар и свети
цар Николај руски Романов, чијим се
примером жртве сасвим извесно напајао и Војислав Шешељ, нека сви свети и небеске Србије и свете Русије помогну да нам се Војислав Шешељ што
пре врати жив и здрав, да поведе српски народ у одбрану свега што је свето и честито.
Водитељ Весна Николић: Обратиће нам се шеф правног тима др Војислава Шешеља, Зоран Красић.
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Зоран Красић: Даме и господо,
браћо и сестре, поштована породице
Шешељ. Једанаести пут се налазимо
на једном скупу, где подижемо глас,
где обавештавамо јавност, где се поносимо, зато што Србија има Војислава Шешеља. Подижемо глас да би упозорили, подижемо глас да би обавестили, подижемо глас да бисмо по ко
зна који пут рекли да волимо слободу
и да се боримо за слободу, а да се боримо и правимо друштво у тој борби
Војиславу Шешељу, који се бори против поробљавања Србије и Срба.
Одавно су се намерачили да поробе Србе, да изравнају неке рачуне из
прошлости. Али јавила се велика
сметња – Војислав Шешељ и његова
Српска радикална странка. И зато је
први миљеник НАТО пакта и Европске уније 17. фебруара 2003. године
тражио од Карле дел Понте да га воде
и да га не враћају више. И успео је Во-

јислав Шешељ да се избори за истину,
да обавести јавност. Али та истина коју је он изнео зависи од нас. Ми треба
да је ширимо даље. И гле чуда, тај део
запада Европе почео је да се понаша,
како би то ми рекли у Србији, “шта ти
пијан прича, то ти трезан мисли”. И у
последњој одлуци, коју је донело претресно веће, судија је наводно издвојио мишљење, и признао да је овај поступак против Војислава Шешеља политички. И за тог судију је велики
проблем, да ли Војиславу Шешељу
треба да се омогући да ужива људска
права као сви други људи. И онда је
направио корак даље, па је отприлике
рекао, да њега треба пустити на слободу, али никако да се врати у Србију,
већ у неку другу државу. И пошто се
на том делу, западном делу Европе,
налазе људи који очигледно желе да
спроведу апартхејд над Србима, прорадила је код њих и мржња. Али кад је

велика мржња код човека, њему се
мути разум и ништа не види. Из тог
помућеног разума, из тог слепила,
они су пре месец дана признали, додуше несвесно, да ово суђење Војиславу
Шешељу никада није ни замишљено
да буде фер и правично. И рекли су да
ће први пут у светској историји права
да се деси ситуација да је случајни
пролазник, грађанин, који је 20. марта
2012. године шетао, од пре неколико
дана постао судија. Судија који у животу није видео оптуженог, судија који у животу није ушао у судницу, судија који у животу није видео ниједног
сведока, судија који још није обукао
ону њихову одежду, грађанин. И то су
морали да прихвате, и то су морали да
признају, и да на тај начин капитулирају пред Војиславом Шешељем.
Оно што се спроводи над Војиславом Шешељем као појединцем, што
види цео свет, то се 14 година свакодневно спроводи над његовим српским народом. И он, као бастион и
светионик борбе за слободу, борбе
против поробљавања Срба и Србије,
својим делом служи нам као пример
шта ми да радимо.
Ко може боље да воли Србију од
оних који су верни Србији? Србији су
данас потребни верни људи, људи који су у стању да се жртвују за добробит
свог народа и своје државе. То нас учи
Војислав Шешељ. И као увек, са надом
да ускоро видимо Војислава Шешеља
на слободи, подижемо глас, тражимо
слободу за Војислава Шешеља, тражимо да дође кући, тражимо да дође у
своју Србију, да дође својој породици,
да дође својој Српској радикалној
странци и да се стави на чело Србије.
Живео Војислав Шешељ!

Писмо Удружења
чешких студената
Водитељ Весна Николић: Писмо
подршке др Војиславу Шешељу послали су и припадници чешког студентског удружења „Червено-бели”, верни
пријатељи српског народа, поносни
момци који никада неће пристати на
међународну отмицу Косова из Србије.
„Драги пријатељи, браћо и сестре
Поздрављамо вас у име студентског патриотског удружења Червенобели. Поносимо се тиме што смо покренули сарадњу и пријатељство са
Српском радикалном странком. Имали смо велику част да будемо домаћини делегацији Српске радикалне
странке у Чешкој и да организујемо
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трибину на којој су говорници били
функционери Српске радикалне
странке. Веома ценимо вашег председника проф. др Војислава Шешеља,
који представља једну од највећих
личности данашњег света, јер је један
од главних бораца против глобализма и борац за слободу свих нација.
Војислав Шешељ је заслужио наше
поштовање, зато што се одлучно супротставља светским моћницима Сједињеним Америчким Државама,
Европској унији и НАТО пакту, западним силама које желе да успоставе
нови светски поредак. Желе да владају целим светом, да потчине све народе и да уз помоћ глобализације и американизације униште културу, религију, традицију и морал свих народа.
Они желе да људи забораве основне
вредности као што су Бог, отаџбина и
породица.
Али, на нашу срећу, човечанство
има великане који се боре против новог светског поретка за слободу својих народа. Међу великанима као што
су Владимир Путин, Башар Асад или
Александар Лукашенко, јесте и др Војислав Шешељ. То је један од разлога
што га послушници Вашингтона и
Брисела већ 11 година држе противправно у затвору. Запад врло добро
зна да, уколико би др Војислав Шешељ остао у Србији, он би већ одавно
био са својом Српском радикалном
странком на власти, а то би зауставило хегемонију Сједињених Америчких
Држава и Европске уније. Хашки трибунал представља највећу срамоту
међународног права. Када неко од нас
у Чешкој прича о случају др Војислава
Шешеља у Хагу, људи којима то говоримо не могу да верују да се таква неправда дешава у савременој Европи.
То што се дешава у Хагу представља
скандал, а врхунац свега је што Хаг и
дан-данас одбија да изнесе пресуду др
Војиславу Шешељу, јер зна да би га
морао ослободити.
Ми студенти, млади људи, знамо
да западни моћници за све нас спремају црну будућност. Желе да нам отму идентитет и слободу и да постанемо робови глобализације и новог
светског поретка. Желе да униште
нашу културу и наш народ, за који су
се наши преци поносно борили. Али
ми имамо наду. Један од симбола те
наде јесте управо др Војислав Шешељ. Он је човек који се бори за слободу и опстанак свог народа, што такође значи да се бори за слободу и оп-
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станак и осталих Словена и свих осталих нација. Ми смо решили да помогнемо колико је у нашим могућностима. Заједно са члановима чешких патриотских организација, канцеларији
Уједињених нација у Чешкој предаћемо жалбу против Хашког трибунала и
на тај начин пружити подршку др Војиславу Шешељу. Такође, више наших
чланова је спремно да дође у Србију и
симболички да помогне Српској радикалној странци у њеној предизобрној кампањи у овим изборима. Исто
тако, ми увек учествујемо у хуманитарним акцијама помоћи Србима на
Космету и у протестима који се у знак
подршке Србима одржавају сваке године у Чешкој. Наши братски народи
су увек били уско повезани. Зато и ми
идемо стопама наших предака и одлучно стојимо на страни наше српске
браће. Желимо такође да вас опоменемо, да ни у ком случају не постане-
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те чланица Европске уније. Наша
отаџбина је већ одавно чланица
Европске уније и зато знамо да је
чланство у тој творевини најгора
ствар која је могла да се деси нашем
народу.
Желимо Српској радикалној странци што већи успех на изборима, а др
Војиславу Шешељу желимо да се што
пре врати кући и да своју странку доведе до националне победе!
Живело словенско братство наших
народа!”
Испред српских патриотских организација, сада ће нам се обратити
Иван Ивановић, осуђиван због антирежимског и националног деловања.
Иван Ивановић: Помаже Бог, честита и слободна Србијо! Војислав
Шешељ успео је да уради нешто што
никада неће поћи за руком онима који су га издали, ни Александру Вучићу,
ни Ивици Дачићу, ни Томиславу Ни-
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колићу. Успео је да стекне поштовање
својих непријатеља, а то могу да ураде
само велики људи. Вођен крилатицом
„Нека буде што бити не може, нека
буде борба непрестана”, успео је да и
на парампарчад разбије Хашки трибунал, а нама, данашњим Србима, шаље исту такву поруку, да не одустајемо од борбе коју је започео Војислав
Шешељ. Он једини има право у Србији да каже, да за Србију треба дати и
сопствени живот, јер он то показује
на делу. И зато, сви млади Срби у данашње време стаће уз Војислава Шешеља. Војислав Шешељ следи идеологију светог Кнеза Лазара, који је положио свој живот за Србију, и то је
она Србија о којој сањамо и о којој маштамо. И зато, сви уз Војислава Шешеља! Зато, немојте размишљати за
кога треба гласати. Ми смо једини
спас Србије! И Косово и Русија, не
Европска унија!

Писмо младих
француских патриота
Водитељ Весна Николић: Сада ћу
вам прочитати још једно писмо подршке из оне слободне Европе, која се
непоколебљиво одупире истим оним
моћницима који су нас бомбардовали
и који нам данас отимају свето Косово. Своју реч подршке изрекли су и
млади француски патриоти из организације “Уните Континентал”.
“Од недавно, зидови бројних француских градова покривени су плакатима који позивају на ослобађање политичког затвореника Војислава Шешеља. Ово значи да се велики број
младих француских националиста мобилисао око једног мотива. Они нису
тражили новац ни било шта друго за
узврат. Зашто су се млади Французи
мобилисали?
Они су се мобилисали зато што
знају да ће се и Французи дићи против
америчке диктатуре и да ће тада бити
третирани на исти начин као што је
НАТО третирао Србију 1999. године,
као криминалци.
Они су се мобилисали јер знају да је
Хашки трибунал цинични инструмент империјализма и да има за задатак кажњавање свих оних који се противе новом светском поретку.
Млади француски националисти
су се удружили, јер желе да покажу да
ће историјско пријатељство између
српског и француског народа увек постојати, без обзира на медијске лажи и
издаје политичара.
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Ми смо се мобилисали, јер знамо
да ће доћи дан када ће се народ у
Француској подићи против владе лопова, и да тада можемо да очекујемо
подршку српских патриота.
Организовали смо се, јер је Војислав Шешељ крив само зато што је
бранио своју идеју слободне Србије и
крив је због тога што се супротставио
непријатељима своје земље.
Доћи ће дан када ће цинични изрази “прецизно бомбардовање” и “хуманитарна интервенција” бити кажњени заједно са ратним злочинцима који се њима служе.
Тог дана ће људи попут највећег
ратног хушкача против Срба у Француској, Бернарда Хенри Левија, Мадлен Олбрајт и ратног злочинца генерала Веслија Кларка платити за своје
злочине. Од Париза до Београда, постоји једна борба и једна победа за
спас наших народа и хришћанства!
Уните Континетал”
У име свих оних који нису издали
др Војислава Шешеља, сада ће вам се
обратити Вјерица Радета.
Вјерица Радета: Браћо и сестре
српски радикали, драга породице Шешељ, данас обележавамо 11 година од
противправног утамничења нашег
председника др Војислава Шешеља у
Хашком трибуналу. Једанаест година
борбе за Србију обележено је свакодневним кршењем председникових
основних људских и процесних права
и његовом херојском борбом у којој је
потпуно обесмислио политички процес који се против њега води у америчком такозваном суду у Хагу.
Док се Шешељ несебично борио за
Србију и српске националне интересе,
у Србији су се ређали проевропски режими који су продавали Србију зарад
такозваног европског пута.
Болесна потреба еврофанатика да
Србију придруже Европској унији уништила је све што се уништити могло.
Пут ка Европској унији обележен је
криминалним приватизацијама, отказима, поскупљењима, смањењем плата и пензија, предајом Косова и Метохије у шиптарске руке, припреми коначног поробљавања Србије.
Србија је данас презадужена земља, али и даље не престају да нас задужују. За сада, Србија се задужује за
невероватних 97 евра у секунди. Овај
суноврат мора да се заустави, Србија
мора да се врати са странпутице и да
коначно крене путем сарадње са пријатељским државама, пре свега Ру-
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ском Федерацијом, која никада од нас
неће тражити да се одрекнемо дела
своје територије, која нас неће понижавати и са којом ћемо моћи да сарађујемо у заједничком интересу.
Наредни избори су прилика да се
врати достојанство Србији, да се заштити територијални интегритет и
суверенитет државе, да се озбиљно
зауставе криминал и корупција и да се
коначно покрене привреда и поправи
социјални статус осиромашеног становништва. Овакву прилику нуди
Српска радикална странка, јер ми никада нисмо преварили свој народ.
Народна скупштина никада више
не сме бити без српских радикала. Нашим одсуством грађани су остали ускраћени за раскринкавање Вучићевих
лажи о борби против корупције и криминала. Медији које он контролише
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створили су слику у јавности да се он
озбиљно бори против криминала. То
је велика лаж. Вучић је ухапсио неке
криминалце, а његови финансијери
несметано краду и пљачкају под строгом заштитом државе. Свог финансијера Станка Суботића Цанета скинуо је
са међународне потернице, Синиши
Малом, сараднику Дарка Шарића, поверио је буџет града Београда. Не помиње више ни Богићевића, ћути и о
Пеђи Тргомену, који сарађује са Александром Ђукановићем, братом Мила
Ђукановића и финансијером Српске
напредне странке.
Српска радикална странка зна одговоре на сва ова и многа друга питања која муче грађане Србије. Нудимо
грађанима Србије решења бројних нагомиланих политичких, економских и
социјалних проблема кроз што чвр-
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шће повезивање са Руском Федерацијом, што је и предизборна платформа
Српске радикалне странке, али и наше трајно програмско опредељење.
Поносни смо што смо ми, српски
радикали једина политичка партија у
Србији која своју политику не мења
како ветар дува, као што смо поносни
на чињеницу да за председника имамо др Војислава Шешеља, који је на
свом примеру у Хагу показао да је
спреман да и сопствени живот жртвује за Србију, за разлику од свих других,
који се утркују да докажу како се Србија жртвује зарад њихових личних
интереса. Зато верујемо да ће грађани
на наредним изборима препознати
праве вредности и гласати за патриотску листу Српска радикална странка др Војислав Шешељ.
Наш добар изборни резултат помоћи ће оздрављењу Србије и оздрављењу Војислава Шешеља. И свакако
бржем повратку нашег председника у
отаџбину.
Живео Војислав Шешељ! Живела
Велика Србија!
И Косово и Русија!
Водитељ Весна Николић: Сада ће
вам се обратити потпредседник странке Милорад Мирчић.
Милорад Мирчић: Драга браћо и
сестре, молим вас да поздравимо супругу Војислава Шешеља, његове синове и његове унуке. Сви ми који смо
овде окупљени у овој сали, и они који
су ван ове сале, као и сви они који нису могли у осиромашеној Србији да дођу, да се придруже нама, сваке године
размишљамо, па и сада, како и на који
начин да помогнемо Војиславу Шешељу. Одговор на ово питање, можда је
исти, или готово исти, са одговором
на питање да ли има помоћи да се Србија извуче из ове кризе. Да ли постоји неко ко може Србију да спаси из
овог колапса? У овој политичкој, економској и социјалној кризи и беди, у
којој се нашла Србија мора се наћи решење. Решење је и да се изнад Србије
буквално уклони страх, какав до сада
у новијој историји није био. Увели су
га они које је довео Монтгормери на
власт. Уз подршку Запада, само уз помоћ страха владају Србијом. Њима је
то главно оружје. Видите да свакога
дана у изборној кампањи не пропуштају прилику да кажу: само да се заврше избори, хапсиће по Србији. Хапсиће сваког оног ко је зарадио било на
који начин динар, да прехрани своју
породицу. Нема код њих ограничења.
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Они су зато и доведени. Доведени су
да овако оковану, понижену, одстрањену Србију, још више униште. А ми
српски радикали, који смо следбеници
идеологије српског национализма, ми
српске патриоте, који смо уз Војислава
Шешеља, треба да покажемо својим
примером како се разбија тај страх.
Тај страх се разбија, тако што скоро
већина у Србији не може више да издржи ову диктатуру, па када вас сретну негде на улици као и мене, препознајући у вама радикале, кажу – само
да се врати Шешељ, ево нас, бићемо уз
вас, па онда ћемо ове издајнике за вјеки вјекова да склонимо.
То је почетак, први корак разбијања тог страха, кад може вама да приђе и да каже: само да се врати Војислав Шешељ. Видите, кад су се побунили и они који нису ни припадници
Српске радикалне странке, ни поклоници и заговорници политике Српске
радикалне странке, и уметници се бу-
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не, и новинари се буне, и читав слодољубиви свет се буни, и они који стварају, не могу више слободно да стварају. И имали сте прилику безброј пута да чујете, како на медијима кажу да
су они за Шешеља. Јасно је потпуно да
свако онај ко седи у овој сали, и многи
у Србији, свакодневно кажу: ја сам уз
Шешеља. То је одредница за решење
проблема у политици. Шта нама предстоји? Предстоји нам да после овога
скупа излазећи напоље и организујући шетњу по улицама Београда, од данас па све до 16. марта, јасно и гласно
кажемо, не само да смо ми за Шешеља, него да чујемо све више и више
оних који ће нам рећи: и ја сам за Шешеља. И када то постане преовлађујуће, када то буде већина у Србији, онда
Српска радикална странка сасвим одговорно долази на власт и преузима
сву одговорност. Ту је већи део решења, помоћи Војиславу Шешељу. Како
му можемо помоћи? Ако убедимо до
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16. марта, да се Србија без страха, потпуно смело, охрабрена, изјашњава да
су за радикале, за Шешеља, а 16. марта да заокруже број испред листе Српска радикална странка – др Војислав
Шешељ, на републичком нивоу број 6,
а у граду Београду број 5, тада ћемо
направити прави посао и тада смо успели. Тада се наша мисија завршава у
оном делу где треба подићи Србију,
ваздигнути Србију, да се усправи Србија. Није Србија таква каквом је представљају. Није Србија кукавичка, није
Србија та која ће се одрећи било ког
дела своје територије. Има доста њих
који не смеју од страха, или из неких
других разлога. И ту Србију ми морамо да волимо, и ту Србију морамо да
поштујемо, да је придружимо нама који смо овде данас, који смо следбеници идеологије српског национализма.
Живела Велика Србија! Живео Војислав Шешељ!
РВС
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НА РЕПУБЛИЧКИМ ИЗБОРИМА 16. МАРТА

