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Поштовани грађани Србије,
дра га бра ћо и се стре,

Иако се већ је да на ест го ди на на ла -
зим у Ха шком три бу на лу, осе ћам па-
триотску оба ве зу да вам се обра тим
пре од лу ке ко ју ће те до не ти 16. мар та.
Као и увек, обра ћам вам се не да бих
вам да вао ла жна обе ћа ња као што то
сви оста ли чи не ових да на, већ ис кљу -
чи во да бих вас опо ме нуо и под ву као
чи ње ни цу да су ови из бо ри пре лом ни
за да љу суд би ну Ср би је, као и да од

њих у зна чај ној ме ри за ви си оп ста нак

српског народа.

Мо ја је ду жност да упо зо рим народ

Србије на по сле ди це ко је не ће мо ћи да

из бег не уко ли ко се не трг не из без на -

ђа и ле тар ги је и не узме сво ју суд би ну

у сво је ру ке. Уко ли ко не пре ста не те

сле по да ве ру је те ме ди ји ма у слу жби

дик та торског режима, ко ји из да на у

дан, из ме се ца у ме сец, по слу шнич ки

пла си ра ју све са ме ла жи ка ко би обез -

бе ди ли нов ман дат стран ка ма ко је су

вас за про те клих 14 го ди на без број пу -

та пре ва ри ле, наш на род и на ша отаџ -

би на на ста ви ће да про па да ју.

Збиј те ре до ве око Срп ске ра ди кал не

стран ке и су прот ста ви те се из дај нич -

ком про за пад ном ре жи му, ко ји Ср би ју

и сав по штен на род во ди у про паст.

Про бу ди те се док не бу де пре ка сно!

Срп ски ра ди ка ли су је ди ни ко ји су

вам увек, ма ко ли ко то би ло те шко и

не по пу лар но, го во ри ли исти ну и са мо

исти ну. Ми смо је ди ни пре ко ко јих се у

пар ла мен ту чуо глас на ро да, је ди ни

ко ји су искре но бра ни ли ва ше ин те ре -
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се, а не ин те ре се стра них си ла, тај ку на
и кри ми на ла ца.

При вре ме но од су ство Срп ске ра ди -
кал не стран ке из На род не скуп шти не
Ре пу бли ке Ср би је до ве ло је до пот пи -
си ва ња Бри сел ског спо ра зу ма, још ве -
ћих за ду же ња др жа ве, от пу шта ња
рад ни ка, кри ми на ли за ци је свих сег -
ме на та дру штва, мо рал ног и ду хов ног
про па да ња срп ског на ро да. 

Пљач ка шка при ва ти за ци ја фа -
брич ких ги га на та ко ја се под ди ри -
гент ском па ли цом Европ ске уни је и
тај ку на спро во ди још од две хи ља ди те
го ди не, уме сто обе ћа них ин ве сти ци ја
и бо љег жи во та до не ла је са мо још ве -
ћу бе ду и не за по сле ност. Сто ти не хи -
ља да рад ни ка оста ло је без по сла. Њи -
хо ве по ро ди це се рас па да ју, а огро ман
број гра ђа на је одав но ис под гра ни це
си ро ма штва, без основних сред ста ва
за живот.

При вре да у Ср би ји го то во да не по -
сто ји. Рад ни ци се у фа бри ка ма че шће
оку пља ју ка ко би про те сто ва ли и
штрај ко ва ли уме сто да по ште но ра де
и за ра де за ко ру хле ба. То ме се мо ра
ста ти на пут. 

По ни же ни и обес пра вље ни рад ни -
ци по ста ју лак плен за да љу ма ни пу ла -
ци ју од стра не ко рум пи ра них по ли ти -
ча ра, а у оча ја њу им не пре о ста је ни -
шта дру го не го да ве ру ју у ша ре не ла -
же и да се на да ју да ће се не што тек та -
ко про ме ни ти на бо ље.

Отво ре но вам ка жем – без озбиљ не
про ме не др жав не по ли ти ке и љу ди ко -
ји су на че лу др жа ве не ће би ти бо ље!

Не ће и не мо же би ти бо ље све док
зе мљу во де ло по ви и из дај ни ци ко ји
сле по слу ша ју сво је на ло го дав це са За -
па да, а зна ча јан ути цај има ју и до ма ћи
тај ку ни и кри ми нал ци ко ји за уз врат
фи нан си ра ју њи хо ве стран ке, кам па -
ње и ла го дан жи вот.

Њи ма про ме не ни су по треб не, ва -
ма је су!

Док вам при ча ју о про ме на ма и бо -
љем жи во ту, они ми сле на се бе и свој
жи вот, али без ва ше по мо ћи и са гла -
сно сти не ће ви ше мо ћи да се ба ха то
по на ша ју и оти ма ју. Они не жи ве у ре -
ал но сти, не стре пе шта ће да ти де те ту
за до ру чак, од че га ће му ку пи ти књи -
ге или обу ћу, не бри ну хо ће ли има ти
да пла те на го ми ла не ра чу не за стру ју
и оста ле те ку ће тро шко ве.

Не ће би ти бо ље док бу де те ве ро ва -
ли ме ди ји ма ви ше не го соп стве ном
ра зу му. Не ће би ти бо ље док оби чан
чо век по но во не бу де имао сво је пред -
став ни ке у ин сти ту ци ја ма. Не ће би ти

бо ље уко ли ко и да ље не бу де имао ко
да се су прот ста ви ло по влу ку и по ни -
же њи ма. Не ће би ти бо ље док се у
Скуп шти ну не вра те срп ски ра ди ка ли! 

Стран ке ко је су на вла сти, као и оне
ко је се ла жно пред ста вља ју као опо зи -
ци ја, за пра во су са мо ин те ре сне гру пе
без би ло ка кве ре ал не по ли ти ке и иде -
о ло ги је. Гру пе без иде је и пла на за бу -
дућ ност Ср би је, гру пе ко ји ма је је ди на
за јед нич ка тач ка у про гра му лич но бо -
га ће ње и лич ни ин те рес. То их бр зо и
ла ко ује ди њу је! По ка за ло се да, осим
срп ских ра ди ка ла, сва ко мо же са сва -
ким, да им од су ство обра за и мо ра ла
омо гу ћа ва да се је дан дан ме ђу соб но
бла те и пре те хап ше њи ма, а да су тра -
дан ула зе у ко а ли ци је и пра ве за јед -
нич ке ли сте, обе ћа ва ју ћи не ка кве про -
ме не. Зар ико ви ше ве ру је у те бај ке?

Све до ци сте да су спрем ни на при -
хва та ње сва ке вр сте уце на, по ни же ња
и усту па ка Европ ској уни ји за рад
оства ре ња сво јих ин те ре са и да не во -
де ра чу на о по сле ди ца ма. У том по губ -
ном утр ки ва њу и до дво ра ва њу ЕУ не
пи та ју за це ну, ну де и оно што им ни ко
не тра жи. Ја сно је да се сти де соп стве -
ног на ро да и др жав не те ри то ри је. Од -
ри чу се све те срп ске зе мље Ко со ва и
Ме то хи је, те ри то ри је ко ја је у исто риј -
ско-кул ту ро ло шком сми слу ко лев ка
Срп ства, жи ла-ку ца ви ца на ше пра во -
слав не ве ре и сим бол на ше сна ге и
хра бро сти.

Го во рим о истим они ма ко ји су пре
не пу не две го ди не сво ју кам па њу и по -
бе ду за сно ва ли упра во на обе ћа њу да
ће са чу ва ти Ко со во и Ме то хи ју као ин -
те грал ни део Ре пу бли ке Ср би је.

Ла га ли су вас, као што вас ла жу и
да нас, са мо да би до шли на власт. Не
са мо да ни су по ни шти ли прет ход не
штет не спо ра зу ме, већ су пот пи са ли
нај срам ни ји од свих, Бри сел ски спо ра -
зум. Пот пи си ва ње Бри сел ског спо ра -
зу ма ни је ни шта дру го до ка пи ту ла ци -
ја др жа ве и по след њи ко рак ка при -
зна њу не за ви сно сти Ко со ва.

На исти на чин на ко ји су из да ли
сво ју Срп ску ра ди кал ну стран ку, из да -
ли су и Ср би ју чим су за то до би ли при -
ли ку. Онај ко из да ку ма, при ја те ља и
за кле тву да ту у цр кви, са ла ко ћом ће
из да ти и свој на род и др жа ву, јер му
ни шта ни је све то! 

Ср би ја не за слу жу је да је во де из дај -
ни ци, Ср би ји су по треб ни Оби ли ћи!

Срп ска ра ди кал на стран ка је је ди на
по ли тич ка стран ка ко ја се до след но,
од осни ва ња, пу не 24 го ди не отво ре но
про ти ви ула ску Ср би је у ЕУ и НА ТО,

док су сви оста ли за го ва ра ли и ра ди ли
су прот но, не ну де ћи би ло ка кву ал тер -
на ти ву. Са да, 14 го ди на од пе то ок то -
бар ског пу ча, ја сно је да од те бај ке око
ула ска у ЕУ не ма ни шта. И ма ло ум ник
мо же на при ме ри ма мно го ве ћих зе -
ма ља са ја чим еко но ми ја ма да уви ди
да су при че о сре ћи и бе ри ће ту уко ли -
ко се при сту пи ЕУ са мо пра зна обе ћа -
ња ко ја не ма ју уте ме ље ња у ре ал но -
сти. По гле дај те са мо при ме р Грч ке,
Шпа ни је и сличних држава.

Ре ал ност је да су нас до са да шњи
уступ ци ко шта ли де ла те ри то ри је, до -
но ше ња штет них за ко на и уго во ра, а
за уз врат ни смо до би ли ни шта! Ре ал -
ност је да нам са да и отво ре но при зна -
ју да нас не же ле у тој уни ји до 2020. го -
ди не, а да до та да сле ди још низ пре -
пре ка и уце на на ко је, хте ли не хте ли,
мо ра мо да при ста не мо. Шта ће то на -
ма, пи там ја вас.

По след њи је тре ну так да се то ср ља -
ње у про ва ли ју за у ста ви. ЕУ је си стем
ко ји ма лом бро ју ње них нај бо га ти јих и
нај у ти цај ни јих чланица, пре свих Не -
мач кој, до но си огро ман про фит и при -
ви ле ги је, док све дру ге пре тва ра у слу ге
и ду жни ке иси са ва ју ћи њи хо ве ре сур се
и еко но ми је до по след њег евра!

Ср би ја је при род но бо га та зе мља у
ко јој жи ве вред ни и по ште ни љу ди.
Крај ње је вре ме да се окре не мо се би и
сво јим по тен ци ја ли ма, да за су че мо ру -
ка ве и жи ви мо од соп стве ног ра да, а
не са мо да че ка мо ми ло сти њу са За па -
да, но ва за ду же ња и не по вољ не кре -
ди те, ко је не ма мо од че га да вра ти мо
уко ли ко нам при вре да и по љо при вре -
да не по сто је.

За то је наш про грам, на ша ге о по ли -
тич ка ви зи ја, наш по клич, на ша за кле -
тва, упра во „И Ко со во и Ру си ја”! Мо ра -
мо да се окре не мо брат ској Ру си ји, ко -
ја као ве ли ка свет ска си ла же ли и мо -
же да нам по мог не, али ме ђу вла да ју -
ћим стран ка ма јед но став но не ма са
ким да са ра ђу је. 

Мо ра мо се окре ну ти на шим, кроз
исто ри ју осве до че ним при ја те љи ма,
на шој пра во слав ној бра ћи, они ма ко ји
нам ни су уво ди ли санк ци је и нису нас
бомбардовали. Нео п ход но је на пра ви -
ти еко ном ски са вез са Ру си јом, уве сти
Ср би ју у Евро а зиј ску уни ју и по кре ну -
ти се из ове жа бо кре чи не, јер нам је то
је ди на на да за спас еко но ми је и остат -
ка те ри то ри је Ср би је. Ула зак у Евро а -
зиј ску уни ју на м отва ра шан су да кад-
тад по вра ти мо Ко со во и Ме то хи ју под
пу ну кон тро лу Ср би је, да кад-тад осло -
бо ди мо Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну и



да са чу ва мо Ре пу бли ку Срп ску. Ула -

ском у Европ ску уни ју гу би мо све, па

чак и свој идентитет. 

Под се ти ћу вас на још је дно обе ћа -

ње по мо ћу ког је СНС до шла на власт

пре две го ди не, ко је и да нас ко ри сти

као кључ ни адут у сво јој кам па њи, а то

је на вод на бор ба про тив ко руп ци је.

Сјај но је зву ча ло у на ја ви, али смо у

прак си до би ли не што са свим дру го.

Њи хо ва „бор ба” се углав ном во ди ла

путем ме диј ске ма ни пу ла ци је: од ду -

гих на ја ва хап ше ња, пре ко ли ци ти ра -

ња о кри ви ци и мо гу ћој пре су ди, из но -

ше них од стра не нај ви ших др жав них и

пра во суд них ор га на, до из о стан ка

кон крет них ре зул та та и пра во сна -

жних пре су да. Про гон „кри ва ца” у тој

њи хо вој бор би та ко ђе је био се лек ти -

ван. Док су нај ве ћи кри ми нал ци, по пут

Стан ка Су бо ти ћа Ца не та, пре ко но ћи

осло бо ђе ни свих оп ту жби, ски ну ти са

Ин тер по ло ве по тер ни це и сло бод но

вра ће ни у зе мљу, по кре та ни су про це -

си про тив по ли тич ких не ис то ми шље -

ни ка или оних ко ји су од би ја ли да ље

фи нан си ра ње СНС-а.

По ред свих тих пред ста ва за на род и

хва ло спе ва о ус пе си ма, из о стао је би ло

ка кав кон кре тан ре зул тат. Ни је дан

про цес ни је спро ве ден до кра ја, ни јед на

пра во сна жна пре су да про тив би ло ко га

ни је до не та, ни је дан тај кун или кри ми -

на лац ни је иза ре ше та ка, ни је дан ди нар

од ми ли јар ди ко је су у Ср би ји опљач ка -

не ни је од у зет и вра ћен на ро ду!

Ко ји је ре зул тат спро во ђе ња ис тра -

ге о 24 спор не при ва ти за ци је?