ЗАОКРУЖИТЕ РЕДНИ БРОЈ

ЛИСТА КАНДИДАТА
СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ
– ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
НА ИЗБОРИМА ЗА
НАРОДНУ СКУПШТИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Др Војислав Шешељ, 1954, професор универзитета,
Земун
2. Немања Шаровић, 1974, дипл. правник, Београд
3. Љиљана Михајловић, 1965, економиста, Земун
4. Милорад Мирчић, 1956, дипл. инжењер технологије,
Нови Сад
5. Зоран Красић, 1956, дипл. правник, Београд
6. Вјерица Радета, 1955, дипл. правник, Земун
7. Ђурађ Јакшић, 1977, професор историје, Нови Сад
8. Мр Марко Миленковић, 1974, асистент Универзитета у Нишу, Житорађа
9. Наташа Јовановић, 1966, туристички водич,
Крагујевац
10. Томислав Љубеновић, 1951, инжењер металургије,
Лесковац
11. Никола Савић, 1959, професор, Ниш
12. Лидија Димитријевић, 1975, мастер економиста,
Лесковац
13. Младен Обрадовић, 1980, апсолвент теологије,
Земун
14. Иван Ивановић, 1978, инжењер менаџмента,
Аранђеловац
15. Миланка Симић, 1989, струковни економиста,
Бечмен
16. Добросав Добрић, 1961, дипл. инжењер агрономије,
Звечан
17. Зоран Деспотовић, 1965, ветеринар, Пријепоље
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18. Ивана Зечевић, 1961, професор, Тител
19. Срето Перић, 1959, дипл. правник, Љубовија
20. Милорад Крстин, 1955, пољопривредни техничар,
Тараш
21. Ирена Миљковић, 1974, сарадник у природним
наукама, Куршумлија
22. Родољуб Милошевић, 1957, матурант гимназије,
Пожаревац
23. Момчило Дувњак, 1958, саобраћајни техничар,
Крушевац
24. Др Горанка Ашћерић, 1965, лекар, Турија
25. Александар Шешељ, 1993, студент, Земун
26. Звонко Михајловић, 1972, економиста, Штрпце
27. Јасминка Олуић, 1961, новинар, Београд
28. Војислав Кулачанин, 1973, текстилни техничар,
Вашица
29. Милован Радовановић, 1954, правник, Алексинац
30. Драгана Трајковић, 1968, машински инжењер,
Лазаревац
31. Миљан Дамјановић, 1984, дипл. инжењер организационих наука, Београд
32. Зоран Огњановић, 1954, дипл. економиста ревизор,
Београд
33. Биљана Живојиновић, 1978, службеник, Београд
34. Горан Чворовић, 1971, мастер теоретичар уметности,
Врање
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35. Слободан Безбрадица, 1976, дипл. електроинжењер,
Растина
36. Ивана Борац, 1966, лектор српског језика, Земун
37. Бојан Илић, 1979, машински техничар, Пирот
38. Божидар Делић, 1956, пензионер, Београд
39. Ана Самарџић, 1988, апсолвент медицине, Београд
40. Милован Шегрт, 1969, техничар финалне прераде
дрвета, Мајданпек
41. Владан Томовић, 1980, професор историје,
Зубин Поток
42. Нада Васић, 1954, економски техничар, Београд
43. Бојан Младеновић, 1973, дипл. просторни планер,
Београд
44. Саша Трифуновић, 1981, историчар, Чачак
45. Марина Ристић, 1974, административни радник,
Београд
46. Витомир Плужаревић, 1950, шумарски техничар,
Врдник
47. Никола Лалић, 1945, економиста, Бајмок
48. Златија Севић, 1960, дактилограф, Београд
49. др Никола Жутић, 1952, доктор историјских наука,
Стари Бановци
50. др Миле Ракић, 1956, професор, Београд
51. Ивана Диздаревић, 1971, предузетник, Београд
52. Бранислав Ранкић, 1962, дипл. инжењер металургије,
Калуђерица
53. мр Горан Михајловић, 1963, магистар техничких
наука, Трстеник
54. Ана Никодиновић – Познановић, 1979, службеник,
Београд
55. Тихомир Перић, 1963, енергетичар, Ниш
56. Драган Бозало, 1970, хемијски техничар, Гајдобра
57. Биљана Николић, 1974, дипл. инжењер пољопривреде, Мионица
58. Здравко Топаловић, 1965, струковни економиста,
Београд
59. Горан Павловић, 1964, приватни предузетник,
Параћин
60. Снежана Аврамовић, 1962, машински техничар,
Земун
61. Милан Ћук, 1956, приватни предузетник, Бачки
Грачац
62. др Александар Петковић, 1950, лекар хирург, Ниш
63. Верица Карић Томасовић, 1976, специјалиста
хемијских наука, Рача
64. мр Србољуб Живановић, 1953, магистар техничких
наука, Јеленча
65. Милан Миловановић, 1954, правник, Ужице
66. Драгана Видојковић, 1974, дипл. филолог опште
лингвистике, Бор
67. Слободан Вуковић, 1953, аутолимар, Борча
68. Драган Трифуновић, 1966, руковалац централног
грејања, Крушевац
69. Зорица Контић, 1980, техничар ПТТ саобраћаја, Ба натски Деспотовац
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70. Драгутин Перић, 1958, дипл. правник, Приштина
71. Душан Илић, 1980, економиста, Београд
72. Лидија Латинкић, 1957, предузетник, Раља
73. Драган Младеновић, 1956, инжењер организације
рада, Барич
74. Драган Жикић, 1952, машински техничар, Крагујевац
75. Цвета Миланов, 1962, трговац, Димитровград
76. Вуко Тасић, 1954, приватни предузетник, Београд
77. Братимир Спасић, 1956, правник, Прокупље
78. Тара Красић, 1989, студент, Београд
79. Љубиша Кукољ, 1962, инжењер саобраћаја, Београд
80. Драган Медић, 1959, професор, Бач
81. Гордана Гајић, 1967, службеник,
Смедеревска Паланка
82. Василије Минић, 1940, пензионер, Панчево
83. Зоран Чеперковић, 1968, електромеханичар, Темерин
84. Вера Филиповић, 1962, пензионер, Кнић
85. Филип Стојановић, 1944, педагог, Београд
86. Сулејман Спахо, 1949, радник, Лозница
87. Ружица Николић, 1976, дипл. дефектолог сурдолог,
Београд
88. Срђо Комазец, 1958, дипл. инжењер грађевине,
Нова Пазова
89. Владимир Николић, 1982, виши музички водич
преводилац, Аранђеловац
90. Ана Величковић, 1971, лаборант биологије, Крушевац
91. Горан Радојичић, 1961, дипл. инжењер шумарства,
Сурдулица
92. Милан Гајевац, 1979, приватни предузетник,
Сремска Митровица
93. Мирјана Живковић, 1946, угоститељски техничар,
Јагодина
94. Драган Ђерковић, 1956, приватни предузетник,
Краљево
95. Миле Стаменковић, 1954, пензионер, Земун
96. Ана Минић, 1973, дипл. хемијски технолог, Рашка
97. Никола Ђукановић, 1980, апсолвент демографије,
Београд
98. Срђан Стојиљковић, 1970, професор историје, Ниш
99. Зорица Кнежевић, 1954, дипл. правник, Лозница
100. Урош Алавања, 1949, пензионер, Вранић
101. Милорад Јелача, 1951, дипл. инжењер машинства,
Пригревица
102. Долорес Раденковић, 1979, студент, Београд
103. Мирослав Малбаша, 1979, економски техничар,
Београд
104. Верољуб Мицић, 1966, аутолакирер, Жабари
105. Сњежана Бунић, 1962, административни радник,
Пожаревац
106. Дарко Вујчин, 1965, туристички техничар, Перлез
107. Стојан Тинтор, 1955, дипл. инжењер електротехнике, Темерин
108. Љиљана Везмар, 1973, техничар друмског саобраћаја, Сириг
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109. Зоран Ињац, 1968, возач, Сурчин
110. Јовица Стојменовић, 1959, економски техничар,
Бујановац
111. Власта Костић, 1947, професор социологије,
Београд
112. Бојан Крстић, 1971, професор разредне наставе, Ниш
113. Никола Антонијевић, 1943, машински инжењер,
Неготин
114. Ана Петковић, 1982, економиста, Лазаревац
115. Стамат Миловановић, 1962, дипл. инжењер пољопривреде, Жагубица
116. Љубиша Саватијевић, 1960, машински инжењер,
Бољевац
117. Душица Милосављевић, 1982, филолог српског
језика и књижевности, Ритопек
118. Бобан Мијовић, 1974, предузетник угоститељ, Блаце
119. Мирослав Нешковић, 1953, доктор стоматологије,
Бајина Башта
120. Валентина Личинар, 1982, апсолвент, Београд
121. Љубомир Јокић, 1978, дипл. правник, Нови Сад
122. Зоран Ћирић, 1958, возач, Житорађа
123. Јелена Делић, 1961, економски техничар, Рума
124. Тодор Шљивар, 1957, трговац, Београд
125. Ненад Ристић, 1978, електротехничар аутомеханике,
Београд
126. Нада Пауновић, 1963, прехрамбени техничар, Бачка
Топола
127. Милан Николић, 1954, дипл. инжењер машинства,
Ариље
128. Петар Митић, 1956, адвокат, Врање
129. Весна Јелић-Квргић, 1961, економски техничар,
Сурчин
130. Братислав Милошевић, 1964, пензионер, Краљево
131. Милојица Каличанин, 1957, приватни предузетник,
Сјеница
132. Мирјана Арсенијевић, 1963, васпитач, Београд
133. Дане Аничић, 1967, геометар, Ивањица
134. др Сташко Стојковић, 1968, педијатар, Ниш
135. Гордана Видовић, 1964, административни радник,
Земун
136. Златоја Момчилов, 1951, пољопривредник , Опово
137. Горан Ранчић, 1960, ссс гимназија, Бабушница
138. Бранка Шевић, 1968, медицинска сестра, Бачки Пе тровац
139. Стеван Теофилов, 1963, електротехничар, Сивац
140. Светислав Јовић, 1957, дипл. политиколог, Власотинце
141. Марица Шимоњи, 1963, козметички техничар, Земун
142. Бојан Марковић, 1974, саобраћајни техничар, Врбас
143. Зоран Тешић, 1965, дипл. економиста, Беочин
144. Снежана Мушицки, 1974, професор српског језика,
Нови Сад
145. Бранко Протић, 1983, студент, Ваљево
146. Милан Мандић, 1949, пензионер, Темерин
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147. Марија Михаљ, 1986, фармацеутски техничар, Земун
148. Славиша Милентијевић, 1972, приватни предузетник,
Лепосавић
149. Александар Реновчевић, 1983, професор књижевности, Љубовија
150. Даринка Миљуш, 1975, дипл. економиста, Апатин
151. Марко Јовановић, 1987, политиколог, Лозница
152. Милутин Живковић, 1952, приватни предузетник,
Нова Варош
153. Дивна Бабић, 1949, дипл. правник, Сомбор
154. Србољуб Спасојевић, 1951, пензионер, Краљево
155. Срђан Чорбић, 1965, специјалиста инжењер менаџмента производње, Рашка
156. Милица Вељковић-Здравковић, 1970, фармацеутски техничар, Бојник
157. Раде Јокић, 1989, техничар друмског саобраћаја,
Темерин
158. Павле Лужаић, 1968, ССС, Пачир
159. Јелена Ристић, 1984, студент, Лесковац
160. Ивица Миланков, 1977, дипл. економиста, Ново
Милошево
161. Љубомир Главашевић, 1956, предузетник, Крчедин
162. Марина Недељковић, 1989, дипл. социолог, Нови Сад
163. Лазар Чавић, 1973, машински техничар,
Доњи Товарник
164. Зоран Лончаревић, 1985, мастер информационе
технологије, Нови Пазар
165. Елизабета Милић, 1971, студент, Ваљево
166. Милан Тодоровић, 1941, алатничар, Раковица село
167. Горан Илић, 1970, пољопривредник, Честерег
168. Милијана Китић, 1968, учитељ, Приштина
169. Никола Радаковић, 1960, електромонтер,
Српска Црња
170. Никола Тривуновић, 1966, струковни инжењер
машинства, Ђурђево
171. Милица Бајило, 1988, студент, Нови Сад
172. Ненад Павлица, 1975, машински техничар,
Горњи Милановац
173. Радован Филиповић, 1976, музичар, Чачак
174. Данијела Мутавџић, 1973, хемијски техничар, Звечан
175. Небојша Младеновић, 1967, машински техничар, Ниш
176. Миодраг Јоцић, 1960, електричар, Пирот
177. Анкица Смиљанић, 1987, дипл. економиста, Мали
Зворник
178. мр Влада Ђорђевић, 1966, магистар биотехничких
наука, Лесковац
179. Драган Станковић, 1970, приватни предузетник,
Медвеђа
180. Дана Пејовић, 1966, дипл. инжењер технологије,
Нова Варош
181. Александар Марковић, 1983, аутомеханичар,
Лајковац
182. Александар Јосиповић, 1976, машинбравар,
Београд
183. Драгана Цаковић, 1977, дипл. правник, Пријепоље
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184. Александар Јовановић, 1978, машинбравар, Бор
185. Милош Ушљебрка, 1992, студент, Београд
186. Милена Аврамовић, 1954, дипл. економиста,
Горњи Милановац
187. Милош Хркаловић, 1989, дипл. политиколог,
Београд
188. Драган Веселиновић, 1971, економски техничар,
Београд
189. Сања Голубовић, 1967, техничар хортикултуре,
Чачак
190. Михаило Ковачевић, 1976, доктор стоматологије,
Београд
191. Мирослав Томић, 1943, механичар, Барајево
192. Милана Рељић, 1987, студент, Руменка
193. Бранко Драговић, 1957, предузетник, Београд
194. Миодраг Коврлија, 1948, правник, Београд
195. Милена Младеновић, 1952, економски техничар, Ниш
196. Александар Смиљанић, 1960, електротехничар,
Београд
197. Милан Вучићевић, 1965, машинбравар, Лазаревац
198. Снежана Живковић, 1959, техничар телекомуникација, Ниш
199. Зоран Митић, 1962, приватни предузетник, Пирот
200. Миодраг Станковић, 1961, радник, Нови Београд
201. Зорица Аранђеловић, 1961, економски техничар, Ниш
202. Будимир Радмановић, 1990, студент, Сопот
203. Миомир Јовић, 1952, молер-фарбар, Београд
204. Оливера Ђелиновић, 1960, дипл. инжењер агрономије, Качарево
205. Александар Милић, 1985, дипл. правник, Ужице
206. Петар Јевтић, 1976, економски техничар,
Владимирци
207. Душица Стевовић, 1955, текстилни радник, Брус
208. Зоран Миловановић, 1954, конфекционар, Баточина
209. Ненад Петровић, 1967, приватни предузетник,
Деспотовац
210. Радица Јоцић, 1962, професор, Бела Паланка
211. Бранислав Костић, 1943, саобраћајни инжењер,
Параћин
212. Мирољуб Ранковић, 1949, аутомеханичар, Свилајнац
213. Љиљана Пешић, 1966, цвећар, Смедерево
214. Драган Тошић, 1957, економиста, Владичин Хан
215. Александар Илић, 1970, спортски радник, Лозница
216. Драгана Дајовић, 1980, конфекционар, Београд
217. Стојко Стојановић, 1977, радник, Земун
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218. Милош Чеперковић, 1967, менаџер продаје,
Врњачка бања
219. Гордана Тасић, 1955, машински техничар,
Бујановац
220. Жељко Богуновић, 1964, економиста, Ћићевац
221. Дејан Маринковић, 1992, студент, Крушевац
222. Ружа Станковић, 1966, економиста, Врање
223. Миодраг Поповић, 1960, погонски електричар,
Трговиште
224. Горан Стојановић, 1962, машински техничар, Бор
225. Миланка Ћоћић, 1958, приватни угоститељ,
Александровац
226. Радомир Петровић, 1950, металоглодач, Мајданпек
227. Драшко Наумовић, 1962, приватни предузетник,
Мало Црниће
228. Наташа Вељковић, 1976, економски техничар,
Нови Пазар
229. Добрица Влајић, 1964, предузетник, Табановац
230. Драган Стојадиновић, 1958, електротехничар,
Пожаревац
231. Марта Мићић, 1981, грађевински техничар,
Сремска Митровица
232. Данило Пејак, 1959, трговац, Бачка Паланка
233. Чедомир Јанковић, 1984, економиста, Темерин
234. Љиљана Мандић, 1984, економски техничар, Вашица
235. Зоран Абрамовић, 1961, електротехничар, Суботица
236. Далибор Радосављевић, 1973, пензионисано војно
лице, Зрењанин
237. Иванка Лучић, 1961, козметолог, Суботица
238. Стојан Цветковић, 1958, пољопривредни инжењер,
Лебане
239. Гојко Страхињић, 1945, геометар, Црна Трава
240. Милана Грбић, 1986, апсолвент, Зрењанин
241. Зоран Станковић, 1975, трговац, Лапово
242. Драган Јовановић, 1960, поштар, Алексинац
243. Јелена Совиљ, 1980, дипл. економиста, Бачка Паланка
244. Горан Паприца, 1977, електрозаваривач, Јагодина
245. Дражен Вујић, 1984, електротехничар енергетике,
Србобран
246. Љиљана Марковић, 1952, економски техничар,
Богатић
247. Зоран Каран, 1962, дипл. менаџер у спорту, Нови Сад
248. Милан Ковачић, 1975, студент, Сопот
249. Јелена Марковић, 1983, текстилни техничар, Бачка
Паланка
250. Миленко Милановић, 1968, радник, Земун
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Јавна предузећа и агенције извори корупције

ВУЧИЋЕВИ ДИРЕКТОРИ
ПЛАЋЕНИ КАО ТУРСКИ ВЕЗИРИ
У налету „борбе” против корупције и криминала Александар Вучић „заборавио” јавна предузећа иако су то главни извори корупције, поготово после наименовања његових директора са,
благо речено, сумњивим дипломама • Ипак, за послушност Вучићу награђени су безобразно
високим платама •
Исто је и у агенцијама чије су укидање напредњаци гласно најављивали у претходној кампањи
Уз помоћ моћне медијске машинерије, затим бројних тзв. политичких
аналитичара, милиона евра уложених
у изборну кампању, као и страних служби, Томислав Николић постао је
председник Републике Србије. То је
пресудно утицало на формирање Владе у садашњем саставу. Несебичан допринос томе дао је и сам Борис Тадић,
који је недавно јавно признао да је уче-

ствовао у формирању странке Томи слава Николића и Александра Вучића,
да је, како рече, „подржао демонтирање Српске радикалне странке, које је
било директна последица формирања
СНС”. На изборима 2012. године осиромашени и обесправљени грађани Ср бије нису гласали за Томислава Николића већ против Бориса Тадића – човека који представља персонификацију

отуђења власти од народа, економ ског уништења Србије, корупције и
злоупотребе свих државних ресурса.
„Почасно место” за злоупотребе и корупцију припада несумњиво јавним
предузећима. Свесни тога, представници садашњег Вучићевог режима
највећи део свог предизборног програма, у време док су били лажна опозиција, посветили су економским пи -

Због њих је просек плате 50.800 динара
Плате директора јавних предузећа
по званичним подацима
Агенције за борбу против корупције
Слободан Цвијан, директор Дирекције за контролу летења – 810.000,00
Душан Бајатовић, генерални директор ЈП „Србијагас” – 719.307,82
Јоргованка Табаковић, гувернер Народне банке – 630.000
Предраг Ћулибрк, генерални директор „Телекома” Србија – 470.000,00
Милан Живановић, директор за цивилно ваздухопловство– 450.000,00
Зоран Дробњак, директор ЈП „Путеви Србије” – 226.157,00
Александар Обрадовић, директор „Електропривреде” Србије – 167.000,00
Драгољуб Симоновић, директор А.Д. „Железнице Србије” – 160.000,00
Милорад Грчић, директор РБ „Колубара” Д.О.О. Лазаревац – 160.000,00
Директор Агенције за безбедност саобраћаја прима месечну плату од
190.000,00 динара; председник Савета Агенције за енергетику – 189.764,00
динара; директор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије –
117.120,00 динара, помоћник директора Агенције за заштиту животне сре дине – 111.118,22 динара.
24
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тањима и наводном решавању проблема у јавним предузећима као гене ратору корупције и начину за „извла чење новца” из буџета државе.
Финансијски извештаји у периоду
од 2008. године до данас показују да је
привреда Србије пословала са чистим
губитком. У укупном нето финансијском резултату српске привреде, тј.
нето губитку, јавна предузећа, посматрана заједно, учествују са око ¼. Јавна
предузећа (и републичка и локална)
чине 0,7% укупних привредних друштава, запошљавају 16,2% укупно запослених у Србији, располажу са преко
1/3 вредности капитала у привреди,
остварују 10,1% укупног прихода и
9,3% добити привреде. Карактеристике пословања јавних предузећа су: ниска ефикасност, презадуженост, застарела инфраструктура и опрема која
захтева нова инвестициона улагања.

годишња примања на име чланства у
надзорном одбору Подземног гаса
„Банатски двор” износе 4.139.800,00
динара и чланства у надзорном одбору „Информатика” а.д. Београд
595.085,00 динара. Предраг Ћулибрк,
генерални директор „Телекома” Срби ја из републичког буџета прима месечну зараду од 470.000,00 динара. Александар Обрадовић, директор „Елек-

тропривреде” Србије из републичког
буџета – 167.000,00 динара месечно.
На месту директора А.Д. „Железнице
Србије” Драгољуб Симоновић прима
месечно из републичког буџета
160.000,00 динара, колико и Милорад
Грчић, директор РБ „Колубара” Д.О.О.
Лазаревац, док Зоран Дробњак, директор ЈП „Путеви Србије” годишње прими 2.713.884,50 динара, или месечно

Плате директора
јавних предузећа
увреда за научнике,
лекаре, професоре...
Оног тренутка када су се дочепали
власти, некадашњи критичари Тадићевог режима који су обећавали да ће
да заведу ред у јавним предузећима,
шутнули су своја обeћања и наставили тамо где је претходни режим стао –
само у још већој мери! А како су само
то били жустри критичари у време
док су у Народној скупштини Републике Србије глумили опозицију! Док
је губитак радних места постао свакодневна појава, сива свакодневица Србије, док млади образовани људи који
нису чланови странака на власти дочекују сваки нови дан са апатијом и
све већом депресијом јер не могу да се
запосле, док најбољи студенти са највишим оценама одлазе из земље у
„бели свет” – директори појединих
јавних предузећа такмиче се у међусобној бахатости.
Према званичним подацима Аген ције за борбу против корупције, плате
пробраних директора јавних предузећа су непримерено високе: Душан Ба јатовић генерални директор ЈП „Србијагас” Нови Сад – 176.188,62 динара
месечно из средстава предузећа. Наравно, ово нису једина примања овог
функционера, већ из републичког бу џета на име паушала народног посла ника прима 30.354,00 динара и
1.418.297,50 динара на име чланства у
надзорном одбору А.Д. „Југоросгас”,
док из осталих јавних извора његова
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Економске проблеме решиће
дух из Аладинове чаробне лампе

по 226.157,00 динара из републичког
буџета. Директор Дирекције за контролу летења Радојица Ровчанин месечно „заради” 810.000 динара, а Милан Живановић, директор за цивилно
ваздухопловство, 450.000 динара.
Иако Закон о максималним зарадама у јавном сектору дефинише највишу нето зараду за директоре у јавним
предузећима у износу од 165.995,55
динара, увећаном једино по основу
времена проведеног на раду (минули
рад), због исплате виших плата ни у
једном случају није дошло до примене
санкција.
Прописана казна за ову врсту злоупотребе је од пола милиона до милион
динара!
На основу ових и оваквих месечних
прихода Републички завод за статистику израчунао је да је просечна ме сечна зарада у Србији 50.800 динара,
што је изазвало гнев већине запосле них, који просечно приме око двадесетак хиљада динара. У просек је свакако
урачунато и 630.000 динара које ме сечно прими Јоргованка Табаковић,
која је јавно изјавила да ће смањити
своју плату одмах по преузимању
функције гувернера Народне банке.
Функцију је преузела, плату није сма њила, а ни Вучић није ломио браве
због тога. Не би било маркетиншки
профитабилно!
Став Српске радикалне странке је
да директори јавних предузећа морају
поштовати прописане законе који се
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односе на висину њихових плата, да не
смеју вршити злоупотребе и разбацивати се новцем пореских обвезника и
да морају делити судбину осталих грађана који „нису имали среће” да се запосле у јавним предузећима! За свако
непоштовање закона морају бити кажњени и смењени!

Укидање непотребних агенција
још једна Вучићева лаж
Реком лажних обећања пред изборе 2012. године текла је и најава смањења броја државних агенција, завода, савета, дирекција, управа и других
републичких органа и организација
на мање од 50. Пре но што су дошли на
власт, припадници СНС-а, не трепнувши у изборној кампањи дали су ово
обећање, јер су знали да су привредници који стварају нову вредност и превелик број незапослених образованих
људи врло незадовољни постојањем
неоправдано великог броја непотреб них државних агенција, завода, савета,
дирекција, управа и других републичких органа и организација чије су над лежности паралелне надлежностима
званичних државних органа, а које као
порески обвезници морају да издржавају својим новцем. Обећали и као и
све остало – слагали!
Званични подаци које је морао да
обелодани повереник за информације
од јавног значаја и заштиту података о
личности показују следеће: у Републици Србији постоји 104 агенција, заво -
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да, савета, дирекција, управа, али и још
20 самосталних органа и независних
тела! Рачуница је јасна: 124 и 50 није и
никада неће бити исто! Свега седам
паралелних институција престало је
да постоји. Све остале и даље служе за
збрињавање страначких кадрова са
платама чији су износи много виши од
плата у званичним државним органима. Власт је наводно планирала и Народној скупштини упутила у процедуру два предлога закона о агенцијама,
тако да би једној агенцији само био
промењен назив – Агенција за осигурање и финансирање извоза убудуће
би се звала Агенција за финансирање
и санацију привреде, док би Агенција
за лиценцирање стечајних управника
могла престати са радом. Зашто баш
она? Да ли се можда ради о неком личном обрачуну? Одговор на ово питање,
када би хтео, можда би могао дати министар привреде (у оставци) Саша Радуловић, „нестраначки кадар” СНС-а.
Такође би могао да разјасни дилему да
ли је и због чега Агенција за лиценцирање стечајних управника поднела
дисциплинском већу Агенције предлог за покретање дисциплинског поступка против истог (одлазећег) министра Саше Радуловића, бившег лиценцираног стечајног управника? Да
ли је Привредни суд изрекао меру јавне опомене и новчане казне тадашњем стечајном управнику Саши Радуловићу због учињене теже повреде
радне дужности?
Хиперпродукција разних агенција,
управа, комисија и других органа и организација има за последицу огромне
трошкове на терет републичког буџета. Највећи проблем је у томе што сви
послови који су им поверени могу и
треба да се обављају у оквиру званичних државних органа. То значи да је
њихово постојање непотребно! Али,
агенције и остале поменуте институције су постале рај за партијске кадрове – рај у правом смислу те речи јер су
у њима плате много више него у званичним државним органима. Директор Агенције за безбедност саобраћаја
прима месечну плату од 190.000,00 динара; председник Савета Агенције за
енергетику – 189.764,00 динара; директор Агенције за акредитацију
здравствених установа Србије –
117.120,00 динара, помоћник директора Агенције за заштиту животне
средине – 111.118,22 динара.
Вучић је у претходној кампањи поред укидања агенција обећао и осни-
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Департизација – увод у диктатуру
Српска радикална странка изражава свој чврст став да директоре јавних предузећа треба да именује оснивач
(Влада, орган покрајинске власти или орган јединице локалне самоуправе) и да то лице буде припадник политичке партије која чини власт. Политичке партије постоје да би преузимајући одговорност за вршење власти могле да
реализују циљеве дефинисане својим програмом и да би имале утицај на све сфере живота. Политичка партија која је прихватила одговорност да врши власт мора пажљиво да одабере кадрове који ће вршити јавне функције и
том приликом штитити јавни интерес. Од лица постављених на функцијe тражиће одговорност. Бесмислено је да
директори јавних предузећа буду нестраначке личности, јер се онда поставља питање коме ће они полагати рачуне и ко ће сносити одговорност за њихов рад. Такозвана „департизација” представља увод у диктатуру. Најбољи
пример за то пружа Александар Вучић постављајући на чело појединих државних органа наводно „нестраначке
личности” које за свој рад одговарају искључиво њему! Само он „је надлежан” да предлаже њихов и избор и смену.
Школски пример диктатуре.

Оштра контрола
директора
Став Српске радикалне странке
је да директори јавних предузећа
морају поштовати прописане законе који се односе на висину њихових плата, да не смеју вршити злоупотребе и разбацивати се новцем
пореских обвезника и да морају делити судбину осталих грађана који
„нису имали среће” да се запосле у
јавним предузећима! За свако непо штовање закона морају бити кажњени и смењени!
вање некакве Канцеларије за брзе одговоре. Брзо је слагао и једно и друго.
Српска радикална странка се залаже да послове државне управе обављају званични државни органи према својим надлежностима. Неопходна
је свеобухватна анализа о потреби и
значају органа у саставу државне
управе, агенција и пратећих регулаторних тела којом би се утврдило који
органи имају паралелне надлежности,
а затим би агенције и разна друга тела
за која се установи да нема потребе за
њиховим постојањем – била укинута, а
буџет, грађани и привреда растерећени непотребног терета издржавања
прегломазног чиновничког апарата.
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Плате руководилаца и запослених у
државним органима морају бити у
складу са законом. На највише државне функције могу се бирати само лица
која нису осуђивана пред привредним
судовима због учињених тежих повреда радних дужности.

Конкурси за директоре
јавних предузећа
фарса у режији лицемера
Као једну од најзначајнијих одредби новог Закона о јавним предузећима
лицемерна и лажљива власт у Србији
на сва звона је огласила спровођење
јавних конкурса за именовање директора јавних предузећа. Поједини оснивачи јавних предузећа на локалном
нивоу пожурили су да збрину своје кадрове наводно спроводећи јавне конкурсе. Гори начин за вређање интелигенције обичних грађана који нису
припадници странака на власти није
могао бити смишљен! Фарса обично
почиње оног тренутка када пријављени кандидати за директоре излазе на
тестирање пред Комисију за именовање директора како би она оценила
стручну оспособљеност, знање и вештине које се односе на пословање
предузећа и поседовање организаторских способности. Комисија поставља
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питања, кандидати одговарају и добијају оцене. Највећи број бодова и прва
места обавезно припадају виђеним
партијским кадровима који са још два
кандидата иду пред одборнике скупштине на избор! За директоре јавних
предузећа листом се бирају виђени
партијски кадрови и понеки „нестра начки кадар” по мери поједине политичке партије!
Српска радикална странка изражава свој чврст став да директоре јавних
предузећа треба да именује оснивач
(Влада, орган покрајинске власти или
орган јединице локалне самоуправе) и
да то лице буде припадник политичке
партије која чини власт. Политичке
партије постоје да би преузимајући одговорност за вршење власти могле да
реализују циљеве дефинисане својим
програмом и да би имале утицај на све
сфере живота. Политичка партија која
је прихватила одговорност да врши
власт мора пажљиво да одабере кадрове који ће вршити јавне функције и
том приликом штитити јавни интерес. Од лица постављених на тим
функцијама тражиће одговорност. Бесмислено је да директори јавних предузећа буду нестраначке личности, јер
се онда поставља питање: коме ће они
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Симин ручак
Директор Железнице Србије,
напредњаксасумњивомдипломом,
само за један ручак, потрошио је
165.000 динара. Нијенимогаомање
јер се сладио бифтеком са црним
тартуфима, сиром „Халумни”, лососом „Теријаки” филираним на
грилу, брускетима „Франш”, пршу том „Његуши” и златиборском јаг њетином.
И, наравно, ниједан ручак није
потпун ако се не заврши кубанском
цигаром „Партагас”!
полагати рачуне и ко ће сносити одговорност за њихов рад? Такозвана „департизација” представља увод у диктатуру. Најбољи пример за то пружа
Александар Вучић постављајући на
чело појединих државних органа наводно „нестраначке личности” које за
свој рад одговарају искључиво њему!
Само он „је надлежан” да предлаже
њихов и избор и смену. Школски пример диктатуре.

Држава Србија
нема довољно прихода
да покрије расходе, задужује се
да би субвенционисала јавна
предузећа – губиташе
Законом о буџету за 2014. годину
предвиђен је дефицит у износу од
182.5 милијарди динара. Из године у
годину кумулирани су буџетски дефи-

цити и створен је огроман јавни дуг. И
поред неодрживе ситуације у јавним
финансијама, српска власт се и даље
непрекидно задужује. Али то није крај
апсурда! Субвенције привреди из републичког буџета планиране су у
укупном износу од 8,3 милијарди, а
субвенције за железницу 13,2 милијарди! У 2014. години Република Србија ће издати гаранције у износу од 85,9
милијарди динара. Од тога 23,7 милијарди за кредит Агенцији за осигурање
депозита, док ће за 4,2 милијарде кредита гарантовати јавном предузећу
„Емисиона техника и везе”, а за 15,1
милијарди јавном предузећу „Електропривреда Србије”. 18,2 милијарде
кредита јавном предузећу „Србијагас”
биће омогућено уз гаранције државе
Србије, а 6 милијарди АД „Железнице
Србије”. Подсећања ради, држава Србија, која даје гаранције за ове кредите,
мораће и да их врати уколико их не буду отплатили они који су их добили! А
„Железнице Србије” и „Србијагас” су
међу највећим српским губиташима!
На челу „Железница Србије” налази
се кадар СНС-а Драгољуб Симоновић –
Сима, човек који се осрамотио чим је
сео у директорску фотељу. Направио
је цех од 165.000 динара за један пословни ручак. „Губиташки мени” подразумева следеће: бифтек са црним
тартуфима, сир „Халумни”, лосос фи лиран на грилу, брускети „Франш”, пр шута „Његуши”, лосос „Теријаки”, зла -

Почела је изградња „Београда на води”
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тиборска јагњетина и наравно – кубанске цигаре „Партагас”! Симоновић
је јавности познат и по томе да је као
машински радник са трогодишњом
средњом школом радио као контролор шина на пругама, а постао је директор са две високошколске дипломе. Никада није објаснио како је дошао
до тих диплома и где је тако брзопотезно постао „академски грађанин”. Није
утврђено да ли је „студирао” са тадашњим председником напредњака Томиславом Николићем, или можда са
Славишом Топаловићем, бившим Николићевим шофером, аутолимаром,
данас потпредседником општине Земун, дипломираним менаџером. Можда са Дејаном Матићем, бившим Вучићевим шофером, данас „дипломираним” председником општине, или са...
списак је подугачак.
Управљање јавним предузећима
мора се поверити кадровима који неће
вршити злоупотребе у овим предузећима, већ ће домаћински водити рачуна о њима – став је Српске радикалне
странке. Када нема злоупотреба губици се постепено смањују или их уопште нема, па нема ни потребе за високим износима субвенција, нити задуживањима за које гарантује држава.

Кадровске афере
садашње власти
Најгласније предизборно обећање
Зоране Михајловић, министра енергетике било је да ће струја појефтинити
за 20% одмах након што напредњаци
преузму власт. Уместо обећаног појефтињења струје од 20 %, у августу 2013.
године струја је за домаћинства поскупела 11%, а за привреду 12,8%. Директор „Електропривреде Србије” може се
похвалити сталним путовањима по
свету, али и тиме да је у свом кабинету
на пословима асистента запослио особу којој у биографији пише да је била
играчица у „Гранду”, учесница ријалитија „Фарма” и члан информативне
службе СНС-а. Толико о „департизацији” у јавним предузећима!
С обзиром на то да је била потребна
још једна директорска фотеља и још
једно предузеће за збрињавање бројних партијских кадрова, 22. фебруара
2013. године основано је предузеће за
снабдевање електричном енергијом
крајњих купаца „ЕПС снабдевање“ са
седиштем у Београду. Одмах се почело
са издавањем проблематичних рачуна
на које су грађани имали бројне примедбе. И сам менаџмент ЕПС-а тражио
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је увођење „кризног менаџмента” у београдској дистрибуцији, због пропуста око рачуна за струју! Нова 2014. година донела је грађанима Србије прави пакао у виду енормних рачуна за
струју. У Нишу и Алексинцу су грађанима стигли „рекордни” рачуни: од 1,6
милиона динара, преко 13,4 милиона
динара, па све до 24,4 милиона! Очигледну намеру да буду опљачкани,
грађани су покушали да спрече чекајући у дугачким редовима испред шалтера за рекламације. Смењен је један
директор, именован је други, а новоосновано јавно предузеће наставља са
радом уз констатацију да „није постојала намера ЕПС-а да „надува” рачуне и
да је ово предузеће основано како би
се извршиле непосредне припреме за
отварање тржишта и унапређење задовољства купаца”!
И ту није крај „обећаном појефтињењу струје”. Влада Србије, на предлог
Зоране Михајловић, министра из редова СНС-а, је од марта 2013. године увела нови намет грађанима у виду „накнаде за подстицаје за производњу
струје из обновљивих извора енергије“ у износу од 4,4 паре по киловат-сату. Али и то је било мало, па је Влада
одлучила да повећа ову накнаду са 4,4
паре по киловат-сату на 8,1 пару по киловат-сату, тако да грађане Србије
опет чекају већи рачуни за струју! Као
најважнију ствар у овој причи, власт
истиче чињеницу да ће свака ставка
на рачуну бити посебно истакнута, па
ће грађанима све бити „транспарентно”! На челу јавног предузећа „Електромрежа Србије” налази се кадар
СНС-а Никола Петровић, лични пријатељ Александра Вучића који је пре неколико година дошао из Француске и
за којег се вежу многе афере. Петровић
има заједничке послове са Ненадом
Ковачевићем, познатим под надим ком Неша Роминг, који је близак са
Драганом Ђиласом и преко кога је сво јевремено Ђилас финансирао Вучиће ве новине „Правда” у време када је ди ректор „Правде” била Ана Стефано вић, жена Небојше Стефановића. Из
табора Вучићевог коалиционог парт нера СПС– процурила је информација
да је Никола Петровић у сукобу интереса јер је преко фирме Pegassun Limi ted са Девичанских острва прикрио
власништво у три домаће фирме које
се баве производњом електричне
енергије из хидропотенцијала, а чију
производњу субвенционише држава
Србија. Фирме у којима Вучићев прија-
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Радуловић је касно схватио да га је Вучић преварио. Искористио
га је да пласира непопуларан Закон о раду, да би се он сам појавио
као спасилац радничке класе. Ипак, није све било узалуд, српска јавност је сазнала да је прави кочничар реформи управо Александар

тељ прикрива власништво су: Екоенерго груп, Јабуковник и Мини хидро
инвестмент. У капиталу ових фирми је
више мини-хидроелектрана. Неколико их је на реци Власини, а једну је, у
насељу Доње Гаре, у септембру 2012.
године отворила Зорана Михајловић.
Сувласник те хидроелектране је Никола Петровић. Петровић је своја управљачка права и власнички удео прикрио преко компаније са Девичанских
острва.
Колико кадрови ове Вучићеве
странке воде рачуна о „домаћинском
пословању” илуструју следећи подаци: у току прва три месеца 2013. годи-
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не ЈП Електромрежа Србије потрошило је 1,5 милиона динара за бензин. Када је у току нерадног дана једно од возила овог јавног предузећа усликано у
гаражи тржног центра „Ушће” у Београду са обележјем предузећа, одмах
су са свих возила уклоњена службена
обележја! Као оправдање за коришћење службеног возила у току нерадних
дана послужио је тадашњи Интерни
правилник на основу кога запослени
на 26 руководећих радних места могу
користити службене аутомобиле 24
часа, радним данима, викендом и у дане верских и државних празника, уколико имају возачку дозволу „Б” катего-
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рије, а уколико немају дозволу, могу
ангажовати возача из предузећа!
Нису ово једини кадрови чијим се
нечасним обављањем директорске
функције може „похвалити” владајући
режим. Крајем прошле године Влада
Србије именовала је Зорана Дробњака
за вршиоца дужности генералног директора ЈП „Путеви Србије”, без обзира
на то што је у извештају Државне ревизорске институције о завршном рачуну буџета за 2010. годину утврђено
да „Путеви Србије” са директором Зораном Дробњаком на челу нису поштовали Закон о јавним набавкама. За
јавне набавке у вредности од 34 милијарди динара није био покренут поступак јаваних набавки. За поправке и
одржавање путева ангажована су
предузећа у оквиру „Нибенс групе”!
Непоштовање Закона о јавним набавакама у јавним предузећима може
да буде узрок разних „инвестиција“.
Јавно предузеће „Србијашуме” је предузећу „Ратко Митровић” Дедиње у
септембру 2009. године поверило посао вредан 17,5 милиона динара методом рестриктивног поступка јавне набавке, а почетком 2011. године закључена су два уговора о грађевинским
пословима вредности 2,9 милиона динара, методом директне погодбе без
јавног објављивања тендера! Након
свега два месеца, заменик директора
ЈП „Србијашуме” Игор Брауновић је од
предузећа „Ратко Митровић” Дедиње
купио стан у новоизграђеном комплексу највише категорије у Београду
са сопственим базеном, фитнес-центром, парком и рецепцијом у вредности од 178.443 евра! Свака сличност са
спровођењем „законских поступака”
јавних набавки је случајна!
Иначе, Игор Брауновић, заменик
генералног директора „са правима и
овлашћењима генералног директора” је зет Ивице Дачића и први је чо-

век у том јавном предузећу, с обзиром
на то да након подношења оставке некадашњег директора 2010. године
није изабран нови генерални директор. Након свега седам месеци, овај
„способни” директор купио је још један стан у изградњи на Врачару, у
вредности од 100.000 евра! Законом о
Агенцији за борбу против корупције
он није обавезан да своју имовину
пријављује овој агенцији, зато што
као заменик директора није у закону
препознат као јавни функционер!
У фарси са конкурсима за избор директора јавних предузећа ово предузеће није учествовало, мада је постојала очигледна отимачина око директорских места међу коалиционим
партнерима. Партији уједињених пензионера је „припало” ЈП „Србијашуме”
али је Томислав Николић на месту директора желео свог партијског колегу
(СНС) и другара са којим у Бајчетини
пече ракију. До договора није дошло,
па за директора овог јавног предузећа
није расписан конкурс, уз образложење да: „оснивачки акт овог предузећа
није усклађен са Законом о јавним
предузећима”! Тако се на челу овог
предузећа и даље налази заменик директора Игор Брауновић – зет Ивице
Дачића!
Штета коју ће Србија платити због
катастрофалног образовања је непроцењива. Систематско уништавање
образовања у Србији на делу је дуги
низ година, али неопростиво је то што
се догодило са малом матуром 2013.
године. Наиме, тестови које су ученици
осмог разреда полагали на завршном
тесту, поништени су јер су се појавили
у јавности. Тестови су штампани у Јавном предузећу „Службени гласник”, на
чијем се челу налази кадар СНС – Радош Љушић, коме ово није први директорски мандат, већ је као кадар Демократске странке Србије у периоду од
2004. до 2008. године био директор За-

Радикално доследни
Истинска борба против корупције, како у јавном сектору,
тако и у свим осталим сферама живота основни је камен који
је доктор Војислав Шешељ поставио у темеље Српске радикалне странке приликом њеног оснивања. Људи који своје
ставове не мењају у дневнополитичке сврхе и чија су убеђења
подједнако чврста као и камен-темељац Српске радикалне
странке Војислав Шешељ, једини су људи који у данашњој Србији могу стати на пут корупцији. Само такви људи могу управљати јавним ресурсима домаћински, без злоупотреба и
пљачке! То је пут који води опоравку у јавном сектору!
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вода за уџбенике и наставна средства,
када је себи као аутору исплаћивао хонораре, што је Законом о уџбеницима и
наставним средствима (члан 8) било
експлицитно забрањено! Да не буде забуне, хонорари су исплаћивани мимо
плате, која је била у износу вишем од
200.000 динара (у то време седам пута
већа од тадашње просечне плате у Србији)! Хонорари које је исплаћивао себи били су много виши но хонарари
осталих аутора! То су квалификације
које је из ДСС-а понео са собом у СНС и
на основу којих је постављен на чело ЈП
„Службени гласник”! Иначе, као образложење за прелазак у СНС наведено је
следеће: „Основни мотив за приступање Радоша Љушића СНС-у је жеља да
на озбиљан и одговоран начин допринесе променама у Србији, борби против корупције и криминала, као и напретку и општем благостању Србије”.
Ученици осмог разреда основних школа су на полагању мале матуре имали
прилике да се у све ово увере, захваљујући првом човеку „Службеног гласника”. Наравно, како то обично бива, сва
кривица пала је на једног радника ове
установе!
Много је оваквих „светлих” примера недомаћинског управљања јавним
ресурсима. Једна лоша власт је отишла, дошла је друга – много гора! Свакодневне демагошке приче о борби
против корупције и криминала, о успостављању реда у јавном сектору демантовала је стварност већ на првом
кораку. Приче о бољем животу и већем стандарду остале су у сенци страха од губитка радних места – свакодневно се лицитира десетинама хиљада људи који треба да остану без посла, како у реалном, тако и у јавном
сектору.
Истинска борба против корупције,
како у јавном сектору, тако и у свим
осталим сферама живота основни је
камен који је др Војислав Шешељ уградио у темеље Српске радикалне странке приликом њеног оснивања. Људи
који своје ставове не мењају у дневнополитичке сврхе и чија су убеђења подједнако чврста као и камен-темељац
Српске радикалне странке Војислава
Шешеља, једини су политичари који у
данашњој Србији могу стати на пут корупцији. Само такви људи могу управљати јавним ресурсима домаћински,
без злоупотреба и пљачке! То је пут који води опоравку у јавном сектору!
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Рускаподршка
ПИСМО РУСКОГ АКАДЕМИКА ЈЕЛЕНЕ ГУСКОВЕ

ПРЕ ЗАТВАРАЊА
ХАШКОГ ТРИБУНАЛА
ПРЕИСПИТАТИ СВЕ ПРЕСУДЕ
Само због тога што брани српске интересе, председнику Српске радикалне странке
пред лажним судом суде лажне судије, по лажној оптужници, уз употребу лажних сведока и лажних доказа

Х

ашки трибунал као судски
орган такозване демократске Европе и САД за 10 година није успео да докаже кривицу лидера Српске радикалне странке Војислава Шешеља.
Није ни могао, јер те кривице нема.
Оптужба против Шешеља је измишљена и недоказана, јер он није учествовао у ратовима, ни као државни
руководилац, ни као војник. Он је само
био председник једне опозиционе
странке.

40 лажних сведока
Шешељ је донео одлуку да добровољно оде у Хаг 24. фебруара 2003. године. Био је уверен у своју невиност и
у то да ће је доказати чак и на суду у
чију праведност није веровао.
Скрећемо пажњу на чињеницу да у
овом случају имамо прво захтев за хапшењем, затим писање оптужнице, а
тек касније Трибунал је почео да сакупља доказе о кривици, што већ представља нонсенс у правном систему.
Тужилаштво је планирало да се на
суђење изведе 144 сведока, али успело
је да обезбеди само 69. За њих 40 је доказано да су лажно сведочили.
Тринаест сведока је у судници изјавило да сведоче под притиском тужилаштва. Говорили су о претњама хашких тужилаца да ће, ако не пристану
да лажно сведоче против Шешеља,
против њих бити покренути хашки
поступци и о психолошком терору којем су били изложени, претњама њиховим породицама од стране хашких
истражитеља, вишесатним ислеђива-
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њима без прекида и другим облицима
тортуре.
У марту 2007. године Шешељ је, наводећи необориве доказе и сведоке,
затражио да се покрене случај против
тужилаца Карле дел Понте, Даниела
Саксона и Х. Уерц-Рецлаф због приморавања 34 сведока на лажно сведочење, али Трибунал је то игнорисао и заташкао.
Пошто иза Шешеља нема никаквих
злочина, њега оптужују за радикалну
идеологију, политичке погледе, национализам, пароле и... књиге. Од којих је
многе написао баш у хашкој тамници.
У тим књигама он је објавио скоро
сва документа са свог скандалозног суђења. То је драгоцена грађа на основу
које ће садашњи и будући историчари,
правници и политиколози проучавати
криминалну делатност Трибунала, који неће моћи да избегне суд историје.

Све то је део једног мозаика који
светској правној јавности потврђује да
је у питању лажни суд, основан да измишља српску кривицу и кажњава
скоро само Србе. Суд који при том крши не само међународно право и правне стандарде, већ и сопствене правилнике.