Не ма га! Ја сно је да су то би ле са мо

пра зне при че да на ро ду за ма жу очи,

ства ра ју ћи илу зи ју да не што ра де. Би -

ло је нео п ход но да се јав ност за мла ћу -

је ла жним хап ше њи ма и ла жном бор -

бом ко ја ни је да ла ни ка кве суш тин ске

ре зул та те, да би вам скре ну ли па жњу

са бе де и сва ко днев них му ка и про -

бле ма.

Још од пре 5. ок то бра слу ша мо при че

о стра ним ин ве сти ци ја ма: ми ли о ни ма,

ми ли јар да ма, чак и де се ти на ма хи ља да

ми ли јар ди са мо уко ли ко они по но во до -

ђу на власт. Ево, ро ти ра ју се, удру жу ју и

рас ту ра ју већ 15 го ди на, али ин ве сти ци -

ја ниг де. Не сумњамда су за то вре ме ра -

зни ин ве сти ра ли у њи хо ве џе по ве, ви ле,

ви кен ди це, ауто мо би ле, пу то ва ња и љу -

бав ни це, али на род ни је ви део те ин ве -

сти ци је ни ти је осе тио би ло ка кав бо љи -

так. Што је срп ски на род глад ни ји и си -

ро ма шни ји, то је ви ше при ча о ин ве сти -

ци ја ма и бо љем жи во ту!

Јед на од по след њих ша ре них ла жа

ко ја је сер ви ра на пред из бо ре је и та ко -

зва ни „Бе о град на во ди”, про је кат ко ји

на вод но тре ба да до не се де се ти не ми -

ли о на до ла ра ин ве сти ци ја. У ре ал но -

сти, то је са мо још јед на у ни зу ма ни пу -

ла ци ја и штет них по те за ко је ће на

кра ју пла ти ти гра ђа ни Бе о гра да. Тај

на зо ви про је кат је за пра во лук су зни

за бра ње ни град од ког ни је дан нор ма -

лан, по штен чо век не ће ви де ти ни ка -

кве вај де. То је још је дан од на чи на да

вам по ка жу ко ли ко им ни је ста ло и ко -

ли ка ра сло је ност за пра во вла да у Бе о -

гра ду, као и у чи та вој Ср би ји. Пла ни ра -

ни лук су зни хо те ли, ре сто ра ни, апарт -

ма ни од не ко ли ко сто ти на ква дра та,

тр жни цен три са пре ску пим рад ња ма,

си гур но не ће би ти ме сто где ће жи ве -

ти и ужи ва ти по штен свет. Ту си гур но

не ће жи ве ти во зач ГСП-а са же ном и

де цом, ни ти ће та мо сту дент из ве сти

де вој ку на ру чак. То ће би ти ма ло изо -

ло ва но цар ство за све оне ко ји су вас

до ве ли на руб ег зи стен ци је, за тај ку не,

ди ле ре, ко рум пи ра не по ли ти ча ре,

стар ле те и све оне ко ји не жи ве у ре ал -

но сти. То ће би ти свет ко ји ће јед не

под се ћа ти на соп стве ну бе ду и не ма -

шти ну, прст у око си ро ти њи ко ја не ма

од че га да жи ви, а пра ва оаза за дру ге,

ко ји та ко ђе оску де ва ју – не ма ју мо рал и

са вест. За све оне ко ји има ју сво ју це ну,

све оне ко ји се са ва ма не сре ћу на ули -

ци, све оне ко ји су се од ро ди ли од свог

на ро да. Да ли схва та те да упра во то по -

др жа ва ју они ко ји да ју глас СНС-у?!
На бројне афере које су пратиле

сваку гарнитуру на власти у претход-
ним годинама, на које је СРС упорно
указивала, данас упиру прстом управо
они који су одговорни за њих, и машу
њима у предизборној кампањи.

Све ће би ти див но, са мо да још јед -
ном до би ју шан су да до ђу на власт! Да
су сви они ко ји су се до са да сме њи ва -
ли на вла сти ис пу ни ли са мо де сет по -
сто од оно га што су вам обе ћа ва ли у
кам па ња ма од две хи ља ди те, са да би -
сте већ жи ве ли као сав нор ма лан свет.
То се ни је до го ди ло, ја сно је да се не ће
ни шта про ме ни ти ако они остану на
власти и не ви дим раз лог да им по но -
во по ве ру је те.

Они ра чу на ју на то да је срп ски на -
род то ли ко глуп и на и ван и да му је, ка -
ко ка же Ву чић, свест до вољ но из ме ње -
на да не раз ми шља сво јом гла вом, не -
го да по пут зом би ја сле по слу ша њи хо -
ве же ље и на ред бе.

По ка жи те им да на род ни је глуп, да
на род не ма вре ме на за но ва ла жна обе -
ћа ња, да на род не жи ви, не пла ћа ра чу -
не, не је де и не шко лу је де цу у да ле кој
бу дућ но сти, већ мо ра од не че га да жи -
ви са да. По ка жи те да сте хра бри и ра ци -
о нал ни, ис ко ри сти те при ли ку да ути -
че те на свој жи вот и сво ју бу дућ ност. 

Јед но став но је: би ра те из ме ђу се бе
и њих.

Власт и ми ни стри ни кад за до вољ -
ни ји, убе ђу ју вас да жи ви те све бо ље,
да је на пре дак осе тан, а за пра во је са -
свим су прот но. При род но је да сва ко
од нас же ли да жи ви бо ље, али не мо гу
нас из не во ље из ба ви ти иста она по -
ли ти ка и исти они љу ди ко ји су на шу
отаџ би ну и до ве ли у те шко ста ње у ко -
ме се са да на ла зи. Ја вас не ћу ла га ти.
Из ве сно је, сви ма ће би ти још го ре ако
им се не су прот ста ви мо. Здрав ство је
сро за но на нај ни же гра не, ле ко ви су
ску пи и не до ступ ни; док де ца сва ко -
днев но уми ру од те шких бо ле сти,
новац за њи хо во ле че ње при ку пља се
не из др жав них фон до ва, већ пу тем ху -
ма ни тар них ак ци ја и СМС по ру ка.

Писмо�Војислава�Шешеља
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Писмо�Војислава�Шешеља

Те шки зло чи ни, уби ства и на си ље у

по ро ди ци и на ули ци све су че шћи и

бру тал ни ји, док се по сле на вод них

успе шних ак ци ја про тив ди ле ра дро ге,

енорм не ко ли чи не дро ге про да ју чак и

у дво ри шти ма основ них шко ла. Ја сно

је да СНС, СПС, ДС, ЛДП, УРС и оста ле

њи хо ве са те ли те бо љи так на ро да не

ин те ре су је! 

Не ин те ре су је их то што је Ср би ја на

ко ле ни ма, не ин те ре су је их то што сте

по ни же ни и обес пра вље ни, не ин те ре -

су је их што је сва ки сег мент дру штва и

си сте ма уру шен.

Школ ство је упро па шће но и уна за -

ђе но сил ним ре фор ма ма, али се ди -

пло ме сти чу, то јест ку пу ју као кром -

пир на пи ја ци. Кул тур ни и обра зов ни

про грам на те ле ви зи ја ма го то во да не

по сто ји, али се за то пу тем бо ле сних

ри ја ли ти про гра ма ис пи ра мо зак де ци

и омла ди ни ко ја, уме сто да се шко лу је

и ра ди, бе жи у дро гу и ал ко хол док ма -

шта о бе жа њу из Ср би је. Све је на о па -

ко, си стем вред но сти је по ре ме ћен, а

по сле ди це су ви дљи ве на сва ком ко ра -

ку. Да ли је то оно што же ли те за се бе,

сво ју де цу, сво је уну чи ће?

Мо ја 11 го ди на ду га бор ба у Ха -

шком три бу на лу је бор ба за исти ну и

прав ду, бор ба за бо љу Ср би ју, бор ба за

све гра ђа не Ср би је и чи тав срп ски на -

род. Бор ба за ски да ње ља ге са на ше

исто ри је, на ших пре да ка и по то ма ка.

Бор ба за бу дућ ност!

Мо ја бор ба би ће обе сми шље на ако

они ма ко ји на шу зе мљу из да ју и про -

да ју до зво ли те да и да ље не сме та но

из вр ша ва ју све пр ља ве на ло ге на ших

осве до че них не при ја те ља док зе мљу

во де у пот пу ну про паст. 

Лош ре зул тат СРС на прет ход ним

из бо ри ма ути цао је на по гор ша ње мог

здрав стве ног ста ња, као и на чи тав да -

љи ток и рас плет овог срам ног ква зи -

су ђе ња. Пра ва по др шка мо јој бор би и

до дат на сна га да из овог те шког про -

це са иза ђем као по бед ник био би по -

вра так Срп ске ра ди кал не стран ке у

На род ну скуп шти ну Ре пу бли ке Ср би -

је. Ви ше ни ко и не спо ри да је оп ту -

жни ца про тив ме не по диг ну та ис кљу -

чи во из по ли тич ких раз ло га; ис кљу -

чи во због то га што сам био нај ве ћа

смет ња ДОС-овом ре жи му. Ка да мо јим

од во ђе њем у Хаг ни су ус пе ли да сло ме

от пор Срп ске ра ди кал не стран ке,

окре ну ли су се вр бо ва њу мо јих не ка да

нај бли жих са рад ни ка. Не ки од њих ни -

су одо ле ли нов цу, ми ни стар ским фо -

те ља ма, ла год ном жи во ту. Ме ђу тим,

упр кос не за бе ле же ном про го ну и ме -

диј ској бло ка ди, Срп ска ра ди кал на

стран ка не са мо да је оп ста ла, већ је

још јед ном по ста ла сто жер оку пља ња

свих истин ских ро до љу ба, свих оних

па три от ских ор га ни за ци ја чи ји су ли -

де ри про го ње ни и за тва ра ни од ре жи -

ма. Свих оних ко ји су сво ју љу бав пре -

ма Срп ству до ка за ли не са мо пра зном

при чом, већ и кон крет ним де ли ма. Ве -

ли ко ми је за до вољ ство што ће под

бар ја ком Срп ске ра ди кал не стран ке

на из бо ри ма на сту пи ти во ђа Срп ског

Обра за Мла ден Об ра до вић и пред сед -

ник Срп ског на род ног по кре та На ши,

Иван Ива но вић. 

Срп ска ра ди кал на стран ка, Образ и

На ши до каз су да ни су сви исти. Ми

смо је ди на ал тер на ти ва про за пад ним

стран ка ма. Ми смо жи ви до каз да ни је

све и ни је сва ко на про да ју. Ми се ни ка -

да не ће мо пре да ти и ни ка да вас не ће -

мо из да ти!
Је ди но са на ма Ср би ја има шан су да

се по но во ус пра ви. Је ди но са на ма и уз

по моћ брат ске Ру си је, Ср би ја ће ус по -
ста ви ти пу ни су ве ре ни тет над Ко со -
вом и Ме то хи јом. Је ди но уз по моћ
брат ске Ру си је, мо гућ је еко ном ски,
кул тур ни и ду хов ни опо ра вак и про -
спе ри тет Ср би је. 

Ја сам свој жи вот већ ста вио на ол -
тар отаџ би не. Сам сам та ко од лу чио,
ни ко ме на то ни је те рао, ни ко то од ме -
не ни је тра жио, ни ти за сво ју од лу ку
тра жим при зна ње. Је ди но што же лим
је да Ср би ја жи ви. Да у мо јој отаџ би ни у
нор мал ним усло ви ма од ра ста ју мо ја
де ца и уну ци. И њи хо ва де ца и уну ци.
Ср би ја под ова квим ре жи мом мо ра да
про пад не, а ако од ње ни шта не оста не,
он да је и мо ја бор ба обе сми шље на. Пи -
там вас: ка кву Ср би ју же ли те да оста -
ви те сво јој де ци? Да ли је то ку ка вич ка
Ср би ја, по ро бље на и оси ро ма ше на, ко -
ја је по ста ла играч ка тај ку на и за пад -
них слу гу, пре тво ре на у ре зер ват бед -
ног, оси ро ма ше ног и оја ђе ног на ро да,
или је то сло бод на, ја ка, по но сна Ср би -
ја, ко ја ће има ти пер спек ти ву. Ср би ја на
че лу са Срп ском ра ди кал ном стран ком
мо же по че ти убр за но да се опо ра вља, а
за ко ју го ди ну у пот пу но сти ће ста ти на
но ге ако уз на шу ве ли ку ру ску бра ћу
за ко ра чи мо сме ло у бу дућ ност!

Са мо три јум фал ним по врат ком ра -
ди ка ла у по сла нич ке клу пе на род ће
има ти сво је пред став ни ке. Са мо на -
род ни по сла ни ци Срп ске ра ди кал не
стран ке ни ка да ни су би ли за ступ ни ци
тај ку на и стра них ин те ре са, већ ис -
кљу чи во ин те ре са Ср би је и ње них гра -
ђа на! То је је ди ни раз лог због ко јег они
нас ни по ко ју це ну не же ле у скуп-
штинским клупама, је ди ни раз лог
због које г нас се пла ше! 

Не на се дај те по но во на мар ке тин -
шке три ко ве и ла жна пред из бор на
обе ћа ња, по гле дај те око се бе и ре ал но
са гле дај те ка ко жи ви те. Да ли вам је
за и ста бо ље, ка ко твр де у ме ди ји ма?
Да ли су ва ши сва ко днев ни жи вот ни
про бле ми и му ке ствар про шло сти?

Од го вор на то пи та ње би ће ујед но
и од го вор за ко га овог пу та тре ба да
гла са те.

За о кру жи те ли сту Срп ске ра ди кал -
не стран ке, ли сту по ште них љу ди, за о -
кру жи те број 6!

До по бе де!
Жи ве ла Ве ли ка Ср би ја!

Хаг, 3. март 2014. године
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С
мисао парламентарне демо-
кратије јесте да се у парламен-
ту преко народних посланика

чује глас народа. У Народној скупшти-
ни 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 по-
литичке партије које су имале посла-
нике у овом сазиву су проевропске,
или су то некада биле. За то се у Скуп -
шти ни ни је мо гло чу ти дру га чи је ми -
шље ње.

Пар ла мент је био у слу жби из вр -
шне вла сти, пре све га Алек сан дра Ву -
чи ћа ко ји је обез бе ђи вао ве ћи ну за све
и сва шта. По ње го вом на ло гу до нет је
не у став ни За кон о На род ној бан ци Ср -
би је и на осно ву ње га за гу вер не ра
иза бра на Јор го ван ка Та ба ко вић.  По
хит ном по ступ ку ме ња ли су За кон о
осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но -
сти да би То ми слав Ни ко лић про тив у -
став но за се кре та ра Са ве та за на ци о -
нал ну без бед ност по ста вио Алек сан -
дра Ву чи ћа. Ни ко у На род ној скуп шти -
ни ни је имао хра бро сти да гра ђа ни ма
об ја сни да је то био по че так уво ђе ња
Ву чи ће ве дик та ту ре. Што је ње го ва
дик та ту ра ви ше ја ча ла, то су та ко зва -
ни опо зи ци о ни по сла ни ци по ста ја ли
ти ши. Иви ца Да чић и Алек сан дар Ву -
чић су на сед ни ца ма Пар ла мен та ви ка -
ли на на род не по сла ни ке, вре ђа ли их и
пре ти ли, а они су се де ли као по слу -
шни ђа чи ћи, сме шка ли се и обе ћа ва ли

да ће гла са ти за њи хо ве пред ло ге јер је
то у ин те ре су при кљу че ња Ср би је
Европ ској уни ји.

И са да, ка да је у је ку пред из бор на
кам па ња, сви, осим срп ских ра ди ка ла,
са мо сти дљи во на па да ју Алек сан дра
Ву чи ћа, во де ћи ра чу на да не увре де
„ње го во ви со чан ство”. Сви су ста ли у
ред за бу ду ћег ко а ли ци о ног парт не ра.
Сви би са мо да се до че па ју фо те ља и да
по де ле по ли тич ку моћ са „бо жан -
ством” пред ко јим се уру ша ва ју све
вред но сти.

По сла ни ци Срп ске ра ди кал не
стран ке ни ка да ни су пре за ли од нај о -
штри је кри ти ке вла да ју ћих ре жи ма.
Ми смо са го вор ни це обавешта ва ли
на род о на ме ра ма вла сти и о ло шим
за ко ни ма ко је је скуп штин ска ве ћи на

усва ја ла по на ло гу Европ ске уни је, а на
ште ту Ср би је и срп ских на ци о нал них
ин те ре са. Би ли смо не под но шљи ви за
све ре жи ме. Због нас су ме ња ли По -
слов ник На род не скуп шти не, огра ни -
ча ва ли вре ме ди ску си ја, нов ча но нас
ка жња ва ли, из ба ци ва ли са сед ни ца.
На по сла ни ци ма Срп ске ра ди кал не
стран ке ре жи ми су по ка зи ва ли свој
слу ге рањ ски и по да нич ки од нос пре -
ма Европ ској уни ји. Мо ра ли су да ра де
по њи хо вом дик та ту, а хте ли су да са -
кри ју исти ну од на ро да. Ни су успе ва ли
све док се ни су по тру ди ли да На род на
скуп шти на оста не без по сла ни ка Срп -
ске ра ди кал не стран ке.

На прет ход ним из бо ри ма су  учи ни -
ли све да срп ских ра ди ка ла не бу де у
пар ла мен ту. Ми смо сна гом сво је ре чии

Избори
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У НАРОДНУ СКУПШТИНУ

Народна скупштина Републике Србије као највише за-
конодавно тело у вишестраначком систему мора имати
озбиљну и одговорну опозицију. Тако је било од увође-
ња вишестраначког система до избора 2012. године. 

Тако мора бити увек.

Про е вроп ска
„опо зи ци ја”

На род ни по сла ни ци ко ји су у
На род ну скуп шти ну ушли са ли сте
Де мо крат ске стран ке Бо ри са Та -
ди ћа би ли су, ка ко во ле да ка жу,
кон струк тив на опо зи ци ја. У ства -
ри ни су би ли пра ва опо зи ци ја. По -
не кад су у то ку ди ску си ја кри ти ко -
ва ли Иви цу Да чи ћа и Алек сан дра
Ву чи ћа, а он да гла са ли за њи хо ве

пред ло ге и та ко 60 пу та.

Ни шта без срп ских ра ди ка ла
Све је ви ше љу ди ко ји отво ре но го во ре да на прет ход ним из бо ри ма ни -

су гла са ли за Срп ску ра ди кал ну стран ку и да се ка ју због то га. Пи та ју се ка -
ко то са да функ ци о ни ше На род на скуп шти на ка да ни ко не сме да кри ти ку -
је власт. При зна ју да су то искре но и хра бро ра ди ли са мо срп ски ра ди ка ли
и да је два че ка ју да се вра ти мо у Пар ла мент да би опет по че ли да пра те за -

се да ња На род не скуп шти не.



по ру ка ма ко је смо упу ћи ва ли јав но сти
за у ста ви ли Бо ри са Та ди ћа да до кра ја
ра зо ри по ли тич ки и устав ни си стем
Ре пу бли ке Ср би је. Алек сан дар Ву чић
је то за вр шио у пар ла мен тар ној ти ши -
ни и уз по моћ ме ди ја ко ји су сва ки лош

по тез ре жи ма пред ста вља ли као спа -
соно сно ре ше ње.

Пот пи си ва ње та ко зва ног Бри сел -
ског спо ра зу ма, ко ји пред ста вља акт
ве ле и зда је, про шло је без озбиљ не
кри ти ке у На род ној скуп шти ни. Ар гу -
мен то ва но смо кри ти ко ва ли са мо ми
срп ски ра ди ка ли, оби ла зи ли смо Ср -
би ју и оба ве шта ва ли на род о из дај -
нич ким по те зи ма вла сти. На жа лост,
ме ди ји ма то ни је би ло ин те ре сант но,
или мо жда је сте, али ни су сме ли да
оба ве шта ва ју о то ме.

Ре жи ми, од двехи ља ди те го ди не до
да нас, ство ри ли су у Ср би ји ар ми ју не -
за по сле них, си ро ма шних, оја ђе них и
по ни же них. Њи хов глас и њи хо ве по -
ру ке мо ра ју да се чу ју у На род ној скуп -
шти ни. За то скуп шти на ни ка да ви ше
не сме би ти без по сла ни ка Срп ске ра -
ди кал не стран ке. Је ди но ми има мо ис -
ку ства и хра бро сти да оштро, енер гич -
но и бес ком про ми сно кри ти ку је мо све
ло ше по те зе ре жи ма.

Алек сан дар Ву чић и ње го ва на -
пред на стран ка, као и све про за пад не
стран ке у Ср би ји, спрем не су да ис пу не
за да так ко ји су до би ли из Европ ске
уни је и да ме ња ју Устав Ре публи ке Ср -
би је. Про ме на Уста ва по ме ри Европ -
ске уни је би ла би по губ на за да љи оп -
ста нак Ср би је. За то срп ски ра ди ка ли
мо ра ју да се вра те у На род ну скуп шти -
ну. Мо ра да нас бу де бар јед на тре ћи на
да би смо спре чи ли да ље рас та ка ње
Ср би је. Наш глас мо ра да се чу је јер са -
мо та ко ће и гра ђа ни Ср би је чу ти шта
се ствар но при пре ма на ро ду за рад
ула ска Ср би је у Европ ску уни ју.

Ако у Скуп шти ни Ср би је не бу де
нас срп ских ра ди ка ла, ре жим ће ла ко
до не ти и но ви за кон о ра ду, ко ји ће и
ово ма ло за по сле них у Ср би ји пре тво -
ри ти у ро бље. Алек сан дар Ву чић је  те -
а трал но по ву као тај за кон из про це ду -
ре, са мо не ко ли ко да на пре рас пи си ва -
ња из бо ра, али при пре ма ње го во усва -
ја ње у на ред на два ме се ца. Исто та ко
ће би ти усво је но још два де сет за ко на
чи ја ће при ме на упро па сти ти и оно

ма ло еко но ми је и по љо при вре де што
је у Ср би ји пре о ста ло.

На из бо ри ма 16. мар та на род мо ра
да ка зни пред став ни ке свих ре жи ма
од пе то ок то бар ског пу ча до да нас због
све га ло шег што су учи ни ли. Сви они
су че тр на ест го ди на без ду шно  ка -
жња ва ли соп стве ни на род и до ве ли га
на руб егзи стен ци је, а мно ге и ис под
то га. 

Је ди ни ко ји су спрем ни да се бес -
ком про ми сно и искре но бо ре за ин те -
ре се соп стве ног на ро да смо ми срп ски
ра ди ка ли и за то би ра чи мо ра ју да се
од у пру ла жним обе ћа њи ма, по кло ни -
ма, прет ња ма и уце на ма, да гла са ју за
па три от ску ли сту Срп ске ра ди кал не
стран ке и да бу ду си гур ни да ће у На -
род ној скуп шти ни има ти пра ве пред -
став ни ке.
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Народна скупштина Републике Србије као највише за-
конодавно тело у вишестраначком систему мора имати
озбиљну и одговорну опозицију. Тако је било од увође-
ња вишестраначког система до избора 2012. године. 

Тако мора бити увек.

Ко шту ни ца
опо зи ци о нар по по тре би
У по след њем са зи ву На род не

скуп шти не ве ћи на ко ју је фор ми -
рао Алек сан дар Ву чић функ ци о ни -
са ла је и ка да су њи хо ви по сла ни ци
се де ли код ку ће. По сла ни ци Де мо -
крат ске стран ке Ср би је Во ји сла ва
Ко шту ни це гла са ли су за 30 пред -
ло га вла де Иви це Да чи ћа и Алек -

сан дра Ву чи ћа.

Стран ке на клу пи
за ре зер вe

Ово је спе ци фич на из бор на
кам па ња. Уме сто да ну де ре ше ња
за на го ми ла не про бле ме у зе мљи,
ли де ри по ли тич ких пар ти ја се
утр ку ју у из ја ва ма ко ји ма се пре -
по ру чу ју Алек сан дру Ву чи ћу за
бу ду ћег ко а ли ци о ног пар тне ра.
Вук Дра шко вић је у пред из бор ној
ко а ли ци ји. И Ра сим Ља јић. У по -
сти збор ну се ну де Че до мир Јо ва -
но вић, Бо рис Та дић, Иштван Па -
стор и сти дљи во Во ји слав Ко шту -

ни ца и Дра ган Ђи лас.

Ше шељ се вра ћа
у Скуп шти ну

Но си лац ли сте Срп ске ра ди кал -
не стран ке је пред сед ник проф. др
Во ји слав Ше шељ и он је пр ви на ли -
сти. По сту пак пред Ха шким три бу -
на лом се бли жи кра ју. Зна мо да се
не ће окон ча ти пре 16. мар та, зна ју
аме рич ке слу ге у Ха гу да би Ше ше -
љев по вра так иза звао по ли тич ки
зе мљо трес.

Али, по бед ник ће се вра ти ти. Ха -
шки три бу нал је одав но по бе дио,
по бе ди ће са сво јим срп ским ра ди ка -
ли ма и про е вроп ске стран ке у Ср би -
ји. По вра так ра ди ка ла у Скуп шти ну
зна чи и по вра так пра вог на род ног
три бу на у скуп штин ске клу пе. Че ка
га ме сто пр вог на па три от ској ли сти
Срп ске ра ди кал не стран ке.
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Слобода�Шешељу

У присуству породице Војислава Шешеља, свих функцио-

нера странке и многобројних чланова и симпатизера, обе-

лежено је дугих 11 година његовог тамновања

Величанствени скуп у препуној сали Дома синдиката

завршен је протестном шетњом улицама Београда

Београд, 22. фебруар 2014. године

ПРОТЕСТНИ СКУП
СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ

ПОВОДОМ 11 ГОДИНА
ХАШКОГ ЗАТОЧЕНИШТВА

ПРОФ. ДР ВОЈИСЛАВА ШЕШЕЉА
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Слобода�Шешељу

Водитељ Весна Николић: Даме и
господо, браћо и сестре, поштовани
пријатељи. Комитет за одбрану Воји-
слава Шешеља данас обележава пу-
них 11 година неправедног и против-
правног 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 пла-
шите претњи и не дрхтите пред злом
и опасностима, нико вам ништа не
може, порука је најхрабријег и најдо-
следнијег националног и политичког
лидера у модерној српској историји у
последње две тешке и величанствене
деценије борбе нашег народа за оп-
станак, слободу и независност. Маске
су коначно пале и сви су показали сво-
је право лице. Остаје само да се пробу-
де из утрнулости и отупелости људи
којима се свакодневно и већ деценија-
ма испира мозак, да се пробуде пре не-
го што буде касно. Буђење свести и са-
вести у српском народу наш је велики
и неодустајни циљ, главни разлог на-
шег окупљања и давања подршке срп-
ском 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 једана-
ест година од када је почела голгота
др Војислава Шешеља. Такозвани до-
казни поступак завршен је претпро-
шле године, а никако да се донесе пре-
суда и тако коначно прекине у свет-
ској судској пракси незабележена аго-
нија правде, које више ни у траговима
нема у овом случају. Прво ће нам се
обратити др Војислав Шешељ, пи-
смом које ће прочитати његов син
Александар.

Александар Шешељ: „Браћо Срби
и сестре Српкиње,

Парламентарниибеоградскиизбо-

ри који су заказани за 16. март 2014.

године су од судбинског значаја за Ср-

бију и све грађане који у њој живе. Два-

наест 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-

не са власти. Тада нису имали изглед-

нију алтернативу од Томислава Нико-

лића и његове Српске напредне стран-

ке, па су на власт довели још веће зло.

Ми српски радикали упозоравали

смо да су Томислав Николић и Алек-

сандар Вучић гори чак и од Бориса Та-

дића. Скупакампања, лажнаобећањао

променама и бољем животу, невиђена

медијска пажња и подршка Војислава

Коштунице Томиславу Николићу у

другом изборном кругу председнич-

ких избора били су пресудни да се у

Србији створи режим најгори од свих

досадашњих.

Александар Вучић, Томислав Нико-

лић 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 вла-

сти окренули су ћурак наопако и на-

ставили још интензивнију кампању

предаје Косова и Метохије у шиптар-

ске руке. Не само да нису ставили ван

снаге Тадићеве споразуме, већ су пот-

писали срамни Бриселски споразум,

који представља акт издаје, највећи у

новијој српској историји.

Борба против корупције и крими-

нала постала је главна тема режим-

ских медија који су унапред, по Вучи-

ћевом налогу, најављивали хапшења и

њега представљали као хероја те бор-

бе. Доказало се да је то лажна борба и

да режим прави селекцију: неке кри-
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миналце хапсе, а друге стављају под

заштиту режима. Прикривају афере

својих страначких функционера и фи-

нансијера странака на власти. Алек-

сандар Вучић мора да одговори на пи-

тање зашто још није ухапсио Мају Гој-

ковић и Игора Мировића, који су ди-

ректно умешани у аферу Аутобуска

станица Нови Сад; зашто није ухапсио

Велимира Илића, који је до гуше уме-

шан у многе криминалне афере попут

афере друмске мафије; зашто не ухап-

си Млађана Динкића, који је најодго-

ворнији за аферу око Националне

штедионице. Зашто није ухапсио Бо-

риса Тадића, који је један од најодго-

ворнијих за чувену сателитску аферу.