Преиспитати све пресуде
А чињенице су следеће: противправни начин формирања Трибунала,
његов статут, правилници и други документи, волунтаризам у понашању
судија и волунтаризам у интерпретацији догађаја о којима се суди, немају
премца у историји.
Игнорисање необоривих доказа
оптужених, и то само у поступцима
против Срба, у Трибуналу је свакодневна појава, као и фалсификовање
чињеница, скривање докумената,
припрема лажних сведока од стране
тужилаштва. Све то уз судије које то
правно насиље подржавају са ентузијазмом.
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Тако су за десет година прекршена
скоро сва права Војислава Шешеља –
право на праведно и законито суђење
у разумном року, право на одбрану,
право на информисање о свим аспектима оптужнице, право на комуницирање са породицом, право на комуницирање са правним саветницима, право на лечење и друго.
Данас се Трибунал налази у агонији. Његов рок истиче. Срби, главни оптуженици се блиставо бране, а научници, поштени политичари и новинари не дају позитивну оцену његовог
деловања, пошто су резултати неоспорно незадовољавајући.
Зато се правни чиновници журе да
„успешно” заврше све преостале случајеве. Судије се више и не труде да сакрију своје право лице, очигледну пристрасност и нетрпељивост према Србима.
Пре затварања ове институције потребно је да се оформи независна међународна комисија састављена од независних експерата која би преиспитала одржане процесе и ослободила
све оне који су неправедно осуђени.

Пет година
до оптужнице
Хашком трибуналу је
било потребно пет година да покуша да исфабрикује жељену оптужницу и нађе лажне сведоке који ће пристати да
потврде наводе из ње.
Оптужница је мењана
пет пута.
Непрофесионално понашање и пристрасност
Хашког трибунала су толико очигледни, толико
у супротности са правом,
да његов рад мора да буде предмет анализе од
стране Савета безбедности али и других органа
УН и стручних тела. Пре
те анализе не сме се дозволити његово затварање.
36
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СЕЋАЊЕ НА БУДУЋНОСТ
Председник Српске радикалне странке проф. др Војислав Шешељ, иако заточен у Хашком
трибуналу, обраћао се српским радикалима у свим значајним ситуацијама. Увек са правим саветом, правом поруком и непогрешивом проценом. Члановима Централне отаџбинске управе
обратио се писмом 11. септембра 2008. године. Као прави визионар, Шешељ је прецизно описао
значај и суштину издаје Томислава Николића и Александра Вучића, објаснио је због чега су ова
двојица кренула путем издаје и шта ће да ураде. Нико ко је веровао Војиславу Шешељу није био
изненађен и није могао да каже да од Александра Вучића и Томислава Николића није очекивао
да ће тако брутално издати Србију и српске националне интересе. Војислав Шешељ је још тада
дао одличну дијагнозу идеолошке и политичке орјентације издајника Томислава Николића и
Александра Вучића.
Зато је добро да се и са ове временске дистанце подсетимо визије Војислава Шешеља и да и
ово буде путоказ бирачима да 16. марта не направе грешку, већ да свој глас дају српским радикалима и убрзају повратак др Војислава Шешеља у Србију.

11. септембар 2008. године
Писмо председника Српске радикалне странке проф. др Војислава Шешеља
члановима Централне отаџбинске управе

Б

раћо Срби и сестре
Српкиње, српски
радикали

Чланови Централне отаџбинске
управе!
Поздрављам све чланове који су
остали доследни идеологији српског
национализма, антиглобализма и ру софилства.
Ова седница се одржава у тренутку
који је судбоносан, не само за Српску
радикалну странку, већ и за Србију.
Њене последице ће се одразити не
само на нашу странку и Отаџбину, већ
и шире!
Ово је сукоб између двеју идеологи ја: с једне стране је идеологија Српске
радикалне странке, а с друге стране је
прозападна идеологија.
То није никаква наводно мекша, ре формисана идеологија Српске радикалне странке, то је идеологија која је
идентична идеологији коју заступа
Демократска странка, ако ту уопште и
има било какве идеологије.
У ствари, њу одређују: Брисел, Ва шингтон, чиновници страних амбаса да и олигарси – Мишковић и Беко.
Већ годинама упозоравам руковод ство странке да стране обавештајне
службе не мирују и да ће покушати да
униште Српску радикалну странку.
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Зато ово није лични сукоб. Ово је сукоб две супротстављене идеологије.
Ово је сукоб слободарске идеологије Српске радикалне странке, против
идеологије вазалног односа, која ће
дозволити, зарад личне користи, да
Брисел, Вашингтон и тајкуни униште
будућност наше отаџбине, да је у потпуности економски ослабе и терито-

ријално распарчају. Европска унија
отима део наше територије, а они кажу – то је прихватљиво.
Ако сада поклекнете, будите уверени
да ће наши потомци ускоро радити као
слабо плаћена радна снага у нашој и у земљама Европске уније, као Бугари, Румуни и Пољаци, чију је економију Брисел упропастио, и да ће нас се стидети.

Тренутак када су Николић и његови
напустили заседање
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Ми желимо да будемо равноправан
партнер са ЕУ без условљавања, са Косовом и Метохијом у саставу Републике Србије.
Ако останете доследни, има наде за
Србију.
Уз руску помоћ и помоћ других јаких слободарских и пријатељских земаља можемо да створимо стабилну и
економски јаку државу, коју ће уважавати у целом свету!
То је реалност, остало су патетичне
фразе. Фраза да хоћемо и на Исток и на
Запад, да је Србија кућа са двоја врата,
је неодржива. Србија није железничка
станица. Ми говоримо само истину и
не понашамо се као политичке проститутке.
Наравно, марионетска група ће вас
убеђивати у супротно – да се може седети на две столице, да они мисле на

будућност и ваше деце, а не само своју
и слично.
Али, ако искрено и храбро преиспитате своја осећања и савест, знаћете да
то није истина!
Знаћете да покушавају да оправдају своју издају.
Браћо и сестре, ја сам свој избор
одавно направио.
Никада се нећу помирити са тим да
западне агентуре и тајкуни који су њихов финансијски инструмент воде ову
странку.
Никада се нећу помирити са онима
који отимају Косово и Метохију и растачу нам земљу.
Не може бити помирења између
мене и марионетско-издајничке групе, која жели да промени идеологију
странке у тренутку када нам убијају
људе на демонстрацијама, испоручују
српске главе, а Европска унија наставља да поставља нове услове, и захтева извршење нових налога, који воде
ка урушавању нашег суверенитета и
територијалног интегритета.
То раде управо сада, на глуп и примитиван начин, не увиђајући, у својој
похлепи, да је Русија поново стала на
ноге и да жели да помогне Србији, економски и политички, и на сваки други
начин, не увиђајући да су се, после
осам година досовског мрака, стекли
услови за васкрс Србије!
И управо сада, када је требало појачати напоре за ослобођење Србије,
они хоће да промене идеологију
странке, која се очувала и у тежим
околностима. У томе никада неће ус-

Управа је наставила нормалан рад

пети, идеологија Српске радикалне
странке је бесмртна.
Смисао мога живота је у борби за
слободу мога народа, за одбрану њего вих националних вредности, у борби
за истину о моме народу. Они који су
хтели да следе тај пут, прикључили су
се Српској радикалној странци. Никада никога нисам обмањивао да је то
лак пут, не обмањујем ни сада.
То је најтежи пут, јер српски народ
има тешку и несрећну историју, историју пуну искушења. Имао је велику
шансу да у средњем веку израсте у ред
највећих европских народа. У време
Немањића било је Срба колико и Енглеза. А онда се десило оно што нас је
увек пратило као највећа несрећа: неслога, нејединство. После смрти цара
Душана, царство се поделило. Великаши су више снаге губили у међусоб ним сукобима и ратовима него одупирући се спољним непријатељима. Та
неслога је главни кривац пропасти
српске царевине. Она се и касније појављивала када нам је било најтеже, као
што се и данас дешава. У сваком новом
изазову долазило је до издаје. Управо
као и данас.
Они вам нуде лакши пут, али по коју цену? Лажу вас и обмањују да границе нису важне, јер оне наводно нису
важне у Европској унији. Ако изгубимо
територију, ко смо и шта смо?! И где је
крај тој отимачини?! Без државе немамо ни слободе. Ми се сада налазимо у
једној од најтежих борби за очување
отаџбине.
О онима који покушавају да униште идеологију српског национали зма не желим да говорим, о њима ће
довољно рећи време и историја. Могу
да се послужим Есхиловим речима –
Никада не бих своју муку мењао за њихов слугерањски посао.
Браћо и сестре српски радикали,
На вама је данас велика одговорност.
Бирајте – или Српска радикална
странка или марионетска прозападна
група.
Ја верујем у вас. Када данас одбранимо Српску радикалну странку и ње ну идеологију, то ће бити велика победа за Србију.
Живела Српска радикална странка!
Живела Велика Србија!

Хаг, 11. септембар 2008.
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Најпродаванији фалсификат Александра Вучића – Фекетића

БОРБА ПРОТИВ КРИМИНАЛА
РУГАЊЕ ЗДРАВОМ РАЗУМУ
У недостатку озбиљне жеље и воље, као и због личне умешаности, Александар Вучић само
фингира борбу против тајкуна и криминала • Представа се одиграва по провереном рецепту античког Рима, дај народу хлеба и игара, па ће бити миран (план има само једну слабу тачку, хлеб
је на резерви) • Баш као да је Србија ограђено имање у Лисовићима, надомак Београда, на коме
се преко телевизије блиске Вучићу емитује серијал „Фарма” • Траје то народно весеље од када
је дошао на власт, а финале је, поуздано се зна, заказано за 16. март ове године

О

д првог дана како је засео у
фотељу у Немањиној улици,
не прође дан, а да медији под
видљиво Вучићевом контролом, на
насловној страни не оптуже неког познатог или богатог у Србији. Да нема
јутарњег издања штампе, полиција би
вероватно збуњено трептала не знајући шта јој је посао, а ови други не би
стигли да спреме мало топлих ствари и
чистог веша за апсану. Алек (како га зову најближи сарадници) за то време,
славодобитно саставља јагодице прстију обе шаке, видно забринут, наравно, напућених усана, најављујући још
већу и беспоштеднију борбу против
криминала и корупције. Народ, као да
гледа представу на покретној траци,
таман се заокупи једном афером, кад
пристигне друга, па трећа, четврта, ни кад краја. И ко ће онда у свему томе да
се сети да ни од оне прве није било ништа, а камоли од следећих.
То што више од пола нације није запослено, а ова друга половина једва да
и прима некакву плату, кога је за то
брига. Јер, Вучић обећава да ће бити
боље, потаманиће све криминалце.
Добро, не баш све, није ни Елиот Нес
све похапсио. Провући ће их се неколи ко. Оних њему најближих.

Лаж да је решено
убиство СлавкаЋурувије
У последњих годину дана се нагомилало толико тога, да се више нико и
не пита шта би са свим оним нерешеним аферама од 5. октобра 2000. године наовамо.
И таман смо помислили да је фарса
око хапшења, па пуштања Мирослава
Мишковића, власника Делта холдин га, била само Вучићев „дипломски
рад”, кад је, ето, успео поново да нас изненади откривајући убице новинара
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Славка Ћурувије. Нешто што није успело ни влади под СПС-ом, а ни онима
после 5. октобра.
Наиме, 14. јануара, тачно у 17. часова, чим су се директно укључиле каме ре ТВ Пинк, Александар Вучић је у друштву државног тужиоца за организовани криминал Миљка Радисављевића
– као да је реч о финалу „Фарме”, славодобитно открио свеколикој српској јавности да је „случај Ћурувија” решен.
Радосављевић је објаснио да је полиција мукотрпно радила и на крају склопила коцкице, те да су за све криви Милан Радоњић, некадашњи шеф београд -
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сог одсека Државне безбедности, Ратко
Ромић и Мирослав Курак – некадашњи
припадници ове службе, а на крају и Радомир Марковић, некадашњи шеф ДБ –
а, који већ робија у Пожаревцу.
Државни тужилац је такође запрепастио јавност да их је „на прави пут” и до
истине упутио лично Милорад Улемек
Легија, који није тражио ништа заузврат.
„Сведочење је било безусловно, није
тражио никакве повластице за себе. Говорио је врло детаљно и врло исцрпно о
том догађају”, рекао је Радисављевић на
конференцији за новинаре у Влади Ср-
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бије и изразио „професионално задовољство” због ових хапшења.
Александар Вучић је славодобитно
стајао поред Радисављевића самозадовољан чињеницом да је „испунио
још једно обећање”. Наиме, он је 28. децембра прошле године поручио да ће
у случају да убиство Ћурувије не буде
разрешено – поднети оставку.
Вучићу је дакле, како тврде медији
под његовом контролом, за нешто више од 14 радних дана, пошло за руком
нешто што није успевало владама и
владама после 2000. године, односно
пуних 14 година.
„Ја нисам неко ко се игра. Понудио
сам најлепши поклон на тацни ако случај Ћурувија не буде решен. Многима је
неупоредиво драже да се дочепају моје
главе него главе тужиоца за организовани криминал Миљка Радисављевића. Или ће моја оставка бити добра вест
за моје политичке противнике или ће
бити изванредна вест за грађане Србије да смо један страшан злочин успели
да решимо”, рекао је Вучић на конференцији за новинаре у Влади Србије и
додао да он ипак не мисли да се склања
и повлачи „ без народне воље”.

ПРЕДИЗБОРНА
ЗИМСКА БАЈКА
Пошто се није прославио решавањем криминалних афера, Александар
Вучић се упустио у једну потпуно другачију пропагандну авантуру. Његова маркетиншка акција спасавања завејаних код Фекетића доживела је потпуни
медијски крах. Наиме, иако су строго контролисани медији испратили сваки
његов корак кроз сметове, интернет је преплављен духовитим коментарима и
фото-монтажама. На овај јефтини Вучићев трик одмах су реаговали сви корисници друштвених мрежа, показујући на тај начин да им је доста наивних обмана из кухиње Апсолутно Првог Потпредседника.
Реакција је одмах уследила, све што је нарушавало беспрекорни имиџ Првог,
без милости је цензурисано. Наравно, Александар од Фекетића се данима правдао да он са овим забранама нема везе. А и шта би друго.

Деманти Ћурувијине супруге
Откриће убица Славка Ћурувије
свакако би била вест равна сензацији
да није реч о још једном спектаклу из
поменутог програма „Фарма”. И то из
неколико разлога.
Први лежи у чињеници да већина
полицајаца који су били укључени у расветљавање овог убиства већ година ма тврди да је истрага запала у ћорсокак, а да су имена Радоњића, Ромића и
Курака од самог почетка била у игри
зато што су као припадници ДБ-а учествовали у акцији праћења, али да не
постоји ниједан ваљани доказ који може да потврди да су они и извршиоци
тог злочина, јер су сви остали учесници
убијени.
„Да је постојао и најмањи доказ он да би се они нашли иза браве још за
време Владе Зорана Ђинђића. Али тих
доказа просто није било, а сви који су
могли да нешто кажу су током време на убијени”, тврди један од људи који
је водио ту истрагу.
И Ћурувијина невенчана супруга,
историчар Бранка Прпа, потврдила је
ове речи, објаснивши да из спектакла
Вучића и Радисављевића није сазнала
ништа ново.
„Ово је решавање само оног очиглед ног, најочигледнијег”, рекла је Прпа за
Радио-телевизију Војводине и оценила
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ИСТИНА О ФЕКЕТИЋУ
Одмах после Вучићеве филмске акције спашавањa
завејаних код Фекетића, новинарка ТАНЈУГ-а Јасминка
Коцијан објавила је на свом фејсбук профилу истину о
целом догађају.
Наиме, ова новинарка тврди да је била на лицу места, те
да је: „радницима Црвеног крста, који су потпуно оспособљени за деловање у таквим ситуацијама, било забрањено
да спашавају угрожене људе, све док Александар Вучић не
дође и обави шта има”.
Ова Вучићева предизборна акција спашавања промрзлих и завејаних код
Фекетића, по сведочењу ове новинарке, била је много неморалнија него што се
то види на први поглед. На својој интернет страници објавила је још детаља:
„Црвени крст Србије, који поседује сву опрему и обучене људе за помоћ људима
у сметовима, одмах је кренуо до Фекетића. Штаб за ванредне ситуације, чији су
људи дошли џиповима, и у њима само седели, нису дозволили активистима
Црвеног крста да ишта предузимају, иако они имају и моторне санке за такав
снег, и знају како се прилази, откопава и спасавају људи. Наредили су им да седе
у колима до јутра, док не дође Вучић да он први спаси и буде снимљен...
Током ноћи, момци волонтери Црвеног крста су илегално, без сагласности
Штаба ипак кренули са откопавањем и они су спасили дете са дијабетесом и
многе друге. Када је Вучић стигао хеликоптером, тај хеликоптер није знао ни где
ће ни шта ће, па су га људи из Црвеног крста, који су и за то оспособљени, наводили како и где да слети... Тек када је завршено снимање ППВ, Штаб за ванредне
ситуације је дозволио званично Црвеном крсту да „раде шта хоће даље”, наравно
без камера.”
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„Ово је решавање само оног
очигледног, најочигледнијег”, рекла је Прпа за Радио-телевизију
Војводине и оценила да су подаци
који су објављени, били доступни
још од новембра 2000. године.
Др Шешељ је још 2002. године
обавестио јавност да су Славка Ћурувију убили Зоран Давидовић
Ћанда, Бранко Јефтовић Јорга, Мики Курак и Ратко Ромић.
„Зна полиција да је Мики Курак
убио Ћурувију, али га штити неко
веома моћан у власти. Курак се
сврстао уз Маку и Тапија, а против
Станишића. Станишић и Френки
јуре Курака да га убију”, обелоданио је Шешељ још 8. новембра
2002. године.
Да подсетимо, Шешељ је тада, за
убиство Радована Стојичића Баџе,
прозвао Станка Суботића Цанета,
док су по његовим сазнањима ликвидацију Момира Гавриловића наручили бивши функционери ДБ-а
Зоран Мијатовић и Горан Петровић,
а непосредни извршиоци и овог,
али и убиства полицијског генерала Бошка Бухе, били су Љубиша Буха Чуме и његови људи.

да су подаци који су објављени, били доступни још од новембра 2000. године.
Други, можда још битнији разлог
да Вучићево „откриће” представља
још једну шарену лажу, медији у Србији скривају као змија ноге.

Вучић преписао од Шешеља
Наиме, Војислав Шешељ је још
2002. године успешно разрешио ово
убиство, за које је била чак расписана и
новчана награда коју је „потписао” Душан Михајловић, некадашњи министар полиције.
Лидер Српске радикалне странке
Војислав Шешељ је успео да реши
укупно три убиства за која је српска
полиција тврдила да су нерешива.
Значи, др Шешељ је још 2002. године обавестио јавност да су Славка Ћурувију убили Зоран Давидовић Ћанда,
Бранко Јефтовић Јорга, Мики Курак и
Ратко Ромић.
„Зна полиција да је Мики Курак
убио Ћурувију, али га штити неко веома моћан у власти. Курак се сврстао уз
Маку и Тапија, а против Станишића.
Станишић и Френки јуре Курака да га
убију”, обелоданио је Шешељ још 8. новембра 2002. године.
Да подсетимо, Шешељ је тада, за
убиство Радована Стојичића Баџе,

прозвао Станка Суботића Цанета, док
су по његовим сазнањима ликвида цију Момира Гавриловића наручили
бивши функционери ДБ-а Зоран Мијатовић и Горан Петровић, а непосредни извршиоци и овог, али и убиства полицијског генерала Бошка Бухе, били су Љубиша Буха Чуме и његови људи.
Једанаест година касније, Вучић је
одлучио да „разреши” Ћурувијино
убиство тако што „открива топлу воду”, понављајући или цитирајући свог
политичког оца, професора др Војислава Шешеља.
Како у Србији више нема слободних медија који би могли све ово јасно и гласно да кажу и докажу, напредњаци су, баш као да су сами учествовали у открићу убица Славка Ћурувије, славодобитно поручили јавности како нема компромиса и недодирљивих када је реч о борби против
криминала.
Испаде да ће та политичка партија,
само ако јој 16. марта народ укаже по верење, узети ствари у своје руке и
уместо неспособне полиције и још горих судија сама хапсити и сама пресуђивати све оне у које њихов „супермен
из Фекетића” упре прстом.

Шта је било са врећом наводно бачених гласачких
листића на изборима 2012. године?
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11. јануара 2006. године, полиција је упала у стан вицегувернера
Народне банке Србије Дејана Симића и ухапсила њега и Владимира
Заграђанина, директора маркетинга СПС-а и члана Градског одбора
те странке, под оптужбом да се у
коферу, нађеном у стану, налази
мито у износу од 100.000 евра. Непуних 15 минута пре него што ће
полиција упасти у овај стан, из стана је изашао Ивица Дачић.
Све се завршило 2. фебруара
2011. године када је Апелациони
суд саопштио да је одбио жалбу вишег јавног тужиоца и потврдио
пресуду Вишег суда којом су бивши
вицегувернер Народне банке и
функционер СПС - а ослобођени оптужбе да су примили мито ради
враћања дозволе за рад Кредитно –
експортној банци.

Откривање топле воде
главни адут на изборима
Није Вучић пуно одмарао, па је, две
недеље доцније, помпезно саопштио
да расписује ванредне парламентарне
изборе. Дакле, не треба много мудрости и сабирања, помињање имена Ћурувијиног убице било је у служби предизборне кампање СНС-а. То је заправо најјефтинији начин да се подигне
рејтинг пред изборе. Колико је то морално, сасвим је друго питање.
Истина је да у имену Мирослав Мики Курак нема ничег спектакуларног,
о њему су чак и далеке 2001. године
оперативци ПОСКОК-а имали занимљиве податке. О томе је чак неколико пута говорио и један од припадника ПОСКОК-а, Љуба Милановић, помињући и Легију и његове „Црвене беретке”, али српска чаршија има кратко
памћење, што одлично користи ППВ
(први потпредседник владе), па име
Курак пласира као сензацију.
Нема дилеме да је ППВ, у последње
време познатији као „супермен из Фекетића”, одличан познавалац политичког маркетинга, те да је дубоко свестан
да од решења овог и ових злочина нема
ништа. Али, нека се народ замајава.