Зашто није ухапсио Томислава Нико-

лића, који је одиграо прљаву улогу у

афери приватизације Ветеринарског

завода Земун, а обрукао је Србију сво-

јом лажном факултетском дипломом,

коју је стекао, а није полагао ниједан

испит. Вучић мора да одговори и на

питање зашто није ухапсио Ивицу Да-

чића, који је одговоран за аферу Гале-

ника и како то да се Станко Суботић-

Цане Жабац скида са међународне по-

тернице и са помпом враћа у Србију, уз

плаћање мизерне кауције.

Александар Вучић је пре неколи-

ко дана, по налогу својих западњач-

ких ментора, у јавности пласирао

грозну неистину да су српски поли-

цајци побили српске младиће у кафи-

ћу „Панда” у Пећи и тиме показао да

је спреман на све гадости само да би

удовољио газдама из Сједињених

Америчких Држава и великих запад-

них 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 ко-
ји су се у Србији смењивали од двехи-
љадите године и то сваки гори од оног
претходног. Наставили су Тадићеву
политику презадуживања Србије под
условимакојепрописујеМеђународни
монетарни фонд, чијих су се услуга од-
рекли 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 пензио-
нерима ускрате право на пензију, боле-
снима на лечење, сиромашнима на
школовање, а све зарад некаквих ре-
формикојеимдиктираЕвропскаунија.

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 уни-
је. Александар Вучић је као наводне
спасиоце српске привреде довео бело-
светске хохштаплере, истрошене ка-
дровепопутСтросКана, Гузенбауераи
Франка Фратинија, којима даје паре,
мало глумата с њима по медијима и
они оду одакле су и дошли.

Александар Вучић располаже др-
жавном имовином као да му је очеви-
на. Уз велику помпу најављивао је про-

дају ЈАТ-а својим пријатељима из
Арапских Емирата. Без јавног тендера
Етихад је преузео ЈАТ, а држава је пре-
узела око 170 милиона евра Јатовог
дуга и социјални програм за око осам-
сто радника који су добили или ће до-
бити отказ. Уместо обећаних нових
авиона, у Србију стижу свеже офарба-
ни авиони стари дванаест и више го-
дина.

Нова Вучићева превара зарад
предизборне кампање и привлачења
бирача је Београд на води. Најављује
се пројекат који постоји само као идеј-
но решење на основу којег ће непо-
зната фирма из Емирата, опет без јав-
ног 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 цен-
тра. Свом пријатељу шеику Бин Заједу
Александар Вучић је продао хотел на
Копаонику за милион и по евра, а тај
исти хотел држава је претходно отку-
пила од бивших акционара за више од
два милиона евра. Ово није само недо-
маћинско располагање државном
имовином, већ озбиљна злоупотреба
функције, којом је грађанима Србије
нанета велика материјална штета.
Припрема се и сумњива продаја хиља-
де хектара обрадивог пољопривред-
ног земљишта.

Браћо и сестре, од вас очекујем да
упозорите грађане да суноврат Србије
може да се заустави на наредним из-
борима и то само ако се окупе око Срп-
ске радикалне странке, која једина
има знања, искуства и храбрости да се
супротстави моћницима режима.

Ако и на наредним изборима побе-
де проевропске странке, чека нас по-
литички, економски и социјални ко-
лапс. 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 по-
стати робље захваљујући новом зако-
ну о раду чије усвајање је Александар
Вучић зауставио само из маркетин-
шких 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 про-
европске странке ће се ујединити око
промене Устава ради брисања Преам-
буле која гарантује Косово и Метохију
у саставу Републике Србије и повећа-
ња 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 Јованови-
ћем који поносно истиче да актуелни
режимводиполитикузакојусеЛДПод
почетка залаже. Вук Драшковић је на
последњим изборима био на листи Че-
домира Јовановића, а сада је у предиз-
борној коалицији са Александром Ву-
чићем што, заправо, говори о Српској
напреднојстранцииАлександруВучи-
ћу. Напредњаци су незаустављиво кре-
нули стазом издаје, а и овај нови Вук
Драшковић се свесно ставио у ту улогу. 

Српска радикална странка је про-
тив уласка Србије у Европску унију за-
то што нас то води у пропаст и залаже-
мо се за евроазијске интеграције. Ми
српски радикали се боримо за што
чвршћу интеграцију са Руском Феде-
рацијом зато што су нам то прави при-
јатељи који штите српске националне
интересе. Враћањем Србије искреној
сарадњи са Русијом решићемо наго-
милане 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 ман-
дата па да формирамо владу. То сада
нијереално, алинамјециљдапокуша-
мо да освојимо једну трећину мандата
да бисмо спречили да српски издајни-
ци мењају Устав Републике Србије на
српску штету. У сваком случају неоп-
ходно је да се у Народној скупштини
поново чује глас српских радикала, ко-
ји ће оштро, енергично и бескомпро-
мисно критиковати све лоше поступ-
ке власти.

Навршавајући 11 година моје бор-
бе са антисрпским Хашким трибуна-
лом, морам да изразим захвалност ва-
ма, српским радикалима. Сваког дана
сам имао подршку и помоћ Српске ра-
дикалне странке у тој борби, и зато је
та борба била успешна. У овом тренут-
ку највећу подршку мојој хашкој бор-
би и највећи допринос мом излечењу
представљали би добри изборни ре-
зултатиСрпскерадикалнестранке. За-
то 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

Водитељ Весна Николић: У име
бројних и непоколебљивих поштова-
лаца и сабораца др Војислава Шеше-
ља, сада ће нам се обратити Немања
Шаровић.

Немања Шаровић: Даме и госпо-
до, браћо и сестре српски радикали,

помаже Бог!

Српски народ данас обележава 11

година откако је најбољи и најхрабри-
ји међу нама кренуо у борбу са не-
правдом нанетом не само српском на-
роду, већ и читавом човечанству. У
борбу против оног зла које покушава
да поништи независност, да укине су-
веренитет, избрише границе и поро-
би све некада слободне нације света.

За протеклих 4016 дана наш пред-
седник постао је најпознатији поли-
тички затвореник на свету. Оно што је
у двадесетом веку био Нелсон Манде-

ла, чувени борац против апартхејда, у
двадесет првом веку је др Војислав
Шешељ, борац против поробљавања
Срба и Србије. Управо Нелсон Манде-
ла изговорио је следеће речи: „Схва-
тио 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, Во-
јислав Шешељ га показује свакога да-
на. Док многи други само причају о
Српству, Војислав Шешељ свакога да-
на, изнова, за Српство страда. Може-
те ли уз речи „Све за Српство, Срп-
ство ни за шта”, замислити било ког
другог нашег савременика? Можда
уз Војислава Коштуницу, Ивицу Да-
чића, Томислава Николића или, не
дај Боже, најгорег од свих, Алексан-
дра 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 ха-
шких џелата, ни наш Војислав не би
данас био живи симбол патриотизма,

антиглобализма, истрајности, мудро-
сти и непоколебљивости. 

Интелектуалац и јунак, др Војислав
Шешељ је модерни пример „човека за
сва времена”, како су својевремено на-
зивали Томаса Мора, хероја отпора са-
мовољи једног свемоћног диктатора.

Као и његов несаломиви претходник
од пре неколико векова, Шешељ данас
показује како није све и свако на про-
дају 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 шоки-
рало, зачудило али пре свега задиви-
ло читав свет, па чак и највеће српске
непријатеље. Није мало оних који су
са неверицом гледали шта је то неу-
страшивост и како се у судару са само
једним човеком руше и нестају све
оне пажљиво конструисане лажи, сте-
реотипи и полуистине. Сада Војисла-
ву Шешељу остаје још само да се три-
јумфално врати у Србију. Међутим, у
Хагу не живи ни право ни правда. За-
то је битка за повратак једина битка у
којој Војислав Шешељ не може сам по-
бедити, јер се та битка не води у Хагу,

већ у свакој улици, сваком селу и сва-
ком граду у Србији. 

Да би се Војислав Шешељ вратио
својој породици, својој странци, своме
народу и својој отаџбини, морамо по-
бедити ми.

Победићемо тако што ћемо доказа-
ти да се семе патриотизма из српског
народа не може искоренити. Победи-
ћемо тако што ћемо показати да сло-
бодарски дух српског народа нико не
може угушити. Победићемо тако што
ћемо српском народу поново вратити
наду и улити снагу да се одупре роп-
ској судбини која му је намењена. 

Победићемо тако што ћемо показа-
ти да није све готово!

До победе, живела Србија!

Водитељ Весна Николић: Из увек
нам тако блиске Русије поруку братске
подршкешаљенамједаноднајвиђени-
јих и најдоследнијих руских политича-
ра. Човек који је за длаку изгубио пред-

седничке изборе од Бориса Јељцина
1996. године и писац књиге “Верујем у
Русију”. Послушајмо шта има да нам
каже наш одани пријатељ, један од нај-
популарнијих руских политичких ли-
дера, Генадиј Андрејевич Зјуганов.

„Поштовани Војиславе!

Већ једанаест година, хашки ин-
квизитори држе Вас у затвору без пре-
суде. Али Ви храбро носите све тешко-
ће тамновања. За све то време, Ви по-

казујете упечатљиву снагу духа свој-
ствену словенским народима и непо-
колебљиво браните историју своје зе-
мље од немилосрдне антисрпске кле-
вете.

Ви се борите против лажи и беза-
коња, а у томе нисте сами! Комуни-
стичка партија Руске Федерације, и
све левичарско-патриотске снаге Ру-
сије, одувек су Вас подржавале у пра-
ведној борби за част и достојанство
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братског српског народа. Ми ћемо и
даље наставити да тражимо Ваше
ослобађање.

Желим Вам добро здравље и бе-
смртну веру у победу, јер никакве за-
творске зидине не могу убити глас по-
беде!

ШефпосланичкегрупеКомунистич-
ке партије Русије у Државној Думи

Генадиј Зјуганов”
Сада ће нам се у име српске омла-

дине обратити Младен Обрадовић, је-
дан још млад, али прекаљени нацио-
нални борац са реалним искуством
политичког страдања и неправедног
утамничења од стране и овог, још ак-
туелног и оног претходног режима.

Младен Обрадовић.

Младен Обрадовић: Драга браћо
и сестре, помаже Бог! Као неко ко је
лично са својим саборцима искусио и

прогоне и хапшења и затварања, осе-
ћам изузетну почаст, али осећам се и
добрим делом недостојним да гово-
рим о ономе ко је безмало двадесет
пута дуже само у Хагу провео у заточе-
ништву, и проводи и дан-данас. Реч је,

наравно, о човеку чије име сви знате –

Војислав Шешељ. По свом обичају, Во-
јислав је кренуо право у сусрет опа-
сности 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, милијарда-
ма људи, који су с неверицом гледали
и учили се, шта је то неустрашивост и
како се у судару са једним јединим чо-
веком руше одједном све оне пажљи-
во конструисане лажи, предрасуде и
полуистине. И као у античким траге-

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, прегла-
сају и надговоре толики тужиоци, су-
дије, самозвани правни експерти и
пропагандисти, лажни, заштићени
сведоци свих врста и пасмина, безброј
оних чији је једини задатак био да ди-
жу што већу, заглушујућу буку, да
истину прогласе за лаж а лаж за исти-
ну 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 те-
рену и истину, и правду, и смисао
упорно бранити и надмоћно одбрани-
ти тај, за њих крајње необични нацио-
нални лидер и гласноговорник. Нису
могли ни да претпоставе да их се он
уопште не плаши. Да никада неће
пристати ни за милиметар да одуста-
не од свега онога у шта чврсто и непо-
колебљиво верује, и зашта непореци-
во зна да је истина. И показао је заиста
и Војислав Шешељ, заједно са свим
осталим српским јунацима и мучени-
цима у Хашком трибуналу, да помене-
мо и њих: бесмртног оснивача и првог
председника Републике Српске Радо-
вана Караyића и генерала Ратка Мла-
дића 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 ни-
када и нипошто не смеју огрешити о
Бога и о свој народ. И заиста, показали
су и Војислав Шешељ и његови сабор-
ци да, парафразирајући речи Петра
Кочића, неретко онај који искрено и
часно, свим срцем љуби истину, сло-
боду и мајку Србију, буде презрен и
гладан као пас, али је зато слободан и
неустрашив као Бог. И зато, нека Го-
спод Бог и свети кнез Лазар и свети
цар Николај руски Романов, чијим се
примером жртве сасвим извесно на-
пајао и Војислав Шешељ, нека сви све-
ти и небеске Србије и свете Русије по-
могну да нам се Војислав Шешељ што
пре врати жив и здрав, да поведе срп-
ски народ у одбрану свега што је све-
то и честито. 

Водитељ Весна Николић: Обра-
тиће нам се шеф правног тима др Во-
јислава 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 по-
носимо, зато што Србија има Војисла-
ва Шешеља. Подижемо глас да би упо-
зорили, подижемо глас да би обаве-
стили, подижемо глас да бисмо по ко
зна који пут рекли да волимо слободу
и да се боримо за слободу, а да се бо-
римо и правимо друштво у тој борби
Војиславу Шешељу, који се бори про-
тив поробљавања Србије и Срба.

Одавно су се намерачили да поро-
бе 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 Европ-
ске 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 ко-
ју 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 пре-
тресно веће, судија је наводно издво-
јио мишљење, и признао да је овај по-
ступак против Војислава Шешеља по-
литички. 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 сло-
боду, 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, про-
радила 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, доду-
ше 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 жи-
воту није видео оптуженог, судија ко-
ји у животу није ушао у судницу, суди-
ја 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 капитули-
рају пред Војиславом Шешељем.

Оно што се спроводи над Војисла-
вом Шешељем као појединцем, што
види цео свет, то се 14 година свако-
дневно спроводи над његовим срп-
ским 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 ко-
ји 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, тражи-
мо 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!

Водитељ Весна Николић: Писмо

подршке др Војиславу Шешељу посла-

ли су и припадници чешког студент-

ског 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 студент-

ског патриотског удружења Червено-

бели. Поносимо се тиме што смо по-
кренули сарадњу и пријатељство са
Српском радикалном странком. Има-
ли смо велику част да будемо дома-
ћини 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 пред-
седника проф. др Војислава Шешеља,

који представља једну од највећих
личности данашњег света, јер је један
од главних бораца против глобали-
зма и борац за слободу свих нација.

Војислав Шешељ је заслужио наше
поштовање, зато што се одлучно су-
протставља светским моћницима Сје-
дињеним Америчким Државама,

Европској унији и НАТО пакту, запад-
ним силама које желе да успоставе
нови светски поредак. Желе да влада-
ју целим светом, да потчине све наро-
де и да уз помоћ глобализације и аме-
риканизације униште културу, рели-
гију, 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 но-
вог светског поретка за слободу сво-
јих народа. Међу великанима као што
су Владимир Путин, Башар Асад или
Александар Лукашенко, јесте и др Во-
јислав Шешељ. То је један од разлога
што га послушници Вашингтона и
Брисела већ 11 година држе против-
правно у затвору. Запад врло добро
зна да, уколико би др Војислав Ше-
шељ остао у Србији, он би већ одавно
био са својом Српском радикалном
странком на власти, а то би заустави-
ло хегемонију Сједињених Америчких
Држава и Европске уније. Хашки три-
бунал представља највећу срамоту
међународног права. Када неко од нас
у Чешкој прича о случају др Војислава
Шешеља у Хагу, људи којима то гово-
римо не могу да верују да се таква не-
правда 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 спре-
мају црну будућност. Желе да нам от-
му идентитет и слободу и да постане-
мо 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 Ше-
шељ. Он је човек који се бори за сло-
боду и опстанак свог народа, што та-
кође значи да се бори за слободу и оп-

станак и осталих Словена и свих оста-
лих нација. Ми смо решили да помог-
немо колико је у нашим могућности-
ма. Заједно са члановима чешких па-
триотских организација, канцеларији
Уједињених нација у Чешкој предаће-
мо жалбу против Хашког трибунала и
на тај начин пружити подршку др Во-
јиславу Шешељу. Такође, више наших
чланова је спремно да дође у Србију и
симболички да помогне Српској ра-
дикалној странци у њеној предизобр-
ној кампањи у овим изборима. Исто
тако, ми увек учествујемо у хумани-
тарним акцијама помоћи Србима на
Космету и у протестима који се у знак
подршке Србима одржавају сваке го-
дине у Чешкој. Наши братски народи
су увек били уско повезани. Зато и ми
идемо стопама наших предака и од-
лучно стојимо на страни наше српске
браће. Желимо такође да вас опоме-
немо, да ни у ком случају не постане-

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 стран-
ци што већи успех на изборима, а др
Војиславу Шешељу желимо да се што
пре врати кући и да своју странку до-
веде до националне победе!

Живело словенско братство наших
народа!”

Испред српских патриотских орга-
низација, сада ће нам се обратити
Иван Ивановић, осуђиван због анти-
режимског и националног деловања.

Иван Ивановић: Помаже Бог, че-
стита и слободна Србијо! Војислав
Шешељ успео је да уради нешто што
никада неће поћи за руком онима ко-
ји 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 три-
бунал, а нама, данашњим Србима, ша-
ље исту такву поруку, да не одустаје-
мо од борбе коју је започео Војислав
Шешељ. Он једини има право у Срби-
ји да каже, да за Србију треба дати и
сопствени живот, јер он то показује
на делу. И зато, сви млади Срби у да-
нашње време стаће уз Војислава Ше-
шеља. Војислав Шешељ следи идео-
логију светог Кнеза Лазара, који је по-
ложио свој живот за Србију, и то је
она Србија о којој сањамо и о којој ма-
штамо. И зато, сви уз Војислава Ше-
шеља! Зато, немојте размишљати за
кога треба гласати. Ми смо једини
спас Србије! И Косово и Русија, не
Европска унија!

Водитељ Весна Николић: Сада ћу
вам прочитати још једно писмо подр-
шке из оне слободне Европе, која се
непоколебљиво одупире истим оним
моћницима који су нас бомбардовали
и који нам данас отимају свето Косо-
во. Своју реч подршке изрекли су и
млади француски патриоти из орга-
низације “Уните Континентал”.

“Од недавно, зидови бројних фран-
цуских градова покривени су плака-
тима који позивају на ослобађање по-
литичког затвореника Војислава Ше-
шеља. Ово значи да се велики број
младих француских националиста мо-
билисао 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 инстру-
мент империјализма и да има за зада-
так кажњавање свих оних који се про-
тиве новом светском поретку.

Млади француски националисти
су се удружили, јер желе да покажу да
ће историјско пријатељство између
српског и француског народа увек по-
стојати, без обзира на медијске лажи и
издаје политичара.

Писмо младих
француских патриота
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Ми смо се мобилисали, јер знамо
да ће доћи дан када ће се народ у
Француској подићи против владе ло-
пова, и да тада можемо да очекујемо
подршку српских патриота.

Организовали смо се, јер је Воји-
слав 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 изра-
зи “прецизно бомбардовање” и “хума-
нитарна интервенција” бити кажње-
ни заједно са ратним злочинцима ко-
ји се њима служе.

Тог дана ће људи попут највећег
ратног хушкача против Срба у Фран-
цуској, Бернарда Хенри Левија, Ма-
длен Олбрајт и ратног злочинца гене-
рала Веслија Кларка платити за своје
злочине. Од Париза до Београда, по-
стоји 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 Ше-
шељ, данас обележавамо 11 година од
противправног утамничења нашег
председника др Војислава Шешеља у
Хашком трибуналу. Једанаест година
борбе за Србију обележено је свако-
дневним кршењем председникових
основних људских и процесних права
и његовом херојском борбом у којој је
потпуно обесмислио политички про-
цес који се против њега води у аме-
ричком такозваном суду у Хагу.

Док се Шешељ несебично борио за
Србију и српске националне интересе,

у Србији су се ређали проевропски ре-
жими који су продавали Србију зарад
такозваног европског пута.

Болесна потреба еврофанатика да
Србију придруже Европској унији уни-
штила је све што се уништити могло.

Пут ка Европској унији обележен је
криминалним приватизацијама, отка-
зима, поскупљењима, смањењем пла-
та и пензија, предајом Косова и Мето-
хије у шиптарске руке, припреми ко-
начног поробљавања Србије.

Србија је данас презадужена зе-
мља, али и даље не престају да нас за-
дужују. 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 при-
јатељским државама, пре свега Ру-

ском Федерацијом, која никада од нас
неће тражити да се одрекнемо дела
своје територије, која нас неће пони-
жавати и са којом ћемо моћи да сара-
ђујемо у заједничком интересу.

Наредни избори су прилика да се
врати достојанство Србији, да се за-
штити територијални интегритет и
суверенитет државе, да се озбиљно
зауставе криминал и корупција и да се
коначно покрене привреда и поправи
социјални статус осиромашеног ста-
новништва. Овакву прилику нуди
Српска радикална странка, јер ми ни-
када нисмо преварили свој народ.

Народна скупштина никада више
не сме бити без српских радикала. На-
шим одсуством грађани су остали ус-
краћени за раскринкавање Вучићевих
лажи о борби против корупције и кри-
минала. Медији које он контролише

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 стро-
гом заштитом државе. Свог финанси-
јера Станка Суботића Цанета скинуо је
са међународне потернице, Синиши
Малом, сараднику Дарка Шарића, по-
верио је буџет града Београда. Не по-
миње више ни Богићевића, ћути и о
Пеђи Тргомену, који сарађује са Алек-
сандром Ђукановићем, братом Мила
Ђукановића и финансијером Српске
напредне странке. 

Српска радикална странка зна од-
говоре на сва ова и многа друга пита-
ња која муче грађане Србије. Нудимо
грађанима Србије решења бројних на-
гомиланих политичких, економских и
социјалних проблема кроз што чвр-
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шће повезивање са Руском Федераци-
јом, што је и предизборна платформа
Српске радикалне странке, али и на-
ше 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 има-
мо др Војислава Шешеља, који је на
свом примеру у Хагу показао да је
спреман да и сопствени живот жртву-
је за Србију, за разлику од свих других,

који се утркују да докажу како се Ср-
бија жртвује зарад њихових личних
интереса. Зато верујемо да ће грађани
на наредним изборима препознати
праве вредности и гласати за патри-
отску листу Српска радикална стран-
ка др Војислав Шешељ.

Наш добар изборни резултат по-
моћи ће оздрављењу Србије и оздра-
вљењу 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 стран-
ке Милорад Мирчић.

Милорад Мирчић: Драга браћо и
сестре, молим вас да поздравимо су-
пругу Војислава Шешеља, његове си-
нове и његове унуке. Сви ми који смо
овде окупљени у овој сали, и они који
су ван ове сале, као и сви они који ни-
су могли у осиромашеној Србији да до-
ђу, да се придруже нама, сваке године
размишљамо, па и сада, како и на који
начин да помогнемо Војиславу Шеше-
љу. Одговор на ово питање, можда је
исти, или готово исти, са одговором
на питање да ли има помоћи да се Ср-
бија извуче из ове кризе. Да ли посто-
ји неко ко може Србију да спаси из
овог колапса? У овој политичкој, еко-
номској и социјалној кризи и беди, у
којој се нашла Србија мора се наћи ре-
шење. 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 по-
моћ страха владају Србијом. Њима је
то главно оружје. Видите да свакога
дана у изборној кампањи не пропу-
штају прилику да кажу: само да се за-
врше избори, хапсиће по Србији. Хап-
сиће сваког оног ко је зарадио било на
који начин динар, да прехрани своју
породицу. Нема код њих ограничења.

VELIKA SRBIJA
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Они су зато и доведени. Доведени су

да овако оковану, понижену, одстра-

њену 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 из-

држи ову диктатуру, па када вас срет-

ну негде на улици као и мене, препо-

знајући у вама радикале, кажу – само

да се врати Шешељ, ево нас, бићемо уз

вас, па онда ћемо ове издајнике за вје-

ки вјекова да склонимо.

То је почетак, први корак разбија-

ња тог страха, кад може вама да при-

ђе и да каже: само да се врати Воји-

слав Шешељ. Видите, кад су се побу-

нили и они који нису ни припадници

Српске радикалне странке, ни покло-

ници и заговорници политике Српске

радикалне странке, и уметници се бу-

не, и новинари се буне, и читав слодо-

љубиви свет се буни, и они који ства-

рају, не могу више слободно да ства-

рају. И имали сте прилику безброј пу-

та 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 пред-

стоји? Предстоји нам да после овога

скупа излазећи напоље и организују-

ћи шетњу по улицама Београда, од да-

нас па све до 16. марта, јасно и гласно

кажемо, не само да смо ми за Шеше-

ља, него да чујемо све више и више

оних који ће нам рећи: и ја сам за Ше-

шеља. И када то постане преовлађују-

ће, када то буде већина у Србији, онда

Српска радикална странка сасвим од-

говорно долази на власт и преузима

сву одговорност. Ту је већи део реше-

ња, помоћи Војиславу Шешељу. Како

му можемо помоћи? Ако убедимо до

16. марта, да се Србија без страха, пот-

пуно смело, охрабрена, изјашњава да

су за радикале, за Шешеља, а 16. мар-

та да заокруже број испред листе Срп-

ска радикална странка – др Војислав

Шешељ, на републичком нивоу број 6,

а у граду Београду број 5, тада ћемо

направити прави посао и тада смо ус-

пели. Тада се наша мисија завршава у

оном делу где треба подићи Србију,

ваздигнути Србију, да се усправи Ср-

бија. Није Србија таква каквом је пред-

стављају. 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 мора-

мо да волимо, и ту Србију морамо да

поштујемо, да је придружимо нама ко-

ји смо овде данас, који смо следбени-

ци идеологије српског национализма.

Живела Велика Србија! Живео Воји-

слав Шешељ!

РВС

VELIKA SRBIJA

Слобода�Шешељу
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1. Др Во ји слав Ше шељ, 1954, про фе сор уни вер зи те та,

Зе мун

2. Не ма ња Ша ро вић, 1974, дипл. прав ник, Бе о град

3. Љи ља на Ми хај ло вић, 1965, еко но ми ста, Зе мун

4. Ми ло рад Мир чић, 1956, дипл. ин же њер тех но ло ги је,

Но ви Сад

5. Зо ран Кра сић, 1956, дипл. прав ник, Бе о град

6. Вје ри ца Ра де та, 1955, дипл. прав ник, Зе мун

7. Ђу рађ Јак шић, 1977, про фе сор исто ри је, Но ви Сад

8. Мр Мар ко Ми лен ко вић, 1974, аси стент Уни вер зи -

те та у Ни шу, Жи то ра ђа

9. На та ша Јо ва но вић, 1966, ту ри стич ки во дич,

Кра гу је вац

10. То ми слав Љу бе но вић, 1951, ин же њер ме та лур ги је,

Ле ско вац

11. Ни ко ла Са вић, 1959, про фе сор, Ниш

12. Ли ди ја Ди ми три је вић, 1975, ма стер еко но ми ста,

Ле ско вац

13. Мла ден Об ра до вић, 1980, ап сол вент те о ло ги је,

Зе мун

14. Иван Ива но вић, 1978, ин же њер ме наџ мен та,

Аран ђе ло вац

15. Ми лан ка Си мић, 1989, стру ков ни еко но ми ста,

Беч мен

16. До бро сав До брић, 1961, дипл. ин же њер агро но ми је,

Зве чан

17. Зо ран Де спо то вић, 1965, ве те ри нар, При је по ље

18. Ива на Зе че вић, 1961, про фе сор, Ти тел

19. Сре то Пе рић, 1959, дипл. прав ник, Љу бо ви ја

20. Ми ло рад Кр стин, 1955, по љо при вред ни тех ни чар,

Та раш

21. Ире на Миљ ко вић, 1974, са рад ник у при род ним

на у ка ма, Кур шу мли ја

22. Ро до љуб Ми ло ше вић, 1957, ма ту рант гим на зи је,

По жа ре вац

23. Мом чи ло Дув њак, 1958, са о бра ћај ни тех ни чар,

Кру ше вац

24. Др Го ран ка Ашће рић, 1965, ле кар, Ту ри ја

25. Алек сан дар Ше шељ, 1993, сту дент, Зе мун

26. Звон ко Ми хај ло вић, 1972, еко но ми ста, Штрп це

27. Ја смин ка Олу ић, 1961, но ви нар, Бе о град

28. Во ји слав Ку ла ча нин, 1973, тек стил ни тех ни чар,

Ва ши ца

29. Ми ло ван Ра до ва но вић, 1954, прав ник, Алек си нац

30. Дра га на Трај ко вић, 1968, ма шин ски ин же њер,

Ла за ре вац

31. Ми љан Да мја но вић, 1984, дипл. ин же њер ор га ни -

за ци о них на у ка, Бе о град

32. Зо ран Ог ња но вић, 1954, дипл. еко но ми ста ре ви зор,

Бе о град

33. Би ља на Жи во ји но вић, 1978, слу жбе ник, Бе о град

34. Го ран Чво ро вић, 1971, ма стер те о ре ти чар умет но сти,

Вра ње

ЛИСТА КАНДИДАТА
СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ

– ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
НА ИЗБОРИМА ЗА

НАРОДНУ СКУПШТИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

НА РЕПУБЛИЧКИМ ИЗБОРИМА 16. МАРТА

ЗАОКРУЖИТЕ РЕДНИ БРОЈ
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35. Сло бо дан Без бра ди ца, 1976, дипл. елек тро ин же њер,
Рас ти на