Где нестаде коферче
Вучић, мајстор манипулације, повремено скине прашину са неке афере
и зарад других или двоструких циљева. Најбољи пример је афера „кофер“
којом је не само покушао да постигне
поене у јавности, него и да дисциплинује коалиционе партнере.
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Да подсетимо, 11. јануара 2006. године, полиција је упала у стан вицегувернера Народне банке Србије Дејана
Симића и ухапсила њега и Владимира
Заграђанина, директора маркетинга
СПС-а и члана Градског одбора те
странке, под оптужбом да се у коферу,
нађеном у стану, налази мито у износу
од 100.000 евра. Непуних 15 минута
пре него што ће полиција упасти у овај
стан, из њега је изашао Ивица Дачић.
Сви смо били сведоци немуштих
објашњења актера ове афере, нпр. како су се случајно задесили, а помиња но је и да је управо Дачић донео коферче. Ипак, каснијом „свеобухватном истрагом”, утврђено је да је он само свра тио код свог кума Заграђанина „на чашу вина”, а брзопотезно га је напустио,
зато што га је на „хитан састанак“ позвао тадашњи генерални секретар
Владе, Дејан Михајлов.
Све се завршило 2. фебруара 2011.
године када је Апелациони суд саопштио да је одбио жалбу вишег јавног
тужиоца и потврдио пресуду Вишег
суда којом су бивши вицегувернер Народне банке и функционер СПС-а
ослобођени оптужбе да су примили
мито ради враћања дозволе за рад
Кредитно – експортној банци.
„По налажењу Апелационог суда
првостепени суд је правилно утврдио
чињенично стање и правилно закључио да није доказано да су Симић и За грађанин извршили кривична дела
која им се стављају на терет”, наводи се
у одлуци.
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Ништа од најављеног хапшења
шабачког милијардера
Додуше, Александар Вучић и Српска напредна странка, Дачићу сада замерају познанство са Мишом Бананом,
једним од кључних сарадника наркобоса Дарка Шарића. Али, како се ствари
одвијају у овој нашој земљи Србији, тако је и ова афера гурнута под тепих, зато што Вучић води „бескомпромисну
борбу против криминала и корупције у
Србији”, па нема времена за „ситнице”.
Међу тим „ситницама” се нашла и
повика на шабачког милијардера Мирослава Богићевића, власника концерна Фармаком МБ и још двадесетак
повезаних предузећа, која су запошљавала око шест хиљада радника. Александар Вучић га је, преузимајући
власт, оптужио да је на „криминалан
начин’’ купио удео немачког концерна
WАС у дневним листовима „Политика”, „Вечерње Новости” и „Дневник” из
Новог Сада.
Медији под Вучићевом контролом
су готово месец дана објашњавали јавности „о ком опаком тајкуну је заправо
реч”, да би, гле чуда, напрасно и Богићевић био „амнестиран”. Додуше, сада
и без званичног указа председника
Србије Томислава Николића.
Рачунајући на кратко памћење
конзумената таблоида, Вучић је порекао оно што је говорио пре само неколико недеља, па је објаснио да „не можемо да прогањамо човека који запошљава шест хиљада радника и да у
Мачви створимо хаос. Господин Боги-
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ћевић је морао да купи листове, за рачун Демократске странке, јер је на то
био приморан”.
Очигледно, ово је било сасвим довољно добро образложење и за специјалног тужиоца, као и за директоре полиције и пореске управе, па је Богићевић остављен на миру. Мада, упућени
тврде да овај господин већ месецима
не исплаћује плате радницима, нити
за њих плаћа доприносе држави.

Везе Николића и Вучића
са Жапцем и Ђукановићем
Наравно, постоје афере које Александар Вучић заобилази. На пример,
његове и Николићеве везе са подземљем. Или афера око аутобуске станице у Новом Саду, за коју су директно
везани Маја Гојковић и Игор Мировић,
тадашња градоначелница и директор
Завода за изградњу града.
Како у једном периоду нису цветале руже између Гојковићке са једне, и
Вучића и Николића са друге стране,
данас имамо једно занимљиво сведочење из тог времена. Наиме, Ратко
Кнежевић, кум Мила Ђукановића, својевремено је изјавио да су се Вучић и
Николић врло често састајали са Станком Суботићем (познатији као Цане
Жабац) и Милом Ђукановићем у пари-

ском хотелу „Риц” 2007. године, док су
још били лојални Војиславу Шешељу.
Двојац издајника је то неубедљиво демантовао, не залазећи у детаље. Испочетка су оштро одбијали такву могућност. Притиснут чињеницама, Николић је признао боравак у Паризу, али
са другим циљем. Наводно, у Париз су
ишли на састанак са инвеститорима за
изградњу гасне електране у Новом Саду. Вучић се нешто другачије бранио,
претио је да ће дати пасош на увид јавности, како би доказао да тврдње о састанку нису тачне. Наравно, Вучић никада није показао свој пасош новинарима, али се потрудио да се сва та гунгула смири.
Маја Гојковић, која је 2007. године
била градоначелник Новог Сада, у то
време је јавно изјавила да не зна ништа о сусретима Николића и Вучића са
евентуалним инвеститорима: „Не
знам шта су радили у Паризу, али знам
да ме нико о томе није обавестио. Ако
је таквих разговора било, верујем да
би ме неко као тадашњег градоначелника обавестио. Моје учешће у том
пројекту почело је и завршило се тим
јавним чином потписивања протокола. Нисам ни са ким пре тога преговарала, а ако је преговора и било, онда је

град из тога био искључен“, тврдила је
Гојковићева.

Алек Несаломиви у борби
против нарко-картела
Ваљда инспирисан америчким
филмовима, Вучић је одлучио да оснује и поведе сопствени „специјални
тим”. У првим акцијама ове „елитне јединице”, Гром и Гром 1, на удару су се
нашли „нарко-босови” у Србији.
Случајно или не, тек Вучић је обе
акције предводио баш уочи Нове године, 28. децембра, а као прави Деда
мраз, обавестио је јавност да је „у досад
највећем удару на дилере дроге ухапшено 128 њених ‘војника’, заплењено
на десетине килограма наркотика, велике количине оружја, муниције...”
„За нарко-дилере пакао тек предстоји! За њих више нема мира. Чак и
они који су се склонили на дан-два, кад
тад ће бити ухапшени. Очистићемо
улице и локале. Нико више неће моћи
да трује децу. Са државом се више нико неће играти, јер је Србија потпуно
одлучна да владавину права спроведе
до краја. Не постоји ниједно значајније
име нарко-мафије, а да српски државни органи нису ушли у њихове куће и
станове, где су наилазили и на блиндирана врата, у Новом Београду, РакоРатко Кнежевић, кум Мила Ђукановића, својевремено је изјавио
да су се Вучић и Николић врло често састајали са Станком Суботићем
(познатији као Цане Жабац) и Ми лом Ђукановићем у париском хотелу „Риц” 2007. године, док су још били лојални Војиславу Шешељу.
Наводно, у Париз су ишли на састанак са инвеститорима за изградњу гасне електране у Новом Саду.
Маја Гојковић, која је 2007. године била градоначелник Новог Сада, у то време је јавно изјавила да
не зна ништа о сусретима Николића и Вучића са евентуалним инве ститорима: „Не знам шта су радили
у Паризу, али знам да ме нико о томе није обавестио. Ако је таквих
разговора било, верујем да би ме
неко као тадашњег градоначелника обавестио. Моје учешће у том
пројекту почело је и завршило се
тим јавним чином потписивања
протокола. Нисам ни са ким пре тога преговарала, а ако је преговора
и било, онда је град из тога био искључен”, тврдила је Гојковићева.
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вици, Вождовцу, на Карабурми... ”,
овим, бираним речима, Вучић се похвалио учинком „специјалног полицијског тима” који је лично предводио,
уједно објаснивши да су „пали” и Кекини и Бојовићеви растурачи дроге и
прецизирао да је прегледано више од
1.100 објеката, дошло до 250 заплена,
одузето: 31 пиштољ, 23 пушке, експлозив, меци, 19,54 килограма наркотика,
16 вагица за прецизно мерење и пет
лабораторија за производњу дроге.
Што је најсмешније, заплењено је само
бедних 11 грама најопасније дроге, хероина, тако да то није ни изблиза тако
тежак ударац од којег се нарко-мафија
неће опоравити.
Стручна јавност, па чак и полицајац
који је тек завршио курс у Митровици,
одлично зна да, уколико је дрога на
улици све јефтинија, то никако не може да значи да су пресечени сви канали њене дистрибуције, већ управо супротно, да је има и превише.
На овај начин дистрибуција дроге
се не зауставља, то је могуће само ако
се уместо дилера похапсе шефови, значи добављачи, али и да се таква полицијска акција мора обавити са великом пажњом јер потпуним пресецањем токова дроге прети озбиљна опасност да цена на улици наркотика досегне такве размере да ће наркомани

убијати и за 1.000 динара, само да би
сакупили довољно новца за дозу.
За већину медија у рукама Александра Вучића те ноторне чињенице не
значе апсолутно ништа, па се и даље
утркују у хвалоспевима.

Хапшење Мишковића и Ђурића
само због сценског ефекта
А какав је тек био медијски спектакл хапшење Мишковића! Овај циркус који је требало да донесе највише

поена Вучићу изгледа да је подбацио.
Мишковић је на слободи, води своје
предузеће, а кад има времена, позабави се и суђењем. У ове две реченице је
заиста стало све о хапшењу највећег
српског тајкуна и уопште све оно што
је битно да се зна о овом случају. Додатне правне расправе терале би воду
на Вучићеву воденицу, а он би то искористио да српске радикале оптужи да
раде за овог тајкуна, без обзира што је
Николић тај који је одлазио Мишковићу на ноге.
Дакле, да не ширимо тему, да подвучемо и саберемо. Оно што је сигурно: Мишковић је на слободи, баш као и
Ђурић. Ђурић, који није само Ружићев
пријатељ, у много срдачнијим и блискијим односима је са Томиславом Николићем. Сигурно је и да ће ови судски
процеси трајати бесконачно дуго. Пресуда? А кога ће то интересовати и ко
ће је доживети, право је питање. Не постоји у Србији озбиљан правник који
може рећи када ће ови судски процеси
бити окончани.
Ту долазимо до суштине: хапшења
су извођена само за забаву народних
маса, а то што нема пресуда, то је про блем правосуђа, никако Александра
Вучића.
И вук сит и овце на „Фарми“.
РВС

ТОП ЛИСТА
ВУЧИЋЕВИХ НАДРЕАЛИСТА
ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ

3. Пронашла издајника у
Влади, али не зна како се зове
2. Тестови за осмаке нису
тешки, осим за министра,
који није знао да одговори на питање из тог теста.
„Намерно сам погрешио”,
1. Убедљиво прво место,
правдао се стручњак
пројектом спајања Дунава
и Егеја замало није исушио
Црно море. Каналом стиже
милијарду милијарди евра
4. У две Владе успео му један
из Кине
пројекат: избацио Мркоњића
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Економија
Напредак у српској економији био би видљив за веома кратко време само ако се ослободимо
окова ММФ-а и Светске банке, те истовремено остваримо партнерску и дугорочну сарадњу са
земљама БРИКС групе, Руском Федерацијом. Улазак Србије у Евроазијску унију омогућио би не
само економски опоравак земље, него би и дугорочно обезбедио сигурност и бољи живот свих
слојева друштва

УЗ ПОМОЋ РУСИЈЕ
ДО ЗДРАВЕ ЕКОНОМИЈЕ
Србија је једина земља на свету која има споразум о слободној трговини са царинском унијом
Русије, Казахстана и Белорусије. Тај споразум је иницирао и потписао проф. др Војислав Шешељ,
а данас га боље користе странци који преко Србије пласирају своју робу на ово велико тржиште.
Србија никада у потпуности није искористила ову шансу, пре свега због прозападних, антируских режима који владају од 2000. године до данас
Сарадњу са Русијом актуелна Вучић-Николић власт спомиње само у пропагандне сврхе, ниједног
тренутка не разматрајући овај уговор као једну од могућности за излазак из социјалне беде
блике Србије гарантује. Пре свих, право на рад како би обезбедили минимум егзистенције за себе и своју децу.
Градови и села су опустошени, сиромаштво је све израженије, јер велеиздајнички режим испуњава налоге
империјалиста и разбијача Србије из
ЕУ, САД и ММФ-а, истовремено убеђу јући грађане да су управо мере по налогу њихових ментора из банкротира не Европске уније, кључни спас за
нашу привреду. Доспеле обавезе према лихварима са Запада, они редовно
сервисирају, уместо да додатно опорезују западне банке, тајкуне и монопо листе, како би обезбедили већа средства за смањење сиромаштва.
Две године се позивају на заоставштину Тадића, Динкића и осталих,
који су им главно оправдање за застој
домаће привреде. Баш као што се
Тадић позивао на претходну власт.

С

рбија је данас држава у којој
под влашћу новог евро-фанатика и извршиоца прљавих
налога западних сила, Александра Ву чића, нико нема социјалну сигурност и
неопходну социјалну заштиту. Тандем
Николић–Вучић је све то прокламо вао, још пре избора. Дакле, још са стиропора, Томислав Николић обећавао
је грађанима Србије бољи живот, радна места, висок стандард и инвестици је. Као и обично кад су њих двојица у
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питању, све је била велика лаж. У на мери да са власти скину транзиционе
уништитеље, на челу са Борисом Та дићем, користили су се обилним ма нипулацијама и обманама, мегаломанским лажима без стида и срама. У две
године њихове владавине, Србија је
доживела готово потпуни колапс. Си туација је из месеца у месец све гора, а
милиони угрожених грађана Србије
безуспешно покушавају да остваре
минимална права која им Устав Репу -
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Немилосрдни језик бројки
Статистика је по Вучића и његове
увезене „експерте” сурова. У нашој земљи по званичним подацима незапосленост је 27 одсто, а новим законом о
раду, чије доношење је само одложено
због расписивања ванредних парламентарних избора, желе да униште и
оно мало људи који имају статус запосленог лица и да таквим увођењем феудализма, актуелна власт, потпуно неспособна да покрене српску привреду,
те намучене људе, раднике, баци у руке
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послодавцима као обично робље. Наравно да такав начин „запошљавања”,
како предлог новог Закона о раду
предвиђа, највише одговара управо
Вучићу и његовим „стручњацима” и
саветницима за даље уништавање Србије, попут Лазара Крстића и Строс Кана, јер ће власт уз помоћ таквих законских решења омогућити да се српски
радници до бесвести изнајмљују и израбљују, а радну снагу ће без скоро
икаквих обавеза да користе разни
„улагачи”, Вучићеви инвеститори, како их он у свом патолошком заносу назива „браћа”.
У свом гласнику „Koњуктурни
трендови” Привредна комора Србије

је објавила пре тачно годину дана да у
Србији има 1,716.499 запослених грађана, да би, већ у марту исте године, саопштили како је пораст броја оних који остају без посла заустављен и да је у
том тренутку 1,335.623?! Шта више рећи, довољно да обесправљен народ који живи у невероватној беди и сиромаштву види да су лажи Вучићевог ре жима монструозне, нарочито када се
има у виду, да се у тај број оних који
имају статус „запослених лица” убрајају и они из предузећа која годинама не
раде, не исплаћују ни динар радницима, а процене су да је у Србији близу
100.000 таквих који сваког дана одлазе на посао, а ни динара не добијају.

У 2013. години забележен је
број од 792.344 незапослених. Наравно, реч је само о онима који су
пријављени у евиденцији Националне службе за запошљавање, а
заправо је стварни број оних који
узалудно чекају на посао одавно
прешао милион. Изузетно важно је
напоменути, да за све време њихове владавине апсолутно нико, па
ни „велики вођа” Вучић, није изашао са стратегијом запошљавања
по секторима привреде.
Поред њих, више од 100.000 људи нередовно прима своју бедну зараду, која није довољна ни за егзистенцијални
минимум – половину потрошачке
корпе, а преко 50.000 радника прима
мање од гарантованог минималца, који је у просеку за 2013. износио око
20.000. Такође, према званичним по дацима преко 300.000 њих може да
„рачуна” на минималну зараду.
У 2013. години забележен је број од
792.344 незапослених. Наравно, реч је
само о онима који су пријављени у еви денцији Националне службе за запошљавање, а заправо је стварни број
оних који узалудно чекају на посао
одавно прешао милион. Изузетно важно је напоменути, да за све време њихове владавине апсолутно нико, па ни
„велики вођа” Вучић, није изашао са
стратегијом запошљавања по секторима привреде. Никакву реалну визију и идеју решавања овог, за интерес
људи највећег проблема они немају,
напротив. Најављују отпуштање великог броја запослених у јавном сектору,
где се, по речима Вучића, Николића и
Дачића, тај број још увек не зна. „Вишак” тек треба да се утврди, што је у
данима који предстоје у изборној кампањи за Вучића додатни начин притисака, уцена, ширења страха међу људима у свим структурама где је СНС на
власти, чиме ће се појачати све присутније безнађе, јер се та радна места налазе у функцији политичког одлучивања и неопходног изражавања лојал ности егоцентричном вођи.

Без системског решавања
социјалних проблема
Порески обвезници, предузетници,
занатлије, регистровани пољопривредни произвођачи, таксисти, морали
су у прошлој години да се по систему
„узми или остави” обавежу у оквиру
пореског репрограма, што је власт најавила и промовисала као кључни мо-
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Све већи број је оних који немају од чега да враћају високе кредитне рате. Због губитка посла и
немогућности да сервисирају дуг
многи су остали без кућа, станова,
банке им заплењују све што имају.
Многи су жртве банака које су једнострано мењале уговорене обавезе, па самим тим и висину камате.
Уместо да се држава побрине за
опљачкане, у изборној еуфорији
они се хвале да су банкарски сектор, као и курс динара стабилни!
дел опоравка оних који једва обављају
своје делатности, док је са друге стране, од укупно 378,6 милијарди динара,
44,5 милијарди ненаплативо, због тога
што правна лица од којих се дуг потражује више нису активна, приступила су
и у време владавине ДС-а и СНС-а стечају. Таквих је све већи број. Управо у
тим правним субјектима посао су изгубили радници којима је Вучић обећао
да ће исправити неправду која им је током претходних година нанета, а од
конституисања владе, није било ни покушаја да се системским новим законима о социјалној заштити уведе реалан социјални картон, како би се коначно дошло до сасвим прецизног податка о социјалном статусу сваког грађанина Србије, њиховим приходима и
имовном стању.

Вучић, функционише годину и по дана, а с друге стране, њему блиски „пословни људи”, попут Човића и Костића, заштићени су као бели медведи.
Чак је отишао толико далеко да Човића, одавно огрезлог у криминал, поставља на највише функције.
Несумњиво је да је у протеклих 13
година тајкунизација Србије ојадила
српску привреду и њене грађане, али
ова власт је у једном делу кренула у обрачун са својим политичким неистомишљеницима који су власници тзв.
крупног капитала, а са друге стране
наставља да спроводи политику новог
светског поретка и сада у другим по-

литичким договорима остварује своје
циљеве, као и оне које им сервирају
њихови империјалистички господари
из ЕУ и ММФ-а. У безнађу сиромаштва,
обичан човек не види перспективу
опоравка, већ тавори из дана у дан, док
се Вучић и његови следбеници насла ђују наводним успесима, а стварност
показује да су основне, животне функције милиона грађана у Србији угрожене.

Пензионерска дилема:
хлеб или лекови

Скоро 900.000 људи живи без сигурног крова над главом, многи од
њих су бескућници, а многи страхују

Медијско глуматање
уместо перспективе
Свако медијско појављивање онВучић, а тако су издресирани и други
његови следбеници, користи да истакне да проблема има много и да није добра ситуација, али ништа институционално не предузимају да се стање побољша. А и како би, када је један човек
умешан у све области друштвеног жи вота и у својим себичним интересима
„неприкосновеног владара Србије”, ка ко он себе доживљава, драматуршким
наступима и пуким обећањима, грађане доживљава као средство да влада и
да спроводи налоге оних који су њега
и Николића довели на власт. У Србији
се на сваком кораку препознају беда и
сиромаштво, страх, немоћ и немогућност голог преживљавања. Феномен
сиромаштва не посматра се из угла
неопходне државне интервенције и
солидарности, јер док је народ све сиромашнији, поједини тајкуни су све
богатији. Под паролом борбе против
криминала и корупције власт, посебно
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Сиромашни пензионери су посебна категорија угроженог становништва. Према висини пензије,
здравствене заштите и могућности
преживљавања, Србија је при дну
лествице. Истраживање спроведено у септембру 2013. године показало је да чак пола милиона пензионера у Србији прима мање од
20.000 динара.
да то може да их задеси. Не остају без
крова само они које је социјална ситуација довела на руб егзистенције због
незапослености или губитка посла,
већ и многи стари људи који немају
чиме да плате дом, а о њима нема ко да
брине. У градовима који имају прихватилишта, број људи који траже смештај и храну сваке године се најмање
удвостручи. Скандалозно је и срамно
да, баш као и претходна власт, ни ова
ништа није урадила од 2012. године да
се овим људима помогне. Међу њима
има и високообразованих људи, који
су у процесу тзв. транзиције остали без
елементарних услова за живот.
Да би се дочепали власти, функција
и државних ресурса за себе, своје чланове породица и сараднике, Вучић и
Николић су заступали ставове о наводној социјалној правди. Помпезно су
најављивали велики економски развој
Србије, само да људи гласају за њих, а
укупно социјално стање се непрекидно погоршава. Никакво саосећање они
не показују за напаћене људе, напротив. Најављивањем тзв. нових реформи по диктату пропале ЕУ, учиниће да
Србија све дубље срља у социјалну неправду и беду.
Људе које су ојадиле западне банке
лихварским кредитима израженим у
страној валути, ни ова, баш као ни
претходна власт није заштитила. Све
већи број је оних који немају од чега да
враћају високе кредитне рате. Због губитка посла и немогућности да серви сирају дуг многи су остали без кућа,
станова, банке им заплењују све што
имају. Многи су жртве банака које су
једнострано мењале уговорене обавезе, па самим тим и висину камате. Уместо да се држава побрине за људе који
су на такав начин опљачкани, у новој
предизборној еуфорији они обавешта вају јавност како је банкарски сектор и
курс динара стабилан! Зар постоји ве ћа иронија?! Дакле, исто као и њихови
претходници, Вучић и његови брину
за финансијску елиту која је њима на-
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клоњена и која је спремна да финанси ра њихове политичке активности и
личне афинитете.
Сиромашни пензионери су посебна
категорија угроженог становништва.
Према висини пензије, здравствене заштите и могућности преживљавања,
Србија је при дну лествице. Истраживање спроведено у септембру 2013. године показало је да чак пола милиона
пензионера у Србији прима мање од
20.000 динара. Поред тога што имају
тако мале пензије, они не знају како да
остваре одређена права, јер власт није
учинила ништа да се компликоване
законске процедуре поједноставе, тако да стари људи наилазе на многобројне административне баријере.
Иако су целог живота вредно радили и издвајали доприносе за ПИО, пензионери, као једна од најугроженијих
категорија становништва, под Вучићевим режимом су још у горој ситуа цији, јер су за протеклих годину и по
дана изгубили право на коришћење
многобројних медицинских терапија
које је власт скинула са листе. Ти људи
принуђени су да се одричу најосновнијих животних намирница како би
купили лекове, а о бањском лечењу
могу само да сањају. Трошкови живота
и рачуни из месеца у месец су све већи,
а од обећаног усклађивања пензија по
„ПУПС рецепту”, сервираном у кампа њи 2012. године нема ништа, јер су
критеријуми налогодаваца из ММФ-а
и ЕУ које овај режим сервилно, оберучке прихвата, учинили да се укупан, номинални износ пензија „замрзава”
онако како то западњаци и разбијачи
српских финансија траже, док за то
време гладни, ојађени пензионери једва преживљавају.
Из ове очајне ситуације у којој се
Србија налази излаз може да се пронађе једино у постизању пуне и продук тивне запослености, кроз обезбеђива ње адекватних услова за рад, инвести ција које ће да укључе у привредне токове и младе, као и људе средњих година који су остали без посла у пљач кашкој приватизацији, а такође и велики број жена, које су у Србији у вели ком проценту незапослене.