36. Ива на Бо рац, 1966, лек тор срп ског је зи ка, Зе мун

37. Бо јан Илић, 1979, ма шин ски тех ни чар, Пи рот

38. Бо жи дар Де лић, 1956, пен зи о нер, Бе о град

39. Ана Са мар џић, 1988, ап сол вент ме ди ци не, Бе о град

40. Ми ло ван Ше грт, 1969, тех ни чар фи нал не пре ра де
др ве та, Мај дан пек

41. Вла дан То мо вић, 1980, про фе сор исто ри је,
Зу бин По ток

42. На да Ва сић, 1954, еко ном ски тех ни чар, Бе о град

43. Бо јан Мла де но вић, 1973, дипл. про стор ни пла нер,
Бе о град

44. Са ша Три фу но вић, 1981, исто ри чар, Ча чак

45. Ма ри на Ри стић, 1974, ад ми ни стра тив ни рад ник,
Бе о град

46. Ви то мир Плу жа ре вић, 1950, шу мар ски тех ни чар,
Врд ник

47. Ни ко ла Ла лић, 1945, еко но ми ста, Бај мок

48. Зла ти ја Се вић, 1960, дак ти ло граф, Бе о град

49. др Ни ко ла Жу тић, 1952, док тор исто риј ских на у ка,
Ста ри Ба нов ци

50. др Ми ле Ра кић, 1956, про фе сор, Бе о град

51. Ива на Ди зда ре вић, 1971, пред у зет ник, Бе о град

52. Бра ни слав Ран кић, 1962, дипл. ин же њер ме та лур ги је,
Ка лу ђе ри ца

53. мр Го ран Ми хај ло вић, 1963, ма ги стар тех нич ких
на у ка, Тр сте ник

54. Ана Ни ко ди но вић – По зна но вић, 1979, слу жбе ник,
Бе о град

55. Ти хо мир Пе рић, 1963, енер ге ти чар, Ниш

56. Дра ган Бо за ло, 1970, хе миј ски тех ни чар, Гај до бра

57. Би ља на Ни ко лић, 1974, дипл. ин же њер по љо при -
вре де, Ми о ни ца

58. Здрав ко То па ло вић, 1965, стру ков ни еко но ми ста,
Бе о град

59. Го ран Па вло вић, 1964, при ват ни пред у зет ник,
Па ра ћин

60. Сне жа на Авра мо вић, 1962, ма шин ски тех ни чар,
Зе мун

61. Ми лан Ћук, 1956, при ват ни пред у зет ник, Бач ки
Гра чац

62. др Алек сан дар Пет ко вић, 1950, ле кар хи рург, Ниш

63. Ве ри ца Ка рић То ма со вић, 1976, спе ци ја ли ста
хе миј ских на у ка, Ра ча

64. мр Ср бо љуб Жи ва но вић, 1953, ма ги стар тех нич ких
на у ка, Је лен ча

65. Ми лан Ми ло ва но вић, 1954, прав ник, Ужи це

66. Дра га на Ви дој ко вић, 1974, дипл. фи ло лог оп ште
лин гви сти ке, Бор

67. Сло бо дан Ву ко вић, 1953, ауто ли мар, Бор ча

68. Дра ган Три фу но вић, 1966, ру ко ва лац цен трал ног
гре ја ња, Кру ше вац

69. Зо ри ца Кон тић, 1980, тех ни чар ПТТ са о бра ћа ја, Ба -
нат ски Де спо то вац

70. Дра гу тин Пе рић, 1958, дипл. прав ник, При шти на

71. Ду шан Илић, 1980, еко но ми ста, Бе о град

72. Ли ди ја Ла тин кић, 1957, пред у зет ник, Ра ља

73. Дра ган Мла де но вић, 1956, ин же њер ор га ни за ци је
ра да, Ба рич

74. Дра ган Жи кић, 1952, ма шин ски тех ни чар, Кра гу је вац

75. Цве та Ми ла нов, 1962, тр го вац, Ди ми тров град

76. Ву ко Та сић, 1954, при ват ни пред у зет ник, Бе о град

77. Бра ти мир Спа сић, 1956, прав ник, Про ку пље

78. Та ра Кра сић, 1989, сту дент, Бе о град

79. Љу би ша Ку кољ, 1962, ин же њер са о бра ћа ја, Бе о град

80. Дра ган Ме дић, 1959, про фе сор, Бач

81. Гор да на Га јић, 1967, слу жбе ник,
Сме де рев ска Па лан ка

82. Ва си ли је Ми нић, 1940, пен зи о нер, Пан че во

83. Зо ран Че пер ко вић, 1968, елек тро ме ха ни чар, Те ме рин

84. Ве ра Фи ли по вић, 1962, пен зи о нер, Кнић

85. Фи лип Сто ја но вић, 1944, пе да гог, Бе о град

86. Су леј ман Спа хо, 1949, рад ник, Ло зни ца

87. Ру жи ца Ни ко лић, 1976, дипл. де фек то лог сур до лог,
Бе о град

88. Ср ђо Ко ма зец, 1958, дипл. ин же њер гра ђе ви не,
Но ва Па зо ва

89. Вла ди мир Ни ко лић, 1982, ви ши му зич ки во дич
пре во ди лац, Аран ђе ло вац

90. Ана Ве лич ко вић, 1971, ла бо рант би о ло ги је, Кру ше вац

91. Го ран Ра до ји чић, 1961, дипл. ин же њер шу мар ства,
Сур ду ли ца

92. Ми лан Га је вац, 1979, при ват ни пред у зет ник,
Срем ска Ми тро ви ца

93. Мир ја на Жив ко вић, 1946, уго сти тељ ски тех ни чар,
Ја го ди на

94. Дра ган Ђер ко вић, 1956, при ват ни пред у зет ник,
Кра ље во

95. Ми ле Ста мен ко вић, 1954, пен зи о нер, Зе мун

96. Ана Ми нић, 1973, дипл. хе миј ски тех но лог, Ра шка

97. Ни ко ла Ђу ка но вић, 1980, ап сол вент де мо гра фи је,
Бе о град

98. Ср ђан Сто јиљ ко вић, 1970, про фе сор исто ри је, Ниш

99. Зо ри ца Кне же вић, 1954, дипл. прав ник, Ло зни ца

100. Урош Ала ва ња, 1949, пен зи о нер, Вра нић

101. Ми ло рад Је ла ча, 1951, дипл. ин же њер ма шин ства,
При гре ви ца

102. До ло рес Ра ден ко вић, 1979, сту дент, Бе о град

103. Ми ро слав Мал ба ша, 1979, еко ном ски тех ни чар,
Бе о град

104. Ве ро љуб Ми цић, 1966, ауто ла ки рер, Жа ба ри

105. Сње жа на Бу нић, 1962, ад ми ни стра тив ни рад ник,
По жа ре вац

106. Дар ко Вуј чин, 1965, ту ри стич ки тех ни чар, Пер лез

107. Сто јан Тин тор, 1955, дипл. ин же њер елек тро тех ни -
ке, Те ме рин

108. Љи ља на Ве змар, 1973, тех ни чар друм ског са о бра -
ћа ја, Си риг
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109. Зо ран Ињац, 1968, во зач, Сур чин

110. Јо ви ца Стој ме но вић, 1959, еко ном ски тех ни чар, 
Бу ја но вац

111. Вла ста Ко стић, 1947, про фе сор со ци о ло ги је, 
Бе о град

112. Бо јан Кр стић, 1971, про фе сор раз ред не на ста ве, Ниш

113. Ни ко ла Ан то ни је вић, 1943, ма шин ски ин же њер,
Не го тин

114. Ана Пет ко вић, 1982, еко но ми ста, Ла за ре вац

115. Ста мат Ми ло ва но вић, 1962, дипл. ин же њер по љо -
при вре де, Жа гу би ца

116. Љу би ша Са ва ти је вић, 1960, ма шин ски ин же њер,
Бо ље вац

117. Ду ши ца Ми ло са вље вић, 1982, фи ло лог срп ског
је зи ка и књи жев но сти, Ри то пек

118. Бо бан Ми јо вић, 1974, пред у зет ник уго сти тељ, Бла це

119. Ми ро слав Не шко вић, 1953, док тор сто ма то ло ги је,
Ба ји на Ба шта

120. Ва лен ти на Ли чи нар, 1982, ап сол вент, Бе о град

121. Љу бо мир Јо кић, 1978, дипл. прав ник, Но ви Сад

122. Зо ран Ћи рић, 1958, во зач, Жи то ра ђа

123. Је ле на Де лић, 1961, еко ном ски тех ни чар, Ру ма

124. То дор Шљи вар, 1957, тр го вац, Бе о град

125. Не над Ри стић, 1978, елек тро тех ни чар ауто ме ха ни ке,
Бе о град

126. На да Па у но вић, 1963, пре храм бе ни тех ни чар, Бач ка
То по ла

127. Ми лан Ни ко лић, 1954, дипл. ин же њер ма шин ства,
Ари ље

128. Пе тар Ми тић, 1956, адво кат, Вра ње

129. Ве сна Је лић-Квр гић, 1961, еко ном ски тех ни чар,
Сур чин

130. Бра ти слав Ми ло ше вић, 1964, пен зи о нер, Кра ље во

131. Ми ло ји ца Ка ли ча нин, 1957, при ват ни пред у зет ник,
Сје ни ца

132. Мир ја на Ар се ни је вић, 1963, вас пи тач, Бе о град

133. Да не Ани чић, 1967, ге о ме тар, Ива њи ца

134. др Ста шко Стој ко вић, 1968, пе ди ја тар, Ниш

135. Гор да на Ви до вић, 1964, ад ми ни стра тив ни рад ник,
Зе мун

136. Зла то ја Мом чи лов, 1951, по љо при вред ник , Опо во

137. Го ран Ран чић, 1960, ссс гим на зи ја, Ба бу шни ца

138. Бран ка Ше вић, 1968, ме ди цин ска се стра, Бач ки Пе -
тро вац

139. Сте ван Те о фи лов, 1963, елек тро тех ни чар, Си вац

140. Све ти слав Јо вић, 1957, дипл. по ли ти ко лог, Вла со -
тин це

141. Ма ри ца Ши мо њи, 1963, ко зме тич ки тех ни чар, Зе мун

142. Бо јан Мар ко вић, 1974, са о бра ћај ни тех ни чар, Вр бас

143. Зо ран Те шић, 1965, дипл. еко но ми ста, Бе о чин

144. Сне жа на Му шиц ки, 1974, про фе сор срп ског је зи ка,
Но ви Сад

145. Бран ко Про тић, 1983, сту дент, Ва ље во

146. Ми лан Ман дић, 1949, пен зи о нер, Те ме рин

147. Ма ри ја Ми хаљ, 1986, фар ма це ут ски тех ни чар, Зе мун

148. Сла ви ша Ми лен ти је вић, 1972, при ват ни пред у зет ник,
Ле по са вић

149. Алек сан дар Ре нов че вић, 1983, про фе сор књи жев -
но сти, Љу бо ви ја

150. Да рин ка Ми љуш, 1975, дипл. еко но ми ста, Апа тин

151. Мар ко Јо ва но вић, 1987, по ли ти ко лог, Ло зни ца

152. Ми лу тин Жив ко вић, 1952, при ват ни пред у зет ник,
Но ва Ва рош

153. Див на Ба бић, 1949, дипл. прав ник, Сом бор

154. Ср бо љуб Спа со је вић, 1951, пен зи о нер, Кра ље во

155. Ср ђан Чор бић, 1965, спе ци ја ли ста ин же њер ме наџ -
мен та про из вод ње, Ра шка

156. Ми ли ца Вељ ко вић-Здрав ко вић, 1970, фар ма це ут -
ски тех ни чар, Бој ник

157. Ра де Јо кић, 1989, тех ни чар друм ског са о бра ћа ја, 
Те ме рин

158. Па вле Лу жа ић, 1968, ССС, Па чир

159. Је ле на Ри стић, 1984, сту дент, Ле ско вац

160. Иви ца Ми лан ков, 1977, дипл. еко но ми ста, Но во
Ми ло ше во

161. Љу бо мир Гла ва ше вић, 1956, пред у зет ник, Кр че дин

162. Ма ри на Не дељ ко вић, 1989, дипл. со ци о лог, Но ви Сад

163. Ла зар Ча вић, 1973, ма шин ски тех ни чар, 
До њи То вар ник

164. Зо ран Лон ча ре вић, 1985, ма стер ин фор ма ци о не
тех но ло ги је, Но ви Па зар