директорска места, сиромаштво ће бити још драстичније, јер политика покоравања и суноврата Србије кроз тзв.
европске интеграције, још више ће
ослабити српску привреду, а самим
тим ће и глад у земљи бити све већа.
Народ мора да зна да ће они одмах по сле избора, ако им се укаже прилика да
врше власт, брзопотезно изгласати закон о раду, о којем је било речи у овом
осврту и тако ће незапосленост потпуно преплавити Србију, земљу која има
огромне потенцијале, природна богатства, ресурсе за туризам, пољопривреду, која има кадровски оспособљене
људе свих квалификација за рад у производњи, али то Вучићев режим и Запад неће да омогуће, већ само окрета ње према земљама БРИКС групе, пре
свега према Русији, која кроз стратешко партнерство са Србијом може да
инвестира у све гране привреде, нарочито опоравак српског села, које грца
већ 14 година због систематског уништавања по налогу Запада. Тако би напредак у циљу смањивања сиромаштва био видљив за веома кратко време, јер само ослобађање од окова које
намећу ЕУ, ММФ и Светска банка, може
да учини да српска привреда рашири
крила. Кроз партнерску и дугорочну
сарадњу са земљама БРИКС групе, Ру ском Федерацијом и кроз улазак Срби је у Евроазијску унију можемо да омогућимо економски опоравак земље и
дугорочно обезбедимо сигурност и бољи живот народу.
РВС

Спас у дугорочној
сарадњи са Русијом
Уколико наставе да владају Вучић и
његови слепи следбеници, какви су и
они који су до сада партиципирали са
њим у влади, као и кандидати из квазиопозиције, који једва чекају да им понуди министарске фотеље, функције,
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Сумрак образовног система

ПОНАВЉАЧИ ЂАЦИ
ИСТАКНУТИ НАПРЕДЊАЦИ
Шуварова, болоњска, демократска и напредњачка реформа имале су и имају заједнички циљ: урушавање образовног система ради лакшег манипулисања, све зарад свет(л)ог пута у Европску унију • По стали смо резерват јефтиних кадрова прилагођених западноевропским захтевима у образовању • Какав пример деци и омладини даје диплома Томислава Николића • Председник Србије као део пројекта
Александра Вучића за експресно школовање подобних партијских кадрова

С

рбија је земља у којој нема
много места за експерименте
или пројекте који су у супротности са домаћим, провереним, потребама и искуствима. Све што је нелогично овде мора да пропадне - некад
брже, некад спорије, али оно што није
утемељено на принципима здраве логике, у Србији поједе само себе.
Ово је чињеница лако доказива на
свим пољима, па тако и у образовању.
Фамозна Болоњска декларација, која у
себи не садржи ништа квалитетно
осим назива италијанског града чувеног по изврсним шпагетима и осредњем фудбалском клубу, требало је, наводно, да изнедри стручњаке европског кова који ће своје знање моћи да
понуде било којој земљи на широком
европском тржишту.
Српска радикална странка се од почетка доследно противи оваквом начину студирања који, већ је потврђено,
не даје обећане резултате. Најважније
питање је зашто би Србија школовала
младе људе и свесно их терала у друге
земље, у којима ће лакше наћи запослење, јер ће оваква диплома бити радо дочекана у тим земљама које су (о
какве ли ироније), и наметнуле Србији
такав начин студирања. Тако смо, прихватањем ове декларације, постали
резерват јефтиних кадрова.
Бомбастично најављиван заврше так увођења Болоњског процеса за
2010. годину, не да се није догодио, него чак четири године након тога, овакав начин студирања тек је бледа сенка у измаглици нејасноћа и нелогич ности. Али је зато резултат кристално
јасан – незадовољни студенти и неза довољни професори, чести протести
студената, који ни овог лета, варљиви -
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јег од оног 1968. године, нису остварили своје захтеве.
Болоњски процес довео је до тога
да не постоји целовито знање, да студенти уче парцијално, лекцијашки, без
велике могућности да повежу ново
знање с претходним. Да је студирање
на овај начин обесмишљено, потврђу је и чињеница да се на универзитетима стичу бодови, а не знање. Тако се
може догодити да имате једног ревносног и вредног студента који је редов но одлазио на факултет и стекао довољан број бодова већ самим физичким
присуством у клупи, док ће неки његов колега, можда интелектуално „јачи” од „нашег болоњског јунака”, неко
ко има више знања али није ажуран
када су у питању одласци на факултет,
имати мању шансу да положи тестове
и колоквијуме, без обзира на обим знања које има, као и своје одлично изла гање и разумевање материје.
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Јавна је тајна да сви режими у Србији, од 5. октобра 2000. године па на овамо, служе центрима моћи који су из ван наших граница. Просто се утркују
у подилажењу својим газдама, што се
види и на примеру ове декларације.
Наиме, реч је о декларацији која није
обавезујућа, већ искључиво има третман препоруке. Потпуно неприпремљени, факултети препоруку схватају
као обавезу и почињу накарадно спровођење Болоњског процеса на различите начине, без икаквог реда и плана,
коме се како учини згодно. Мењање
броја бодова, студентски протести
тим поводом, нејасноће ко може а ко
не може да упише наредну годину,
осим тога што стварају малодушност
и огорченост, остављају и велике последице на цео образовни систем. Тако смо дошли у потпуно парадоксалну
ситуацију да су студенти у обавези да
похађају наставу, јер ће кроз полагање
тестова и колоквијума имати бенефи-
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„Овако ја свако јутро:
у градски превоз, па
на факултет”

ове перспективе гледано, чини се да су
биле мање зло у пољуљаном и трулом
систему од ових данашњих реформи,
које прете да до темеља сруше иначе
нестабилан школски систем.
Програм Српске радикалне странке је по овом питању потпуно јасан.
Бескорисне и формалне пријемне испите треба укинути. Сви морају да
имају шансу да се образују. Средња
школа и факултет уписују се без икаквих полагања и о трошку државе. Системом аутоселекције, најбољи ће се
издвојити знањем, други ће одустати,
а неки почети сами да финансирају
своје студирање. Тако се неће поновити догађај из новембра прошле године, када су студенти Факултета примењених уметности протестовали испред зграде Министарства просвете у
Београду јер, и поред оствареног траженог броја бодова, држава неће да их
финансира из буџета. Подсећања ради, међу њима је било и оних с просе ком изнад девет.

Плански удар на омладину
ције на испиту, а средњошколци могу
и да не долазе на наставу, њих не мо жете ни казнити ни наградити на било који начин. Годинама већ не важе
укори који су се некада примењивали
у средњим школама, не важе ни смањене оцене из владања, као ни искључење из школе због 25 неоправданих
изостанака. Данас средњошколац скоро и да не мора да похађа наставу, већ
се може понашати као некадашњи
ванредни студент. Када накупи 40
неоправданих изостанака, прописи
налажу да се састану разредни старе шина, родитељи ученика, психолог, педагог, радник Центра за социјални рад
и неколико ученика из одељења, који
ће заједно покушати да убеде ђака да
треба да иде у школу. Незадовољство и
злоупотребе резултат су погрешне по литике у Србији, где су студент и сред њошколац заменили места.
Велики проблеми и још веће нелогичности потресају школство у Србији
Много је земаља које нису усво јиле Болоњску декларацију: Вели ка Британија, Немачка, Белгија, а
Французи су је прилагодили сво јим потребама. Што је нарочито занимљиво, ни у самој Болоњи, по којој је добила име, ова декларација
се не примењује.
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и због формалних и потпуно непотребних пријемних испита које полажу будући средњошколци и студенти.
На пример, ако је праг знања за улазак
у гимназију један бод и ви, примера ради, неком Порториканцу дате да насумице заокружи неки од понуђених одговора (чак написаних српском ћири лицом, коју он сигурно не зна), велика
је вероватноћа да ће и он на тај начин
положити квалификациони испит и
хипотетички стећи право да се упише
у гимназију или неку средњу стручну
школу. Скоро је једнак третман учени ка који није имао ниједан поен на испиту и онога који је успешно решио
свих 20 задатака. Али, чак ни олакши ца са тако малим прагом знања неком
није уливала сигурност, па су прошле
школске године тестови „процурили”
и било их је на интернету, односно „у
слободној продаји”. Толика фарса и комедијанство (одлична кованица за
овакву врсту играрије), није забележе на у Срба од времена Светога Саве до
данашњих дана. Али, ни то није опаметило „веома-забринуте-за-образовање”, те се од ове године још више усло жњава процес полагања матуре и пријемних испита, који ће можда дати резултате, али добре свакако не.
„Шуварице”, које су биле обележене
као велики промашај у школству, из
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Ако желиш да уништиш један народ, уништи му омладину, а то ћеш
ефикасно учинити преко система
образовања. Да је школски систем у
расулу и да је на делу систематско уништавање српске омладине, указује и
афера „Индекс”. Да иронија буде још
већа, професор Правног факултета који крши право државе у којој живи и
бива оптужен да је „продавао испите”,
напушта суђење како би дочекао ресорног министра који долази у посету
његовом матичном факултету! Баха тост, самовоља и кршење права оних
који праву треба да подучавају друге
морају се најстроже кажњавати. До
потпуног искорењивања.
Надовезујући се на овај догађај, група нишких студената објашњава да
професори сами одређују како ће распоредити бодове, па се дешава да студент за 60 бодова ради као за 120. Инспекција мора детаљно и савесно да
контролише, не само професоре склоне корупцији, већ и сам процес наставе,
наводе нишки академци. Нагласили су
да је то једини начин стицања квалитетног знања и добре сарадње професора, асистената и студената због којих, на крају, факултети и постоје.
Од првог момента када су зграбили
власт, Вучићеви следбеници користе
исту одбрамбену формулу за своју неспособност. Редовно, сваког дана, у
свим вестима понављају као буди -
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стичку мантру: „У претходном периоду све је упропаштено”. Говоре као да
су у опозицији, као да нису на власти
две године. Тако су, примера ради, напредњацима била пуна уста школског
система којег треба реформисати јер
су га демократе урушиле. То је тачно,
али су резултати које су напредњаци
остварили, у најмању руку фрапантни.
Њихова „борба” добила је, крајем 2013,
следећи епилог: око 60 школа у Србији имало је блокиран рачун, углавном
због неизмирених комуналних рачуна. А када је рачун у блокади, нема ни
исплате зарада запосленима. Како у
таквој ситуацији наставници могу да
буду стимулисани да се квалитетно
баве професуром? Вероватно тешко, и
уз највећи ентузијазам који имају према свом послу јер је вредновање професуре и професорског знања испод
сваке допустиве границе. И све се то у
крајњој линији одражава на ђаке, који
„вешто користе“ сав тај јавашлук,
углавном не схватајући да раде директно и највише против себе. Многа
правила која су научили у најранијем
детињству, попут оних о редовном
прању руку, код нас не важе, из про стог разлога што у многим школама
нема сапуна и папирних убруса, а највећи парадокс су школе у којима нема
ни креде ни сунђера! Такву авангард ност не би могао ни Бекет да смисли.
Овакав, неодржив начин школовања мора се под хитно преиспитати и
из темеља реконструисати. Обавеза
патриотске власти, можда и најважнија у овом тренутку, је да врати досто јанство и учитељу и ђаку.

Талентована деца
препуштена улици
Укидање такозваних специјалних
школа, што је била досетка демократа
у оквиру хитне реформе школства и
њихове велике бриге за децу, унела је
још већи метеж у образовни систем. Са
децом ометеном у развоју радили су
посебни стручњаци по специјализова ном програму. Сада се та деца инте гришу у редовну наставу, што и њима
и осталима представља беспотребни
баласт, без обзира на то што та деца
уче по прилагођеном наставном про граму. Наставници морају да се усредсреде на њих посебно, што им изиску је додатни напор јер се већина њих није школовала за рад с том децом. Шко ле углавном немају пара да плате се минаре усавршавања, па просветари
сами себи финансирају додатну едука -

BROJ 3564 MART 2014.

цију која је, иначе, обавезна по закону,
што је још један парадокс данашњег
школства. Опет, с друге стране, посебно надарена деца, која би требало да
раде по посебним програмима, обично
заврше у иностранству после средње
школе, или им таленат пропада за столом неке канцеларије. У најбољем случају, што није ништа мање болно, дочека их Болоњска декларација.
Како то у пракси функционише,
најлепше се види из примера бившег
студента Електротехничког факултета у Београду, који је свој случај испричао за наше новине. Овај факултет је
завршио пре неколико година. На трећој години студија, са просеком оцена
равно 10, конкурисао је за стипендију
у ЕПС-у. Одговорили су му да њима у
ЕПС-у тај профил кадрова није потребан. „Може бити да су се уплашили да
ћу некога од њих угрозити знањем. То
ми никада није био циљ, али зато сам
се сада преселио у Швајцарску, где сам
докторирао. Тамо им овакви кадрови,
изгледа, требају’’.

Несагледиве последице
Томиног дипломског рада
Није тачно да постоји дилема око
Томине дипломе. Ту нема никакве дилеме – нема шансе да је учењем зарадио овај папир приватног факултета.
У Српској радикалној странци је познато да Тома није био баш велики
пријатељ књиге (било које врсте), па је
немогуће да је до дипломе дошао тако
што је загрејао столицу. Јасно је да је
Николић у ствари део једног већег
пројекта који је испланиран и спроведен од стране Вучића, а по којем су се
многобројни напредњачки кадрови,
преко ноћи, омастили факултетским
дипломама. Што је интригантно, нико
од многобројних менаџера (на то звање гласи апсолутна већина ових ди плома) није стекао ово звање на др жавном, него на приватном факултету. Тако је и председник Скупштине
Србије Небојша Стефановић (чак) на прасно докторирао на приватном фа култету. Уосталом, позната је истини та прича о директору Железнице Србије, Драгољубу Симоновићу, који је
проверавао кочнице на вагонима уда рајући точкове чекићем, па дипломирао и докусурио нам возни ред. Очи гледно, Александар Вучић је на време
схватио да његови одабрани људи
(укључујући Тому) немају школску
спрему коју од њих захтевају функције
за које их припрема, па су по убрзаној
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процедури постали школовани менаџери. То што у земљи Србији нема чиме да се „менаџерише“, није битно,
битно је задовољити форму. Наравно
да би било примереније да је, рецимо,
Симоновић завршио Саобраћајни факултет, а Тома историјске или правне
науке. Али, авај. Још увек не постоји
приватни Саобраћајни факултет, а Тома би из историје морао да учи о кумовима Милошу и Карађорђу, на пример,
што и није баш пријатна лекција.
Овакво ноћно и убрзано (најтеже
лекције поцепане) студирање, у блиској перспективи имаће несагледиве и
трауматичне последице по Србију. Прво ће страдати предузећа којима су
ови неуки кадрови наметнути (примера је безброј, један бивши портир, правоверни напредњак, сада управља важним сегментом моћног СДПР-а), а
као друго, децу ће бити све теже убедити да се школују. Јер, што да уче и да
се муче, кад се диплома купује. А ако и
уче, и преброде сва бодовања, неће
имати где да се запосле.
Ето какав пример српској деци даје
Томислав Николић. Тако да се, на крају, ипак појављује дилема. Не зна се ко
је штетнији, Тома или Болоња.
РВС
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Интервју:ЈадранкаШешељ

ВОЈА ЈЕ ПОБЕДИО ХАГ
••
• Стрес проузрокован лошим резултатима на изборима
сигурно да је играо улогу у развоју болести. Оно што сигурно знам, то је како се Воја осећао после задњих избора. Мислим да би свако у Србији могао да претпостави колико му је било тешко, сви знају да је Воји
Српска радикална странка увек на првом месту.
Некако испада да му је породица на другом месту; извесна подређеност постоји, али ми смо
му као породица дали подршку да тако функционише. Никада се нисам осећала лоше
због тога, поштујем то, потпуно сам свесна
да је његов живот политика.
• Наравно, није ово кукњава због лоших
резултата странке, ово говорим само да
би било јасније како је Воја то све доживео, колико га је то погодило.
• Сазнала сам тек четири или пет дана касније да је Александар изабран за председника земунског одбора. Просто није
хтео да се хвали, сматра да је то много
већа одговорност него признање.

С

упругу др Војислава Шешеља,
Јадранку, јавност је боље упознала када је изабрана за кандидата Српске радикалне странке на
председничким изборима. Појавила се
под слоганом: „Верна породици, верна
Србији”, што су тачке које још увек ја сно повезује она, Јадранка Шешељ, као
ниједна друга жена у овој земљи.
Данас, две године касније, оставља
идентичан утисак, то је озбиљна жена
која је свесна тешке ситуације у којој се
налази, али нема намеру да одустане.
Терет борбе на чак три фронта, хашком, кућном и здравственом, на њој
није оставио видне трагове, барем на
први поглед. Мада, нека сенка ипак постоји, нешто што је тешко ухватити и
јасно дефинисати.
У овом записаном разговору њен
природни оптимизам повремено је нарушен на местима где су питања зади рала предубоко у осећања. После свега
што је преживела, другачије и не може
да буде.
Тренутак у којем разговарамо
апсолутно условљава прво пита ње. Ваш супруг је недавно опери -
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сан од канцера дебелог црева. Како се осећа?
Jадранка Шешељ: Воја није човек
који се жали. Неће о томе да прича да
не би нас оптерећивао, мене и децу. За то ни ми о њему нећемо да причамо
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као о неком коме је лоше. Он је јак, све
превазиђе. Једноставно, њему не може
ништа лоше да се догоди, тако то ми
осећамо. Нажалост, много је времена
провео у затвору, скоро читав један
живот, а такви услови једноставно мо-
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Интервју

ПОБЕДИЋЕ И БОЛЕСТ
рају да му наруше здравље после толико година. Знам да ће се изборити, али
много се мучи. Успевао је да се избори,
тако је било и када је имао великих
проблема са срцем. Дуго је требало да
се тај проблем санира, да се доведе у
неко подношљиво стање, иако је још
под великим ризиком. И када се чинило да можемо макар мало да предахнемо, појавио се овај проблем.
Канцер који је оперисао је врло
озбиљна ствар, та болест је врло подмукла. Видећемо шта ће бити после хемотерапије, што није нимало наивна
ствар, терапија може да му оштети не што друго. У затвору је једанаест година, значи у условима где здравствена
заштита, медицинска превентива,
практично не постоји. Интервенишу
само кад се мора, кад болест узнапредује. Тако је и са овим канцером, годи-

зултатима Српске радикалне странке на изборима од пре две године.
То су потврдили и лекари који су га
прегледали у Хагу. Каква је била његова реакција после избора?
Јадранка Шешељ: Из личног иску ства могу да кажем да је узрочник
стрес. Имала сам такву дијагнозу два
пута, тако су и мени доктори рекли.
Наравно, медицина још увек не зна све
о канцеру, али као један од главних
узрочника означен је стрес. Оно што
сигурно знам, то је како се Воја осећао
после ових избора. Неугодно ми је да о
томе говорим, мислим да би свако у
Србији могао да претпостави колико
му је било тешко. Мислим да сви знају
да је Воји Српска радикална странка
увек на првом месту. Некако испада да
му је породица на другом месту, да смо
подређени свему томе што је радио

осећала лоше због тога, поштујем то,
потпуно сам свесна да је његов живот
политика, да му је изузетно стало до
Српске радикалне странке. Природно,
ми му значимо много, ваљда то не тре ба посебно доказивати. Породица, деца су за сваког човека важни. И њему
такође.
Наравно, није ово кукњава због лоших резултата странке, ово говорим
само да би било јасније како је Воја то
све доживео, колико га је то погодило.
• Недавно сте и Ви оперисани, и
то по други пут. Како Ваше здравље? На Вама је цела кућа, како се
сналазите?
Не бих желела да се овај разговор
претвори у жалопојку. На почетку, кад
је Воја тек отишао у Хаг, мислила сам
да ће то кратко трајати, да ће Воја то
тамо да разјасни и да се врати. То је била моја жеља, жеља која ме је заслепила и од које нисам добро видела окрутну стварност. Брзо сам схватила да се
не зна до када ће то да траје, али сам
уједно постала свесна и чињенице да,
колико год да Хаг отеже, ми ћемо издржати – он тамо, зато што је јак, стабилан, има идеју до које му је стало и
има план шта ће да уради. И то добро
ради. Са моје стране, била сам сигурна
да ћу урадити и издржати све што је до
мене, да му не стварам додатну бригу.
Пре свега мислим на децу и кућу, да о
томе не мора да брине ниједног тренутка. Тако је и ишло.
Међутим, почеле су се дешавати неке ствари које су биле ван његове или
моје контроле, виша сила. Имала сам
прво једну операцију, две године касније и другу. Не волим да о томе причам јер је веома озбиљан здравствени
проблем, али сигурна сам да ће то све
бити добро.

Кандидовала сам се
јер асоцирам на Воју
ну дана је безуспешно тражио преглед.
Забринута сам, али и сигурна у његову
снагу, Војину вољу, која сигурно утиче
и на отпорност његовог организма.
• Председник Шешељ каже да му
је болест проузрокована лошим ре -
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цео живот. Плашим се да ове моје речи
не буду погрешно протумачене, није
њему породица на другом месту. Изве сна подређеност постоји, али ми смо
му као породица дали подршку да тако функционише. Никада се нисам
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• Борите се на два фронта, није
Вам лако. Нисте аполитични, али
имали сте само једну конкретну
епизоду на политичкој сцени Србије. Са ове временске дистанце, како
оцењујете Ваш ангажман на последњим председничким изборима?
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Интервју
„Када се на дневном реду Скупштине Србије нашао закон којим се
регулишу права породица хашких затвореника, било је страшно слушати коментаре посланика. То су ми најнепријатнија сећања, било је
коментара у медијима и после скупштинског заседања. Као да су ти
људи хтели да нестанемо са лица земље, а не само да нам се укину те
карте. Ружно, страшно понижавајуће, тако је то изгледало.”
Јадранка Шешељ: Странка је проценила, па су и Воју на крају убедили,
да би било добро да се ја појавим као
кандидат. Када су страначки функционери о томе размишљали, неколико
ствари је ишло у прилог мог кандидовања. Мени су то тако представили и
ја сам прихватила те аргументе. Прво,
моје појављивање подсећа, асоцира на
Воју. Људи ме идентификују са Војом.
Не са његовом политичком улогом,
него просто, буквално, презиме Шешељ поново је, директно, пред њима.
Није то био пропагандни трик. Иза моје кандидатуре стајале су чврсте гаранције да нема издаје Војине политике,
нема издаје његове идеје и нарочито
нема издаје борбе у коју је уложио и себе и целу породицу. После свега што је
претрпела Српска радикална странка,
мислим да је требало показати да више
нема издаје, да нема Европе уместо Русије, да се мора гарантовати да нам је
заиста стало до Косова и Метохије.
Оно што је мене водило да прихватим кандидатуру, можда и највише,
било је да се та Војина идеја сачува и
продужи, да подсетим људе на важност тих његових принципа. То је била идеја водиља, да подсећам и гарантујем, а не да се представим као кандидат који ће да се утркује са осталима.
Све ове године Воја је систематски гуран из политике. Овдашња власт је
потпуно незаинтересована за кршење
његових процесних права, његових
људских права, све се то гура на маргине како би јавност што пре заборавила
да он постоји. И не ради се само о Воји,
наши Срби су одведени у Хаг и заборављени, у новинама се спомињу само
кад добију пресуде, број година колико им је одсечено и то је све. Посебна
прича је и програмирани заборав њихових породица, нема помоћи ни у одбрани, ничега.
Својом појавом хтела сам да кажем
да није толико битно за Војину политичку борбу, да ли је он тамо или у Ср бији. Већина схвата да је његова миси ја у трибуналу важна баш као и овде,
истовремено. Хтела сам да се супротставим тој медијској тишини која се
односила не само на Воју, него и на ха шке затворенике и Српску радикалну
странку.
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• Ваш најстарији син Александар
Шешељ недавно је изабран за председника Општинског одбора Српске
радикалне странке Земун. Јесте ли
га Ви охрабрили да прихвати ову
функцију?
Јадранка Шешељ: Сазнала сам тек
четири или пет дана касније да је
Александар изабран за председника
земунског одбора. Просто није хтео да
се хвали, сматра да је то пуно већа одговорност него признање. Нажалост,
моја деца су још као мала, када је Воја
отишао, почела да се интересују за политику, али на један посредан начин.
Што није типично за њихов узраст, редовно су читали новине и пратили телевизијске дневнике, све у нади да ће
наћи неку информацију у вези свог
оца. Сами су покушавали да мере, да
траже кривца, да трагају за разлогом
због којег је њихов отац у затвору. Никада се није постављало питање да ли
је исправно оно што је њихов отац говорио или радио. За њих је он увек у
праву, увек су га у свему подржавали.
Док су расли некако су успевали да
схвате, можда боље од већине вршњака, какви су односи у политици. Није
им све то страно, без да их је било ко
подстицао, поготово их ја нисам подстицала, а није ни Воја. Још док је био
код куће, обоје смо били јединствени
да их не треба тровати стварима које
нису за децу. Дакле, код куће се једноставно није причало о политици. Њихово је било да уче, да им школа буде у
центру пажње.
Александар је већ одрастао, сад има
двадесет година. За политику се интересује одавно, на начин и из разлога
које сам описала. Када је почео да иде у
странку, да иде на састанке и учествује у акцијама, доживела сам то као његов начин да буде што ближе оцу. Наравно, да помогне оцу, али то осећам
као његово испољавање блискости,
тако је ближи оцу. Мени је најбоља
илустрација Александров полазак у
Земунску гимназију. Првог школског
дана, одмах после наставе, дошао је у
странку. Није он тамо познавао скоро
никога, мало је попричао са портиром.
У то време у странци су још били Вучић и Николић, али није дошао због
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њих, није их ни тражио. Тај први гимназијски дан за Александра је била велика ствар, велика прекретница у његовом животу, и имао је потребу да бу де са оцем. Пошто је то било немогуће,
дошао је у зграду Српске радикалне
странке. То ми је било прилично потресно, али то се наставило, прерасло
је у његово дубље интересовање за
странку, за људе који у њој раде, за читаву радикалску активност.
Иако сам му мајка, ипак не могу да
говорим о његовим мотивима. Сад је
старији, на другој је години права, самостално доноси одлуке. Добро учи,
редовно даје испите, има солидан просек оцена. Видим да га много тога ин-

тересује, тако да нема потребе да га
било ко усмерава или охрабрује у неком правцу. Изабрао је свој пут, одрастао је.
• Приближили сте нам најстаријег сина Александра, можете ли нам
нешто рећи о Михајлу и Владимиру? Шта је то што је карактеристично за сву тројицу?
Јадранка Шешељ: Михајло и Вла димир су заиста добри момци, на добром су путу, иако се Војино одсуство
морало одразити на њихов живот.
Потпуно су исти као сви њихови вршњаци, али мислим да постоји један
битан детаљ који се не види на први
поглед. Чини ми се да су много емотивнији од својих другова. Они су му-
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шкарци, то прикривају, али ја то могу
да приметим. То је последица одрастања без оца.
Њихова туга или брига за тату, не
примети се одмах. Тек када остану сами примети се да им је тешко.
Тако се до касно у ноћ из Александрове собе чује Војин глас. То он на интернету преслушава детаље са суђења.
Без обзира што је све то гледао безброј
пута, Александар често има потребу да
макар чује очев глас.
Владимир то показује на другачији
начин. Још као дечак читао је озбиљну
литературу која ни приближно није
одговарала његовим годинама. Врло
ме често зачуди неко његово знање,

рецимо из историје, и сазнам тек накнадно да је он озбиљно то проучавао
у књигама. То је његова одлука, нико
га на то није наговарао. Хоће да буде
начитан, образован, баш као Воја. То је
његов начин да буде ближи оцу.
Михајло је најосећајнији, и погор шање Војиног здравља он најтеже и
најдубље проживљава. Чак и сузу пусти, покушава то да сакрије, али не
успева увек, неколико пута сам га видела како плаче.
Дакле, свако од њих преживљава тај
Хаг, то одсуство оца и оно што му тамо
раде, на другачији начин. И никада не
можете од њих чути да кажу „идемо код
тате у затвор”. Не, они иду у Хаг, Холан дију или најједноставније, код тате.
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„Михајло и Владимир су заиста добри момци, на добром су путу,
иако се Војино одсуство морало одразити на њихов живот. Потпуно
су исти као сви њихови вршњаци, али мислим да постоји један битан
детаљ који се не види на први поглед. Чини ми се да су много емотивнији од својих другова. Они су мушкарци, то прикривају, али ја то могу да приметим. То је последица одрастања без оца.”
Још нешто, никада нису имали било какву дилему око Војиног процеса.
Брзо су схватили, још као деца, због чега је Воја тамо.
Најстарији, Никола, Војин син из првог брака, одавно је свој човек, али ни
њему није лако. И данас, када је ожењен, када има своју децу, дође код мене
да се посаветује, да поразговарамо о суђењу. Мислим да о томе највише разго-

вара управо са мном, јер зна да га разумем. Никола се увек пита да ли смо са
своје стране урадили довољно, да ли
постоји још нешто, макар нека ситни ца, да олакшамо Војин положај.
Имају још нешто заједничко. Воја
им је пример за много тога у животу,
па чак и за неке обичне, свакодневне
ситуације. Када нешто процењују, пр во размисле како би тата то урадио.

Жене хашких оптуженика
грађани другог реда
• Малопре сте споменули да није дан режим не мари за хашке затво ренике, а камоли за њихове породи це. Нисте имали помоћ ни од Тади ћеве власти, а за Вучићеву не треба
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ни питати. Колико се види из новина, по овом питању једино се огла шава Расим Љајић. Јесте ли у контакту са њим? Има ли од њега неке
конкретне помоћи?
Јадранка Шешељ: Никада га нисам упознала. Од њега, из његовог ресора, никада нисам добила никакву
материјалну помоћ. Помогао ми је једном приликом када сам имала проблем са холандском визом, ту се стварно заложио и проблем је био брзо решен. Дакле, од Љајића се може очекивати таква врста помоћи, али, понављам, никада нека финансијска. Нисам
ни тражила било какву помоћ од државе или неког појединца из власти.
Прописано је да породице оптужених свака три месеца добију по две
авионске карте за Холандију. То је оно
што наша држава има записано, али се
тога не придржава. Те две карте које
вам припадају нису редовне, не можете се поуздати да ћете их добити трећег месеца, ако треба да путујете не
смете да се опустите и рачунате да вас
карте чекају.
Када се на дневном реду Скупштине Србије нашао закон којим се регулишу ова права породица хашких затвореника, било је страшно слушати
коментаре посланика. То су ми најнепријатнија сећања, било је коментара
у медијима и после скупштинског заседања. Као да су ти људи хтели да нестанемо са лица земље, а не само да
нам се укину те карте. Ружно, страшно
понижавајуће, тако је то изгледало.
Са друге стране, кад стигнете у Холандију, видите колико су други урадили за своје људе. Хрвати ту предњаче. Обезбедили су све за своје грађане
у Шевенингену, од правне помоћи са ме државе, до ангажовања адвоката и
читавих правних тимова. О помоћи породицама не треба трошити речи.
Сви ми који посећујемо наше у овом
затвору осећамо се веома лоше кад тамо стигнемо, кад смо у посети. Хрватице које посећују своје мужеве делују
као да су на туристичким пропутова њима, док смо ми у сталном грчу – њима је све обезбеђено, немају о чему да
брину, а ми се сналазимо како знамо и
умемо. Од момента слетања на аеро-
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дром они имају аутомобиле на располагању, довозе их свако јутро у посету,
а после их возе у шопинг и туристичко
разгледање. Њихова држава им је резервисала и платила смештај у хотелу,
исто као и авионске карте. Нећу да кажем да сам од свих Српкиња у најгорој
позицији, има оних које су у тежој ситуацији, али свима нама је понижавајуће
да то гледамо. Наша држава је својим
немаром довела до тога да се и тамо
осећамо као грађани другог реда. Према томе, нису само Срби који су оптужени или већ осуђени у Хагу, грађани
другог реда. И њихове жене, њихове
породице, такође су грађани другог
реда – пре свега захваљујући режиму у
Србији.

„Тадић је недавно и говорио, да је његова идеја била да се уништи
Српска радикална странка и то тако што ће уз договор са Николићем
бити формирана нека нова. То је и урађено, уз сву финансијску и медијску подршку Бориса Тадића и његових. Још једном да поновим, ја
о том човеку не могу да кажем ништа позитивно.”
мислим на одговорност, били су сигурВојина слобода је
ни да ће Воја да реши проблем ако они
Вучићева обавеза

• Кад сте већ поменули режим,
овај садашњи вам је познат одавно
и то из непосредне близине. Да ли
сте могли наслутити шта ће се догодити?
Јадранка Шешељ: Нисам много
причала о издаји Вучића и Николића.
Пре свега, зато што смо били пријатељи и кумови, иако су они упоредо били
и високи функционери странке. Било
ми је ружно да их спомињем, да то све
не добије неку личну димензију. Њихов одлазак јесте изазвао велику буку,
али њихов одлазак ми није био велико
изненађење. Годину – две после Војиног одласка обојица су променила од нос према мени. Нисам ни очекивала
да ће да ме посећују, да ме питају да ли
ми шта треба, била сам убеђена да је на
њима велики терет управљања стран ком и да им то одузима много времена
и енергије. Док није отишао, Воја је
многе ствари преузимао на себе, тако
да су били прилично растерећени. Ту

су ме увек гледали са симпатијама, али
нарочито Тома ме је избегавао. Осим
тога, почели су неке раније договорене
ставове да другачије формулишу, да
оно што је било карактеристично за
Српску радикалну странку једноставно прескоче. Заиста сам, од момента када сам то приметила, годинама ћутала
и носила у себи. Знала сам да би то оптеретило Воју, поготово зато што им је
апсолутно, без остатка, веровао. Томи,
пре свих осталих.
Када су отишли, то ми је била нека
врста олакшања. Све ми је то било лицемерно, све време сам говорила како
су ми њих двојица подршка; све је у реду, јединство у странци је нетакнуто,
не осећа се Војино одсуство – све до тога како смо пријатељи. У суштини ми
више нисмо били ништа, какви пријатељи. Без обзира на све ломове које су
направили када су одлазили, мени је
заиста пао камен са срца. Осећала сам
се много боље.
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нису у стању или ако се плаше да донесу неку одлуку за коју нису сигурни хоће ли бити исправна. У том смислу им
је било много лакше. Одједном, кад Воје нема, сигурно им је тешко да се снађу, тако сам барем ја размишљала. Међутим, приметила сам да, кад год смо
заједно, на неким скуповима, протестима и слично, да им није баш пријатно што се ту налазим. Остали присутни
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• Данас, када се ретко који новинар усуди да пита Александра Вучи ћа какав је његов однос према процесу који Хашки трибунал води против Војислава Шешеља, он лаконски
одговори да је његово мишљење не промењено, да сматра да је неправедно што је ваш супруг толико дуго
у притвору без пресуде. Здравствено
стање др Војислава Шешеља никада
не помиње. Имате ли коментар?
Јадранка Шешељ: Па мора нешто
да каже, лепо је то формулисао да би
показао ту неку своју наводну хуманост. То је само јефтина политичка обмана. Са позиције са које то каже смешно је да то тако формулише, да му
прође код новинара такав непотпун,
површан одговор. Вучић је на положа ју на којем има могућност да озбиљно
постави питање Међународном суду у
Хагу до када тамо мисле да држе Воју.
Не да може, него има и обавезу да постави то питање и да се заложи да пусте Воју. Док је био у Српској радикалној странци, Александар Вучић је безброј пута јавно не само изјавио да је то
неправда, него се врло енергично борио за Војину слободу, чак је врло активно учествовао у тиму за одбрану.
Сада, када може нешто конкретно да
учини, то му не пада на памет.
Воја је држављанин Србије, у том
смислу, као сваког другог грађанина
ове земље, тако би требало да га тре-

„Од када га познајем,
Вучић је Тому посматрао као неког примитивца, сељака коме се
блато на опанцима још
није осушило. Себе је
увек видео као дете бе оградског асфалта, па
га је и са те стране болело што је Тома у страначкој хијерархији био
изнад њега.”
MART 2014. BROJ 3564
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кална странка и то тако што ће уз договор са Николићем бити формирана
нека нова. То је и урађено, уз сву финансијску и медијску подршку Бориса
Тадића и његових. Још једном да поновим, ја о том човеку не могу да кажем
ништа позитивно. То је поглед из моје
личне перспективе. Шта је урадио са
државом, то могу да кажу сви други
грађани, не треба бити велики стручњак да се види колико скупо нас је коштала његова власт.

Колико смо сви ми, као држава, као
друштво, понижени чињеницом да
нам је један такав човек председник!
Човек који је под сумњом да је купио факултетску диплому и човек који је, без сваке сумње, издајник!
• Да ли тако добро познајете његову жену? Јесте ли се дружили са
Драгицом Николић?
Јадранка Шешељ: Тек о томе нећу
да причам. У сваком случају, ово што се
сада дешава са председничким паром,
мислим да је добрим делом већ описао
Бранислав Нушић. Све то народ види,
тако да не треба неки мој посебан коментар.
• Иако се примети да нерадо говорите о Вучићу или Николићу, од -

За Николића могу да кажем да га
добро познајем и као човека, не само
као политичара. У том људском смислу не могу ни за њега да кажем ништа позитивно. Баш зато што га познајем, знала сам да је спреман и на
горе ствари, ако постоји горе од оног
што је радио Тадић. Био је спреман
на све. Јасно се видело, није то успе вао да сакрије, колика је била њего ва жеља да дође на место првог чове ка Српске радикалне странке. Уз све
те негативне особине које има Нико лић, од похлепе до безосећајности,
имао је жестоку амбицију да коначно изађе из сенке, да коначно буде
први, а не вечити други. Тома је чо век без емоција, лукав, крајње про рачунат. Из свега што знам о њему,
из свега овога, може да се закључи
да може бити само гори од Тадића.
На крају, то се и показало, то се данас
јасно види.

говорите нам да ли су, по вашем ми шљењу, истините вести о њиховом
међусобном сукобу. Упркос емитованом јединству, чини се да то баш и
није монолитан блок. Овако у пакету, Ви их најбоље познајете.
Јадранка Шешељ: Нема ту шта да
се мисли, то је сигурно. Сетите се само
каква је била Николићева реакција када је госпођа министарка Михајловићка осула паљбу по Оливеру Антићу,
његовом човеку. Да је то урадила на
своју руку, Михајловићка би летела из
Владе за пет минута. Послужила је Вучићу као параван, то је његова порука
Николићу.
Од када га познајем, Вучић је Тому
посматрао као неког примитивца, сељака коме се блато на опанцима још
није осушило. Себе је увек видео као
дете београдског асфалта, па га је и са
те стране болело што је Тома у страначкој хијерархији био изнад њега. За-

„Сетите се само каква је била Николићева реакција када је госпођа министарка Михајловићка осула паљбу по Оливеру Антићу, његовом човеку. Да је то урадила на своју руку, Михајловићка би летела
из Владе за пет минута. Послужила је Вучићу као параван, то је његова порука Николићу.”
тира он, који сада држи све у шаци. А
не да се само констатује неправда. И
тачка. Исто важи и за Николића, није
прстом мрднуо да помогне Воји, сада
када то може.
• Кад већ спомињете Николића,
пре две године сте изјавили да је он
лоша копија Тадића. Можете ли да
нам детаљније објасните ово поређење?
Јадранка Шешељ: О Борису Тадићу ја немам ништа позитивно да кажем. Исто мислим и о партији коју је
водио до пре неки дан. Све оно најружније што се дешавало, прогон Војислава и странке, сарадња са Хагом, све
то долази управо од њих, од Тадића и
његових претходника који су из исте
партије. Да ли треба подсећати да је
Зоран Ђинђић тражио од Карле Дел
Понте да затвори Воју? Најбољи пример је када сам Михајла први пут водила у посету код оца, па када ме је питао, гледајући у затворске чуваре: „Мама, јесу ли и они досовци?” То је можда
најбоља илустрација онога што ја мислим о Демократској странци и поготово о Борису Тадићу. Све најгоре што
смо доживели то је, практично, од
њих. Значи, све то креће од Ђинђића,
који се на тако бруталан начин решио
свог политичког противника, па до издаје међу радикалима потпомогнуте
од Демократске странке. О томе је Тадић недавно и говорио, да је његова
идеја била да се уништи Српска ради-

„Вучић ми је први рекао како ће Тома на правити нову странку,
како ће отворено изда ти Воју, али како ће он
све то зауставити.
Упитала сам га ода кле он то све зна. Одговор ме је заиста изненадио, са осмехом ми је ре као да прислушкује Томине разговоре”.
BROJ 3564 MART 2014.
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то је користио сваку прилику да исправља Николића, не само када су у
питању неки јавни наступи или политички ставови, него и у приватном
разговору. Тако је доказивао да му је
место изнад Томе.
Вучић је за Тому најчешће користио израз „онај кретен”, а овај за њега
„она будала”. Ипак, таква чашћавања у
одсуству једног или другог нису била
најнепријатније ствари које су се дешавале.
• По овоме што сте рекли испада
да је Вучић много перфиднији и
опаснији од Николића.
Јадранка Шешељ: Код Вучића сам
приметила велику склоност ка сплеткарењу. Често би нешто исконструисао и распричао на све стране. Имао је
потребу да се хвали како он зна пуно
више од осталих, како њему првом
стижу најважније вести и трачеви. Че ста мета његових сплетки био је баш

„Вести о Војином по вратку пласиране су
увек за дневнополи тичке потребе. Ко су
наручиоци, није тешко
погодити. По правилу,
они који су на власти у
Србији.”
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Тома, неколико пута је најављивао
његову издају. Ако се узме у обзир да
је од њих двојице Вучић несумњиво
образованији, лако је схватити како је
успевао да пред Николићем сакрије
сва та цинкарења и сву ту нетрпељивост.
Вучић ми је први рекао како ће на
јесен Тома направити нову странку,
како ће отворено издати Воју, али како
ће он све то правовремено зауставити
и разбити.
У првом тренутку то нисам озбиљ но схватила, чак ми је било досадно то
његово стално квоцање против Томе,
па сам га нервозно упитала одакле он
то све зна. Одговор ме је заиста изненадио, са осмехом ми је рекао да прислушкује Томине разговоре...