165. Ели за бе та Ми лић, 1971, сту дент, Ва ље во

166. Ми лан То до ро вић, 1941, алат ни чар, Ра ко ви ца се ло

167. Го ран Илић, 1970, по љо при вред ник, Че сте рег

168. Ми ли ја на Ки тић, 1968, учи тељ, При шти на

169. Ни ко ла Ра да ко вић, 1960, елек тро мон тер, 
Срп ска Цр ња

170. Ни ко ла Три ву но вић, 1966, стру ков ни ин же њер
ма шин ства, Ђур ђе во

171. Ми ли ца Ба ји ло, 1988, сту дент, Но ви Сад

172. Не над Па вли ца, 1975, ма шин ски тех ни чар, 
Гор њи Ми ла но вац

173. Ра до ван Фи ли по вић, 1976, му зи чар, Ча чак

174. Да ни је ла Му тав џић, 1973, хе миј ски тех ни чар, Зве чан

175. Не бој ша Мла де но вић, 1967, ма шин ски тех ни чар, Ниш

176. Ми о драг Јо цић, 1960, елек три чар, Пи рот

177. Ан ки ца Сми ља нић, 1987, дипл. еко но ми ста, Ма ли
Звор ник

178. мр Вла да Ђор ђе вић, 1966, ма ги стар би о тех нич ких
на у ка, Ле ско вац

179. Дра ган Стан ко вић, 1970, при ват ни пред у зет ник,
Ме две ђа

180. Да на Пе јо вић, 1966, дипл. ин же њер тех но ло ги је,
Но ва Ва рош

181. Алек сан дар Мар ко вић, 1983, ауто ме ха ни чар, 
Лај ко вац

182. Алек сан дар Јо си по вић, 1976, ма шин бра вар, 
Бе о град

183. Дра га на Ца ко вић, 1977, дипл. прав ник, При је по ље
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184. Алек сан дар Јо ва но вић, 1978, ма шин бра вар, Бор

185. Ми лош Ушље бр ка, 1992, сту дент, Бе о град

186. Ми ле на Авра мо вић, 1954, дипл. еко но ми ста,

Гор њи Ми ла но вац

187. Ми лош Хр ка ло вић, 1989, дипл. по ли ти ко лог,

Бе о град

188. Дра ган Ве се ли но вић, 1971, еко ном ски тех ни чар,

Бе о град

189. Са ња Го лу бо вић, 1967, тех ни чар хор ти кул ту ре,

Ча чак

190. Ми ха и ло Ко ва че вић, 1976, док тор сто ма то ло ги је,

Бе о град

191. Ми ро слав То мић, 1943, ме ха ни чар, Ба ра је во

192. Ми ла на Ре љић, 1987, сту дент, Ру мен ка

193. Бран ко Дра го вић, 1957, пред у зет ник, Бе о град

194. Ми о драг Ко вр ли ја, 1948, прав ник, Бе о град

195. Ми ле на Мла де но вић, 1952, еко ном ски тех ни чар, Ниш

196. Алек сан дар Сми ља нић, 1960, елек тро тех ни чар,

Бе о град

197. Ми лан Ву чи ће вић, 1965, ма шин бра вар, Ла за ре вац

198. Сне жа на Жив ко вић, 1959, тех ни чар те ле ко му ни ка -

ци ја, Ниш

199. Зо ран Ми тић, 1962, при ват ни пред у зет ник, Пи рот

200. Ми о драг Стан ко вић, 1961, рад ник, Но ви Бе о град

201. Зо ри ца Аран ђе ло вић, 1961, еко ном ски тех ни чар, Ниш

202. Бу ди мир Рад ма но вић, 1990, сту дент, Со пот

203. Ми о мир Јо вић, 1952, мо лер-фар бар, Бе о град

204. Оли ве ра Ђе ли но вић, 1960, дипл. ин же њер агро но -

ми је, Ка ча ре во

205. Алек сан дар Ми лић, 1985, дипл. прав ник, Ужи це

206. Пе тар Јев тић, 1976, еко ном ски тех ни чар, 

Вла ди мир ци

207. Ду ши ца Сте во вић, 1955, тек стил ни рад ник, Брус

208. Зо ран Ми ло ва но вић, 1954, кон фек ци о нар, Ба то чи на

209. Не над Пе тро вић, 1967, при ват ни пред у зет ник, 

Де спо то вац

210. Ра ди ца Јо цић, 1962, про фе сор, Бе ла Па лан ка

211. Бра ни слав Ко стић, 1943, са о бра ћај ни ин же њер, 

Па ра ћин

212. Ми ро љуб Ран ко вић, 1949, ауто ме ха ни чар, Сви лај нац

213. Љи ља на Пе шић, 1966, цве ћар, Сме де ре во

214. Дра ган То шић, 1957, еко но ми ста, Вла ди чин Хан

215. Алек сан дар Илић, 1970, спорт ски рад ник, Ло зни ца

216. Дра га на Да јо вић, 1980, кон фек ци о нар, Бе о град

217. Стој ко Сто ја но вић, 1977, рад ник, Зе мун

218. Ми лош Че пер ко вић, 1967, ме на џер про да је,

Врњач ка ба ња

219. Гор да на Та сић, 1955, ма шин ски тех ни чар,

Бу ја но вац

220. Жељ ко Бо гу но вић, 1964, еко но ми ста, Ћи ће вац

221. Де јан Ма рин ко вић, 1992, сту дент, Кру ше вац

222. Ру жа Стан ко вић, 1966, еко но ми ста, Вра ње

223. Ми о драг По по вић, 1960, по гон ски елек три чар,
Тр го ви ште

224. Го ран Сто ја но вић, 1962, ма шин ски тех ни чар, Бор

225. Ми лан ка Ћо ћић, 1958, при ват ни уго сти тељ,
Алек сан дро вац

226. Ра до мир Пе тро вић, 1950, ме та ло гло дач, Мај дан пек

227. Дра шко На у мо вић, 1962, при ват ни пред у зет ник,
Ма ло Цр ни ће

228. На та ша Вељ ко вић, 1976, еко ном ски тех ни чар,
Но ви Па зар

229. До бри ца Вла јић, 1964, пред у зет ник, Та ба но вац

230. Дра ган Сто ја ди но вић, 1958, елек тро тех ни чар,
По жа ре вац

231. Мар та Ми ћић, 1981, гра ђе вин ски тех ни чар,
Срем ска Ми тро ви ца

232. Да ни ло Пе јак, 1959, тр го вац, Бач ка Па лан ка

233. Че до мир Јан ко вић, 1984, еко но ми ста, Те ме рин

234. Љи ља на Ман дић, 1984, еко ном ски тех ни чар, Ва ши ца

235. Зо ран Абра мо вић, 1961, елек тро тех ни чар, Су бо ти ца

236. Да ли бор Ра до са вље вић, 1973, пен зи о ни са но вој но
ли це, Зре ња нин

237. Иван ка Лу чић, 1961, ко зме то лог, Су бо ти ца

238. Сто јан Цвет ко вић, 1958, по љо при вред ни ин же њер,
Ле ба не

239. Гој ко Стра хи њић, 1945, ге о ме тар, Цр на Тра ва

240. Ми ла на Гр бић, 1986, ап сол вент, Зре ња нин

241. Зо ран Стан ко вић, 1975, тр го вац, Ла по во

242. Дра ган Јо ва но вић, 1960, по штар, Алек си нац

243. Је ле на Со виљ, 1980, дипл. еко но ми ста, Бач ка Па лан ка

244. Го ран Па при ца, 1977, елек тро за ва ри вач, Ја го ди на

245. Дра жен Ву јић, 1984, елек тро тех ни чар енер ге ти ке,
Ср бо бран

246. Љи ља на Мар ко вић, 1952, еко ном ски тех ни чар,
Бо га тић

247. Зо ран Ка ран, 1962, дипл. ме на џер у спор ту, Но ви Сад

248. Ми лан Ко ва чић, 1975, сту дент, Со пот

249. Је ле на Мар ко вић, 1983, тек стил ни тех ни чар, Бач ка
Па лан ка

250. Ми лен ко Ми ла но вић, 1968, рад ник, Зе мун
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Уз по моћ моћ не ме диј ске ма ши не -
ри је, за тим број них тзв. по ли тич ких
ана ли ти ча ра, ми ли о на евра уло же них
у из бор ну кам па њу, као и стра них слу -
жби, То ми слав Ни ко лић по стао је
пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је. То је
пре суд но ути ца ло на фор ми ра ње Вла -
де у са да шњем са ста ву. Не се би чан до -
при нос то ме дао је и сам Бо рис Та дић,
ко ји је не дав но јав но при знао да је уче -

ство вао у фор ми ра њу стран ке То ми -
сла ва Ни ко ли ћа и Алек сан дра Ву чи ћа,
да је, ка ко ре че, „по др жао де мон ти ра -
ње Срп ске ра ди кал не стран ке, ко је је
би ло ди рект на по сле ди ца фор ми ра ња
СНС”. На из бо ри ма 2012. го ди не оси ро -
ма ше ни и обес пра вље ни гра ђа ни Ср -
би је ни су гла са ли за То ми сла ва Ни ко -
ли ћа већ про тив Бо ри са Та ди ћа – чо ве -
ка ко ји пред ста вља пер со ни фи ка ци ју

оту ђе ња вла сти од на ро да, еко ном -
ског уни ште ња Ср би је, ко руп ци је и
зло у по тре бе свих др жав них ре сур са.
„По ча сно ме сто” за зло у по тре бе и ко -
руп ци ју при па да не сум њи во јав ним
пред у зе ћи ма. Све сни то га, пред став -
ни ци са да шњег Ву чи ће вог ре жи ма
нај ве ћи део свог пред из бор ног про -
гра ма, у вре ме док су би ли ла жна опо -
зи ци ја, по све ти ли су еко ном ским пи -
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ВУЧИЋЕВИ ДИРЕКТОРИ
ПЛАЋЕНИ КАО ТУРСКИ ВЕЗИРИ

Јавна предузећа и агенције извори корупције

Због њих је просек плате 50.800 динара
Плате директора јавних предузећа

по званичним подацима

Агенције за борбу против корупције

Слободан Цвијан, ди рек тор Ди рек ци је за кон тро лу ле те ња – 810.000,00

Душан Бајатовић, ге не рал ни ди рек тор ЈП „Ср би ја гас”  – 719.307,82

Јоргованка Табаковић, гувернер Народне банке – 630.000

Предраг Ћулибрк, ге не рал ни ди рек тор „Те ле ко ма” Ср би ја – 470.000,00

Милан Живановић, ди рек тор за ци вил но ва зду хо плов ство– 450.000,00

Зоран Дробњак, ди рек тор ЈП „Пу те ви Ср би је” – 226.157,00

Александар Обрадовић, ди рек тор „Елек тро при вре де” Ср би је – 167.000,00

Драгољуб Симоновић, ди рек то р А.Д. „Же ле зни це Ср би је” – 160.000,00

Милорад Грчић, ди рек тор РБ „Ко лу ба ра” Д.О.О. Ла за ре вац – 160.000,00

Ди рек тор Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја при ма ме сеч ну пла ту од

190.000,00 ди на ра; пред сед ник Са ве та Аген ци је за енер ге ти ку – 189.764,00

ди на ра; ди рек тор Аген ци је за акре ди та ци ју здрав стве них уста но ва Ср би је –

117.120,00 ди на ра, по моћ ник ди рек то ра Аген ци је за за шти ту жи вот не сре -

ди не – 111.118,22 ди на ра.

У налету „борбе” против корупције и криминала Александар Вучић „заборавио” јавна преду-

зећа иако су то глав ни из во ри ко руп ци је, по го то во по сле на и ме но ва ња ње го вих ди рек то ра са,

бла го ре че но, сум њи вим ди пло ма ма • Ипак, за по слу шност Ву чи ћу на гра ђе ни су без о бра зно

ви со ким пла та ма •

Исто је и у аген ци ја ма чи је су уки да ње на пред ња ци гла сно на ја вљи ва ли у прет ход ној кам па њи
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та њи ма и на вод ном ре ша ва њу про -

бле ма у јав ним пред у зе ћи ма као ге не -

ра то ру ко руп ци је и на чи ну за „из вла -

че ње нов ца” из бу џе та др жа ве. 

Фи нан сиј ски из ве шта ји у пе ри о ду

од 2008. го ди не до да нас по ка зу ју да је

при вре да Ср би је по сло ва ла са чи стим

гу бит ком. У укуп ном не то фи нан сиј -

ском ре зул та ту срп ске при вре де, тј.

не то гу бит ку, јав на пред у зе ћа, по сма -

тра на за јед но, уче ству ју са око ¼. Јав на

пред у зе ћа (и ре пу блич ка и ло кал на)

чи не 0,7% укуп них при вред них дру -

шта ва, за по шља ва ју 16,2% укуп но за -

по сле них у Ср би ји, рас по ла жу са пре ко

1/3 вред но сти ка пи та ла у при вре ди,

оства ру ју 10,1% укуп ног при хо да и

9,3% до би ти при вре де. Ка рак те ри сти -

ке по сло ва ња јав них пред у зе ћа су: ни -

ска ефи ка сност, пре за ду же ност, за ста -

ре ла ин фра струк ту ра и опре ма ко ја

зах те ва но ва ин ве сти ци о на ула га ња.

Пла те ди рек то ра
јав них пред у зе ћа

увре да за на уч ни ке, 
ле ка ре, про фе со ре...

Оног тре нут ка ка да су се до че па ли

вла сти, не ка да шњи кри ти ча ри Та ди -

ће вог ре жи ма ко ји су обе ћа ва ли да ће

да за ве ду ред у јав ним пред у зе ћи ма,

шут ну ли су сво ја обeћа ња и на ста ви -

ли та мо где је прет ход ни ре жим стао –

са мо у још ве ћој ме ри! А ка ко су са мо

то би ли жу стри кри ти ча ри у вре ме

док су у На род ној скуп шти ни Ре пу -

бли ке Ср би је глу ми ли опо зи ци ју! Док

је гу би так рад них ме ста по стао сва ко -

днев на по ја ва, си ва сва ко днев и ца Ср -

би је, док мла ди обра зо ва ни љу ди ко ји

ни су чла но ви стра на ка на вла сти до -

че ку ју сва ки но ви дан са апа ти јом и

све ве ћом де пре си јом јер не мо гу да се

за по сле, док нај бо љи сту ден ти са нај -

ви шим оце на ма од ла зе из зе мље у

„бе ли свет” – ди рек то ри по је ди них

јав них пред у зе ћа так ми че се у ме ђу -

соб ној ба ха то сти. 