Вучић прислушкује
Николића
• Само мало, тренутак. Да ли је то
одговор на питање које је поставио
Томислав Николић и на које до да нас нема одговора? Значи да га не
прислушкују ни Американци, ни Ру си, ни Енглези, него најважнији пот председник у историји Србије?
Јадранка Шешељ: Процените сами. „Прислушкујем Томине разговоре”, дословно ми је тако рекао. Нисам
веровала шта говори. После краћег
времена се заиста показало да је тачно то што прича. И није само Николића прислушкивао. Мени је то било и
остало несхватљиво, улазити тако пр-
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љаво у нечију приватност, па се још
хвалити са нечим тако неморалним.
Та опрема сад није ни толико скупа,
ни неприступачна, може да се набави
преко интернета. Мислим да је све то
радио како би Тому истиснуо из
странке, да се Воји докаже као поуздан чувар, па да тако он постане
главни. Могуће да Николић зна да га
Вучић и сада прислушкује, али не реагује, прави се наиван, јер није спреман
за сукоб. Осим тога, треба да сачува и
позиције сина, родбине и пријатеља
које би Вучић одмах најурио.
На крају, морам да кажем да сам се
на неки начин, код процене ове двојице, донекле преварила. Потценила сам
Вучића, баш због тих његових свакодневних наступа маште и нисам осећала неку опасност са његове стране.
Николић ми је, са друге стране, самом појавом уливао неповерење и нелагодност. Не само да делује као да нема осећања, него се то често и манифестује. Знао је да се из чиста мира истреса на људима, да их увреди и понизи. У
неколико ситуација сам била присутна када је својим понашањем толико
затровао атмосферу, чак и на неким
славама, да сам просто једва чекала да
напустим ту кућу. Знао је и да се провесели, да буде духовит, али код Томе
много чешће превлада она мрачна
страна. Од таквог човека се увек морате пазити, зато сам га сматрала опаснијим.
Сад видим да ту нема битне разлике, то су два лица исте медаље.
• Какав је био однос Војислава
Шешеља према њима? Ко му је био
бољи пријатељ?
Нећу претерати ако кажем да је он
Тому доживљавао као брата. Заиста
му је био прави пријатељ. После свега,
не бих могла да кажем да је то пријатељство ишло и у супротном смеру. Не
верујем да га је било када Тома сматрао за пријатеља. Никада није био
искрен, само је глумио пријатељство.
Воја је за њега био само нужно зло јер
је био председник, а он потпредседник. Изгледа да се из тог подређеног
односа, барем како је то доживљавао
Тома, родила мржња према Воји, мржња која се данас јасно види.
• Зашто је, по Вама, Николић неколико пута просто претио да ће напустити политику и отићи у пензију? То је изјављивао још док је Војислав Шешељ био у Србији.
Јадранка Шешељ: Одговор је у још
једној његовој негативној особини ко-
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ју политичари не смеју да имају, јер може бити кобна за народ и државу. Наиме, Тома је у скоро свакој кризној ситуацији показивао малодушност. Ако су
то лоши резултати на неким изборима, он је дубоко разочаран, ако је запело на нечем стварно баналном, опет
исто – Тома у депресију. Николић је и
прилично лењ, Воја је увек морао да га
наговара да иде на митинге, емисије
или обиласке округа. Никада се није
бавио неким конкретним радом унутар странке, то га је замарало и избегавао је на све начине.
У принципу, никада га странка није
превише занимала. Био је прилично
успаван на том свом високом положају и није га било брига за неке унутарстраначке проблеме. Ваљда га је то замарало. Занимала га је само материјална корист и статус у друштву, овим
редоследом.
• И сада се види да Николић спава на ловорикама, док Вучић управља партијом и Владом Србије. Значи ли то да управља и Николићем?
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Јадранка Шешељ: Јесте да је Ву чић образованији, али Николић има
урођен инстикт за преживљавање,
има ту неку врсту природне интелигенције. Зато се варају сви који мисле
да је Николићем лако манипулисати.
Међутим, пошто је Вучићу од раније
позната Томина похлепа, сигурно је
задовољио његове апетите да би га
овај пустио да на миру влада. То ипак
није исто што и управљање неком особом, неким политичарем. Овде се ради
о пакту који функционише зато што је
једна страна спремна да плаћа ону
другу. Споразум о сарадњи и ненападању потписан између њих двојице,
трајаће све док Вучић буде у стању да
плаћа и чини уступке.
Овде морам да кажем да ми је јасно
да добар део грађана неће схватити
ово моје виђење Вучића и Николића
на прави начин. Плашим се да то не буде протумачено као пропаганда, али
заиста није тако. За слику Николића
као честитог домаћина, породичног
човека и слично, помало је крив Воја.
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„Воја је врло опасан
политички противник
и претпостављам да
многи, а не само Вучић
и Николић, не желе да
га виде у Србији.”
Он је у Томи видео известан потенцијал, па је у тај беспрекоран имиџ улагала цела странка. Да то није тако, знали
су само људи из Николићевог најближег окружења. Какав је Николић у суштини, видело се када је покушао пуч
у странци, нарочито када је Воју потказивао Хашком трибуналу. Ипак, схватам да просечни посматрачи тада нису
разумели да је то истина, тумачили су
то као пропаганду Српске радикалне
странке. Било је тешко разбити имиџ
који је о Томи грађен годинама.
А то је човек на све спреман, тако да
сам сигурна да његов тајни састанак са
хашким тужиоцем није последње што
ће учинити против Воје.
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„Ни мајку да сахрани
нису му дали. Умрла је у
нади да ће га видети, да
ће се Воја вратити.”
• Кад то кажете, мислите ли да Ву чић и Николић могу да траже од Хашког суда да одуговлачи са пресудом
Војиславу Шешељу? И да им судије
изађу у сусрет, да им испуне жељу?
Јадранка Шешељ: Мене то не изненађује. Воја је врло опасан политички противник и претпостављам да
многи, а не само Вучић и Николић, не
желе да га виде у Србији. Од тренутка
када је постао превише опасан за режим Зорана Ђинђића, то има своју хро нологију. Тражили су да се против Воје подигне оптужница и то је експресно урађено. На тај начин су западне
силе чистиле терен Ђинђићу, јер са Војом у Србији и јаком Српском радикалном странком, не би прошао пројекат
разбијања земље. Оптужница и Војин
добровољни одлазак су само прва фаза пројектованог распарчавања Србије. На другу фазу се чекало нешто дуже,
јер је Воја иза себе оставио снажну и
стабилну странку, па им је било теже
да спроведу свој план. Требало је да
прође неколико година да се Вучић и
Николић одваже да наставе са оним
што је почео Ђинђић. Све по налогу из
иностранства и уз стратешку помоћ
Бориса Тадића.
Смем да тврдим да се Вучић одлучио за ванредне изборе тек кад је добио гаранције из Хага да Воја неће бити пуштен кући на лечење. Мислим да
је сарадња Хашког трибунала и овдашњих режима потпуно политичка, да
се овима овде стално чине уступци како би остали на власти и то још од
2003. године.
Дакле, без обзира што тужилаштво
није успело да докаже ниједну тачку
оптужнице, што су пала у воду сва све дочења свих њихових лажних сведока
и приучених експерата, што је доказано да су многобројне изјаве сведока
тужилаштва добијене силом и уценом,
нико се не усуђује да прогнозира каква
ће бити пресуда. И стручна јавност и
лаици, сви су сагласни у једном, да је
ово политички процес и да је зато немогуће проценити његову завршницу.
Од самог почетка знало се да је у
питању неоснована, лажно монтирана
и политички мотивисана оптужница,
зато је потпуно неизвесно каква ће би ти пресуда.
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Оно што је извесно, то је да Воја није подлегао притисцима, није се препустио у руке адвоката које занима само
хонорар и да је целом свету одржао
право професорско предавање из
историје и права. Разбио је покушај тужилаштва да потпуно фалсификује
српску историју, да нас представи као
главне кривце за рат у бившој Југославији, да жртву осуде као злочинца.

Повратак Војислава Шешеља
изазвао би земљотрес
• Шта мислите, како би Вучић и
Николић реаговали да се Војислав
Шешељ врати у Србију макар један
дан уочи избора?
Јадранка Шешељ: Нећу да нагађам, али знам да они све раде и у будућности ће све урадити да се то не деси. Из ове перспективе не могу да кажем тачно, али би сигурно дошло до
земљотреса, а понегде и до куршлуса у
међусобним везама. Али нисам сигурна да би то нарочито погодило Тому,
не мислим да би га на емотивном плану додирнуо Војин повратак, само би
га забринуло очување његове позиције. Дакле, не би га гризла савест, просто
зато што је нема. Када су емоције у питању, Вучић је другачији тип, он иде из
крајности у крајност, од усхићења до
депресије за пар секунди. У једном тренутку показује емоције које граниче са
патетиком, да би у следећем моменту
показао потпуну неосетљивост.
• Београдска чаршија повремено
лансира „проверене” вести по који-

„Иако сам по природи
оптимиста, јасно видим
све те ружне ствари ко је су се мени и деци до годиле за ових једана ест хашких година. Али,
то је само део онога
кроз шта пролази Воја.”
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ма се председник Српске радикалне
странке др Војислав Шешељ „сигурно” и „убрзо” враћа у Србију. По тим
информацијама он се вратио већ
двадесетак пута. Сметају ли Вам такве приче? Такве вести звуче као
неморално и неодговорно поигравање са туђом несрећом. Да ли има те представу коме требају овако
пласиране дезинформације? Ко измишља ове лажи?
Јадранка Шешељ: То је почело око
годину дана после његовог одласка и
увек се понавља уочи или за време неких важних политичких догађаја. Ра није је то било у циљу да се Хашки трибунал представи као једна ипак праведна институција, да тамо заиста може да се докаже да је неко невин, да ради као сваки нормалан суд. Било је то
нарочито у време када је била хајка на
неке генерале, па је и та лаж срачунато
пласирана, између осталог имала је
улогу у покушајима да их приволе на
предају. Мени је требало мало више
времена да схватим ову превару, јер
ми је било лакше и лепше да верујем
да је Воја пред вратима. Касније, кад до
мене дође неки такав глас, осећала сам
само тугу. Данас на то гледам много
рационалније, скоро да уопште и не
реагујем.
Када све саберем, вести о Војином
повратку пласиране су увек за дневнополитичке потребе. Ко су наручиоци,
није тешко погодити. По правилу, они
који су на власти у Србији.
• Ипак, чини се да Вам је било најтеже 2007. године, када је ваш супруг штрајковао глађу. Било је потпуно неизвесно како ће се то завршити. Иако је и данас здравствено
стање Војислава Шешеља врло те шко, ипак се креће путем опоравка.
Да ли је ова констатација тачна?
Јадранка Шешељ: Тај штрајк глађу је био заиста страшан, из неколико
разлога. Прво, за мене је то било неочекивано, без обзира што је најављивао
такву могућност, негде у дубини душе
сам се надала да до тога неће доћи.
Знала сам да Воја не троши речи у празно, да увек говори оно што мисли и
намерава, али надала сам се да ће се
нешто десити, да ће испунити његове
захтеве. Пошто су у трибуналу истрајали да му не дозволе да се сам брани,
било је кристално јасно да ће штрајковати. Колико год да је то већ на самом
почетку изгледало застрашујуће, веровала сам, зато што није тражио ништа посебно, ништа мимо њиховог

MART 2014. BROJ 3564

Интервју
„Не жалим за лицемерним дружењима.
Мени недостаје само
Воја.”

статута, да ће се судије дозвати памети и да то неће дуго трајати. А трајало
је дуго. Ако се не варам, трајало је два десет и осам дана. Први већи здрав ствени проблеми код Воје појавили су
се за десетак дана. Ми смо то могли сами да процењујемо из његових јављања, с тим што он није говорио како се
осећа, него смо доносили закључке по
његовом гласу.
Та неизвесност и тај страх, и то ка ко је сваког дана његов глас био слаби ји, то се никад не може заборавити.
Није желео да каже како му је, што
је у нама изазивало још већи страх.
Било ми је још теже јер сам морала да
пазим на децу, да их тешим. Мислила
сам да од тога нема ништа горе. А онда, све што се даље дешавало, било је
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све горе и горе. То је ваљда у природи
сваког човека, да помисли да не може
горе. Али, деси се, одмах и свом сна гом. И то се издржи, тако да човек
уствари и не зна које су границе његове издржљивости. Што старији кажу:
„Не дај Боже, шта се трпити може”,
стварно је тачно. Кад вратим филм и
присетим се свега што се догађало,
лако се сетим свега лошег, некако се
не сећам лепих ствари.
Да, иако сам по природи оптими ста, јасно видим све те ружне ствари
које су се мени и деци догодиле за
ових једанаест хашких година. Али, то
је само део онога кроз шта пролази
Воја. Ни мајку да сахрани нису му да ли. Умрла је у нади да ће га видети, да
ће се Воја вратити. Није могла да му
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иде у посету, била је болесна и већ у
годинама.
• После издаје Николића и Вучића сигурно да је мање оних који Вам
долазе у госте. Колико је умањен
број тих и таквих посетилаца?
Јадранка Шешељ: Прави пријатељи нас редовно посећују, али сигурно
да је мање оних који су нам због другачијих разлога куцали на врата. Нисам
разочарана јер сам схватила, још у
срећна времена док је Воја био овде, да
они не долазе због мене или деце, да
виде како смо, да поразговарају и помогну. Долазили су због себе. То је такав тип људи, за њих је то био лични
успех, то да су нам прелазили кућни
праг. Очекивали су да ћу ја то пренети
Воји, ваљда су то сматрали потребним
за напредовање у каријери. Није ми
жао што их нема, чак се осећам растерећеном што више немам обавезу да
водим испразне разговоре са људима
које, уствари, уопште не занима како
смо Воја, ја или деца. Према томе, никако нисам на губитку, само сам на добитку.
Не жалим за тим лицемерним дружењима. Мени недостаје само Воја.
• Како бисте укратко, са што мање речи, описали Ваш живот?
Јадранка Шешељ: Уз опасност да
будем патетична, искористићу сен тенцу из једног филма, која гласи: „Мој
живот је пакао и почиње рано ујутро”.
Стварно тако то могу да формулишем,
али спремна сам и да наставим, издржаћемо. Свакој мајци деца су најважнија, имам срећу да су здрави, да добро уче, са њима немам никаквих проблема. Било је тешко, кроз њихово одрастање смо сами прошли. Кад погледам, сам Војин одлазак био је трауматичан, а тек оно што је уследило. Али,
није могло другачије.
Не би Воја учинио ништа што би
побољшало његов положај тако што
би макар и за мрвицу одступио од сво јих принципа, од онога што је његова
суштина. Знам да му ми пуно значимо,
али сам сигурна да ни то није могло да
га води према стицању неких повластица. Чак и да смо тражили да попусти, само би повећали његову патњу.
РВС
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НиколаиАлександарШешељ

ДОБАР
• Александар Шешељ, председник
Општинског одбора Српске радикалне странке Земун и кандидат
на изборима 16. марта.
• Најстарији син Војислава и Јадранке Шешељ, први пут јавно о моти вима за ангажовање у Српској радикалној странци

ПОНОВО ЋУ ВИДЕТИ ОЦА
У СРБИЈИ А НЕ У ХАГУ
• Никола Шешељ је отац два сина,
Војислава и Љубомира
• Када сте последњи пут били у
посети код оца?
Никола Шешељ: Било је то давно,
пре неколико месеци. Био сам у посе ти сам...
• Да ли то значи да га нисте видели после операције?
Никола Шешељ: Да, за његово
здравствено стање сам чуо преко ин тернета, прочитао сам у неком чланку. Скоро свакодневно се чујемо пу тем телефона, ако нема неку забрану
или није у изолацији. У последње време то је све учесталије. Кад смо се по следњи пут чули, рекао ми је да му је
боље, али да неће више да прима хемотерапију, јер ће га поново ставити у
изолацију.
• Ваш млађи брат Александар је
недавно постао председник ОО СРС
Земун. Уједно, кандидат је и на
предстојећим изборима. Да ли сте
се и ви ангажовали у Српској радикалној странци?
Никола Шешељ: Директно не, али
сам на челу комитета за одбрану
проф. др Војислава Шешеља, скраће но, мог оца. Комитет се првенствено
бави помагањем одбране мог оца.
Достављамо му материјале које тражи
од нас, организујемо научне и про тестне скупове, а у последње време
прилично смо активни на друштве -
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ним мрежама. Нажалост, државни ме дији, као и они приватни, за нас су за творени, тако да нам је интернет скоро једини начин да информишемо јав ност о тортури коју Хаг спроводи над
мојим оцем. И оно што је постала уобичајена пракса нове власти, кад год
се деси нешто са мојим оцем у Хагу,
кад год добије неку забрану, или има
погоршано здравствено стање, власт
у Србији пусти неку аферу, како народ
не би обраћао пажњу на то шта раде
са њим.
• Јесте ли разговарали са Александром пре него што се кандидовао? Имате ли Ви политичке
амбиције?
Никола Шешељ: Нисам разговарао са Александром, али сам разго варао са мојим оцем о томе, и мислим
да је добро што се политички ангажовао, јер ће му он без икаквих задршки
представити стање у Србији. Ја трену тно немам политичких амбиција, али
радим све што мислим да може
помоћи мом оцу, Српској радикалној
странци и Србији.
• Има ли наде да ускоро видите
оца?
Никола Шешељ: Ја се искрено надам да ћу следећи пут видети мог оца
у Србији, као слободног човека, и да
ће успети да отера ову прозападну
багру с власти.
РВС
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• Ваша жеља да се бавите политиком није од јуче, већ сте дуго активни у Општинском одбору Српске
радикалне странке Земун. Познато
је Ваше ангажовање на недавним
изборима за Општину Земун. Док
сте лепили плакате, физички су Вас
напали Вучићеви активисти. Је ли
та кампања утицала на земунске радикале да Вас изаберу за свог председника? Како је реаговао Ваш отац
када је чуо да сте изабрани?
Александар Шешељ: Пре две године сам се ангажовао у Земуну и
управо након те кампање општински
одбор ме је изабрао за свог председника. На то место ме је предложио Мирослав Божић, који је до тада обављао ту
функцију – сада је потпредседник београдског одбора Српске радикалне
странке.
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СТУДЕНТ ЈОШ БОЉИ РАДИКАЛ
Тих дана сам се заиста посветио раду у странци, у тој кампањи за локалне
изборе у Земуну, јер је ситуација била
тешка, чак је било и неколико озбиљних физичких напада на наше активисте. Иако на тим локалним изборима
нисмо остварили добар резултат, чланови општинског одбора су проценили да сам радом и залагањем заслужио
да будем на овом месту. Сигуран сам да
их нећу разочарати, даћу све од себе.
Војиславу је, наравно, било драго
због тога.
• Ви сте сте студент Правног факултета. На којој сте години и како
Вам иде, какве су Вам оцене? Је ли
Вам интересовање за правне науке
везано за хашки процес против Војислава Шешеља или то интересовање датира још од раније, док Вам
је отац још био код куће?
Александар Шешељ: Редован сам
студент, са солидним просеком оцена.
Моје интересовање за правне науке
траје још од основне школе. Дакле, са
том идејом сам завршио гимназију.
Провео сам доста времена проучавајући предмет који је исконструисан против мог оца, прегледао сам све видеоснимке и прочитао сву документацију
из процеса. Сва та документа објављена су у осам томова, а издао их је комитет за одбрану мог оца.
• Можете ли претпоставити када
ћете поново видети оца? Нисте га
видели после операције?
Александар Шешељ: Последњи
пут сам био у посети баш у време операције, али сам успео да га видим тек
три дана након операције. Успели смо
да дођемо до њега тек после много натезања са секретаријатом Хашког трибунала око дозволе за посету. Са секретаријатом и болничким тимом у при-

„Видим из медија да је (Радомир Николић, оп. ред.) лојалан
Александру Вучићу, а не свом
оцу, Томиславу Николићу • Сигуран сам да је српски народ све
схватио и да ће овај пут изабра ти некога ко слуша шта народ
има да каже, а не амерички амбасадор • Не знам када ћу поново видети оца, све зависи од самовоље секретеријата Хашког
трибунала”.
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творској јединици Војислав често има
проблеме. То се интензивирало пре
две године, после мајских избора, када
се његово здравље нагло погоршало.
Тада нико низ трибунала није ништа
учинио по том питању, тако да је болест доста узнапредовала. Безброј пута
понављао је захтев за специјалистички
преглед, али ништа није вредело.
У овом тренутку не знам када ћу га
поново видети. То не зависи само од
тога како ће се он опорављати након
хемотерапије, него и од самовоље секретеријата трибунала. Навикли смо,
моја браћа, мајка и ја, на малтретирање и нечовечно поступање са њихове
стране.
• Како је Ваша мајка реаговала на
Ваше политичке амбиције? При томе не мислимо само на избор за
председника општинског одбора,
сигурно сте и раније показивали ин терес за политику.
Александар Шешељ: Као прво, ја
не мислим да је ангажовање у општинском одбору баш толико озбиљно
бављење политиком, ја се само трудим да што више помогнем Српској
радикалној странци. Рад у општинском одбору је много више рад на терену. Наравно, моја породица ме у потпуности подржава у томе.
• Нисте имали среће са кумовима,
али уочи избора једноставно морамо да их поменемо. Старији син Томислава Николића, Радомир, је такође активан у политици, у тој њиховој странци. Да ли га познајете?
Да ли је могуће повући паралелу између вас двојице?
Александар Шешељ: Не могу да
трошим време на разговор о Томиславу Николићу и Александру Вучићу,
они су издали Војислава Шешеља, по кушали да униште Српску радикалну
странку, а након тога продали и Косово и Метохију, тако да су на тај начин
рекли све о себи. Поменутог сина Томислава Николића не познајем, о њему знам само оно што сви други знају.
Видим из медија да је лојалан Александру Вучићу, а не свом оцу, Томиславу
Николићу.
Не мислим да смо по било чему
слични, не бих могао да повучем паралелу између нас двојице, сушта смо супротност.
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• Прикупљање потписа за верификацију изборних листа у Земуну
је ишло лако и брзо. Може ли се на
основу тога закључити да Српску
радикалну странку на предстојећим
изборима очекују бољи резултати?
Хоће ли грађани напокон схватити
поруку Војислава Шешеља и њего ве странке?
Александар Шешељ: Српски радикали су у Земуну за два дана сакупили више од 500 потписа за оверу листе, што је добар знак, па ми се чини да
ће се тај позитиван тренд наставити,
не само у овом делу Београда, него и у
целој Србији. Мислим да ће гласачи
препознати српске радикале као једине који се истински боре за народне
интересе, а не профит тајкуна. Та прокламована борба против криминала и
корупције само је пропаганда, обмана
издајника којом пуне медије. Ко је од
правих тајкуна у затвору? Иза решетака је остала ситна боранија и то само
њих неколико. Исти случај је и са великом акцијом против нарко-дилера,
одузето је једва неколико грама дроге,
али је то медијски обрађено као да је
уништен Меделински картел Пабла
Ескобара. Пропаганда и ништа више.
Исто је и са радним местима, сваки дан
на телевизији објаве неки нови план, а
посла нигде. Ничег нема и неће бити
док су ови на власти, ни фабрике чипова, ни Београд неће сићи на Дунав и
Саву, а баш ме занима када ће први
брод проћи каналом од Дунава до Солуна. Таквих смо се бајки наслушали
да би им браћа Грим позавидела.
Сигуран сам да је српски народ све
ово схватио и да ће овај пут изабрати
некога ко слуша шта народ има да каже, а не амерички амбасадор. То је суштина поруке Војислава Шешеља и
Српске радикалне странке. Ту поруку
су препознали и у патриотским организацијама Образ и Наши, зато су и
одлучили да на изборе изађу уједињени са српским радикалима, под заставом Војислава Шешеља.
Ми позивамо српски народ да 16.
марта сруши издајничку власт и коначно изабере неког ко има снаге и
искрене воље да промени набоље српско друштво и државу.
РВС
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