Пре ма зва нич ним по да ци ма Аген -

ци је за бор бу про тив ко руп ци је, пла те

про бра них ди рек то ра јав них пред у зе -

ћа су не при ме ре но ви со ке: Ду шан Ба -

ја то вић ге не рал ни ди рек тор ЈП „Ср би -

ја гас” Но ви Сад – 176.188,62 ди на ра

ме сеч но из сред ста ва пред у зе ћа. На -

рав но, ово ни су је ди на при ма ња овог

функ ци о не ра, већ из ре пу блич ког бу -

џе та на име па у ша ла на род ног по сла -

ни ка при ма 30.354,00 ди на ра и

1.418.297,50 ди на ра на име члан ства у

над зор ном од бо ру А.Д. „Ју го рос гас”,

док из оста лих јав них из во ра ње го ва

го ди шња при ма ња на име члан ства у
над зор ном од бо ру Под зем ног га са
„Ба нат ски двор” из но се 4.139.800,00
ди на ра и члан ства у над зор ном од бо -
ру „Ин фор ма ти ка” а.д. Бе о град
595.085,00 ди на ра. Пре драг Ћу ли брк,
ге не рал ни ди рек тор „Те ле ко ма” Ср би -
ја из ре пу блич ког бу џе та при ма ме сеч -
ну за ра ду од 470.000,00 ди на ра. Алек -
сан дар Об ра до вић, ди рек тор „Елек -

тро при вре де” Ср би је из ре пу блич ког
бу џе та – 167.000,00 ди на ра ме сеч но.
На ме сту ди рек то ра А.Д. „Же ле зни це
Ср би је” Дра го љуб Си мо но вић при ма
ме сеч но из ре пу блич ког бу џе та
160.000,00 ди на ра, ко ли ко и Ми ло рад
Гр чић, ди рек тор РБ „Ко лу ба ра” Д.О.О.
Ла за ре вац, док Зо ран Дроб њак, ди рек -
тор ЈП „Пу те ви Ср би је” го ди шње при -
ми 2.713.884,50 ди на ра, или ме сеч но
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по 226.157,00 ди на ра из ре пу блич ког
бу џе та. Ди рек тор Ди рек ци је за кон -
тро лу ле те ња Ра до ји ца Ров ча нин ме -
сеч но „за ра ди” 810.000 ди на ра, а Ми -
лан Жи ва но вић, ди рек тор за ци вил но
ва зду хо плов ство, 450.000 ди на ра.

Иако За кон о мак си мал ним за ра да -

ма у јав ном сек то ру де фи ни ше нај ви -

шу не то за ра ду за ди рек то ре у јав ним

пред у зе ћи ма у из но су од 165.995,55

ди на ра, уве ћа ном је ди но по осно ву

вре ме на про ве де ног на ра ду (ми ну ли

рад), због ис пла те ви ших пла та ни у

јед ном слу ча ју ни је до шло до при ме не

санк ци ја.

Про пи са на ка зна за ову вр сту зло у -

по тре бе је од по ла ми ли о на до ми ли он

ди на ра!

На осно ву ових и ова квих ме сеч них

при хо да Ре пу блич ки за вод за ста ти -

сти ку из ра чу нао је да је про сеч на ме -

сеч на за ра да у Ср би ји 50.800 ди на ра,

што је иза зва ло гнев ве ћи не за по сле -

них, ко ји про сеч но при ме око два де се -

так хи ља да ди на ра. У про сек је сва ка ко

ура чу на то и 630.000 ди на ра ко је ме -

сеч но при ми Јор го ван ка Та ба ко вић,

ко ја је јав но из ја ви ла да ће сма њи ти

сво ју пла ту од мах по пре у зи ма њу

функ ци је гу вер не ра На род не бан ке.

Функ ци ју је пре у зе ла, пла ту ни је сма -

њи ла, а ни Ву чић ни је ло мио бра ве

због то га. Не би би ло мар ке тин шки

про фи та бил но!

Став Срп ске ра ди кал не стран ке је

да ди рек то ри јав них пред у зе ћа мо ра ју

по што ва ти про пи са не за ко не ко ји се

од но се на ви си ну њи хо вих пла та, да не

сме ју вр ши ти зло у по тре бе и раз ба ци -

ва ти се нов цем по ре ских об ве зни ка и

да мо ра ју де ли ти суд би ну оста лих гра -

ђа на ко ји „ни су има ли сре ће” да се за -

по сле у јав ним пред у зе ћи ма! За сва ко

не по што ва ње за ко на мо ра ју би ти ка -

жње ни и сме ње ни!

Уки да ње не по треб них аген ци ја
још јед на Ву чи ће ва лаж

Ре ком ла жних обе ћа ња пред из бо -

ре 2012. го ди не те кла је и на ја ва сма -

ње ња бро ја др жав них аген ци ја, за во -

да, са ве та, ди рек ци ја, упра ва и дру гих

ре пу блич ких ор га на и ор га ни за ци ја

на ма ње од 50. Пре но што су до шли на

власт, при пад ни ци СНС-а, не треп нув -

ши у из бор ној кам па њи да ли су ово

обе ћа ње, јер су зна ли да су при вред ни -

ци ко ји ства ра ју но ву вред ност и пре -

ве лик број не за по сле них обра зо ва них

љу ди вр ло не за до вољ ни по сто ја њем

нео прав да но ве ли ког бро ја не по треб -

них др жав них аген ци ја, за во да, са ве та,

ди рек ци ја, упра ва и дру гих ре пу блич -

ких ор га на и ор га ни за ци ја чи је су над -

ле жно сти па ра лел не над ле жно сти ма

зва нич них др жав них ор га на, а ко је као

по ре ски об ве зни ци мо ра ју да из др жа -

ва ју сво јим нов цем. Обе ћа ли и као и

све оста ло – сла га ли! 
Зва нич ни по да ци ко је је мо рао да

обе ло да ни по ве ре ник за ин фор ма ци је
од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о
лич но сти по ка зу ју сле де ће: у Ре пу бли -
ци Ср би ји по сто ји 104 аген ци ја, за во -

да, са ве та, ди рек ци ја, упра ва, али и још
20 са мо стал них ор га на и не за ви сних
те ла! Ра чу ни ца је ја сна: 124 и 50 ни је и
ни ка да не ће би ти исто! Све га се дам
па ра лел них ин сти ту ци ја пре ста ло је
да по сто ји. Све оста ле и да ље слу же за
збри ња ва ње стра нач ких ка дро ва са
пла та ма чи ји су из но си мно го ви ши од
пла та у зва нич ним др жав ним ор га ни -
ма. Власт је на вод но пла ни ра ла и На -
род ној скуп шти ни упу ти ла у про це ду -
ру два пред ло га за ко на о аген ци ја ма,
та ко да би јед ној аген ци ји са мо био
про ме њен на зив – Аген ци ја за оси гу -
ра ње и фи нан си ра ње из во за убу ду ће
би се зва ла Аген ци ја за фи нан си ра ње
и са на ци ју при вре де, док би Аген ци ја
за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка
мо гла пре ста ти са ра дом. За што баш
она? Да ли се мо жда ра ди о не ком лич -
ном об ра чу ну? Од го вор на ово пи та ње,
ка да би хтео, мо жда би мо гао да ти ми -
ни стар при вре де (у остав ци) Са ша Ра -
ду ло вић, „не стра нач ки ка дар” СНС-а.
Та ко ђе би мо гао да раз ја сни ди ле му да
ли је и због че га Аген ци ја за ли цен ци -
ра ње сте чај них управ ни ка под не ла
ди сци плин ском ве ћу Аген ци је пред -
лог за по кре та ње ди сци плин ског по -
ступ ка про тив истог (од ла зе ћег) ми -
ни стра Са ше Ра ду ло ви ћа, бив шег ли -
цен ци ра ног сте чај ног управ ни ка? Да
ли је При вред ни суд из ре као ме ру јав -
не опо ме не и нов ча не ка зне та да -
шњем сте чај ном управ ни ку Са ши Ра -
ду ло ви ћу због учи ње не те же по вре де
рад не ду жно сти?

Хи пер про дук ци ја ра зних аген ци ја,

упра ва, ко ми си ја и дру гих ор га на и ор -

га ни за ци ја има за по сле ди цу огром не

тро шко ве на те рет ре пу блич ког бу џе -

та. Нај ве ћи про блем је у то ме што сви

по сло ви ко ји су им по ве ре ни мо гу и

тре ба да се оба вља ју у окви ру зва нич -

них др жав них ор га на. То зна чи да је

њи хо во по сто ја ње не по треб но! Али,

аген ци је и оста ле по ме ну те ин сти ту -

ци је су по ста ле рај за пар тиј ске ка дро -

ве – рај у пра вом сми слу те ре чи јер су

у њи ма пла те мно го ви ше не го у зва -

нич ним др жав ним ор га ни ма. Ди рек -

тор Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја

при ма ме сеч ну пла ту од 190.000,00 ди -

на ра; пред сед ник Са ве та Аген ци је за

енер ге ти ку – 189.764,00 ди на ра; ди -

рек тор Аген ци је за акре ди та ци ју

здрав стве них уста но ва Ср би је –

117.120,00 ди на ра, по моћ ник ди рек -

то ра Аген ци је за за шти ту жи вот не

сре ди не – 111.118,22 ди на ра.
Ву чић је у прет ход ној кам па њи по -

ред уки да ња аген ци ја обе ћао и осни -
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ва ње не ка кве Кан це ла ри је за бр зе од -
го во ре. Бр зо је сла гао и јед но и дру го.

Срп ска ра ди кал на стран ка се за ла -
же да по сло ве др жав не упра ве оба -
вља ју зва нич ни др жав ни ор га ни пре -
ма сво јим над ле жно сти ма. Нео п ход на
је све о бу хват на ана ли за о по тре би и
зна ча ју ор га на у са ста ву др жав не
упра ве, аген ци ја и пра те ћих ре гу ла -
тор них те ла ко јом би се утвр ди ло ко ји
ор га ни има ју па ра лел не над ле жно сти,
а за тим би аген ци је и ра зна дру га те ла
за ко ја се уста но ви да не ма по тре бе за
њи хо вим по сто ја њем – би ла уки ну та, а
бу џет, гра ђа ни и при вре да рас те ре ће -
ни не по треб ног те ре та из др жа ва ња
пре гло ма зног чи нов нич ког апа ра та.

Пла те ру ко во ди ла ца и за по сле них у

др жав ним ор га ни ма мо ра ју би ти у

скла ду са за ко ном. На нај ви ше др жав -

не функ ци је мо гу се би ра ти са мо ли ца

ко ја ни су осу ђи ва на пред при вред ним

су до ви ма због учи ње них те жих по вре -

да рад них ду жно сти.

Кон кур си за ди рек то ре
јав них пред у зе ћа

фар са у ре жи ји ли це ме ра
Као јед ну од нај зна чај ни јих од ред -

би но вог За ко на о јав ним пред у зе ћи ма
ли це мер на и ла жљи ва власт у Ср би ји
на сва зво на је огла си ла спро во ђе ње
јав них кон кур са за име но ва ње ди рек -
то ра јав них пред у зе ћа. По је ди ни осни -
ва чи јав них пред у зе ћа на ло кал ном
ни воу по жу ри ли су да збри ну сво је ка -
дро ве на вод но спро во де ћи јав не кон -
кур се. Го ри на чин за вре ђа ње ин те ли -
ген ци је обич них гра ђа на ко ји ни су
при пад ни ци стра на ка на вла сти ни је
мо гао би ти сми шљен! Фар са обич но
по чи ње оног тре нут ка ка да при ја вље -
ни кан ди да ти за ди рек то ре из ла зе на
те сти ра ње пред Ко ми си ју за име но ва -
ње ди рек то ра ка ко би она оце ни ла
струч ну оспо со бље ност, зна ње и ве -
шти не ко је се од но се на по сло ва ње
пред у зе ћа и по се до ва ње ор га ни за тор -
ских спо соб но сти. Ко ми си ја по ста вља

пи та ња, кан ди да ти од го ва ра ју и до би -
ја ју оце не. Нај ве ћи број бо до ва и пр ва
ме ста оба ве зно при па да ју ви ђе ним
пар тиј ским ка дро ви ма ко ји са још два
кан ди да та иду пред од бор ни ке скуп -
шти не на из бор! За ди рек то ре јав них
пред у зе ћа ли стом се би ра ју ви ђе ни
пар тиј ски ка дро ви и по не ки „не стра -
нач ки ка дар” по ме ри по је ди не по ли -
тич ке пар ти је!

Срп ска ра ди кал на стран ка из ра жа -

ва свој чврст став да ди рек то ре јав них

пред у зе ћа тре ба да име ну је осни вач

(Вла да, ор ган по кра јин ске вла сти или

ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве) и

да то ли це бу де при пад ник по ли тич ке

пар ти је ко ја чи ни власт. По ли тич ке

пар ти је по сто је да би пре у зи ма ју ћи од -

го вор ност за вр ше ње вла сти мо гле да

ре а ли зу ју ци ље ве де фи ни са не сво јим

про гра мом и да би има ле ути цај на све

сфе ре жи во та. По ли тич ка пар ти ја ко ја

је при хва ти ла од го вор ност да вр ши

власт мо ра па жљи во да ода бе ре ка -

дро ве ко ји ће вр ши ти јав не функ ци је и

том при ли ком шти ти ти јав ни ин те -

рес. Од ли ца по ста вље них на тим

функ ци ја ма тра жи ће од го вор ност. Бе -

сми сле но је да ди рек то ри јав них пре -

ду зе ћа бу ду не стра нач ке лич но сти, јер

се он да по ста вља пи та ње: ко ме ће они

VELIKA SRBIJA 27

Пљачка�Србије

Оштра контрола
директора

Став Срп ске ра ди кал не стран ке
је да ди рек то ри јав них пред у зе ћа
мо ра ју по што ва ти про пи са не за ко -
не ко ји се од но се на ви си ну њи хо -
вих пла та, да не сме ју вр ши ти зло у -
по тре бе и раз ба ци ва ти се нов цем
по ре ских об ве зни ка и да мо ра ју де -
ли ти суд би ну оста лих гра ђа на ко ји
„ни су има ли сре ће” да се за по сле у
јав ним пред у зе ћи ма! За сва ко не по -
што ва ње за ко на мо ра ју би ти ка -
жње ни и сме ње ни!

Департизација – увод у диктатуру

Срп ска ра ди кал на стран ка из ра жа ва свој чврст став да ди рек то ре јав них пред у зе ћа тре ба да име ну је осни вач
(Вла да, ор ган по кра јин ске вла сти или ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве) и да то ли це бу де при пад ник по ли тич -
ке пар ти је ко ја чи ни власт. По ли тич ке пар ти је по сто је да би пре у зи ма ју ћи од го вор ност за вр ше ње вла сти мо гле да
ре а ли зу ју ци ље ве де фи ни са не сво јим про гра мом и да би има ле ути цај на све сфе ре жи во та. По ли тич ка пар ти ја ко -
ја је при хва ти ла од го вор ност да вр ши власт мо ра па жљи во да ода бе ре ка дро ве ко ји ће вр ши ти јав не функ ци је и
том при ли ком шти ти ти јав ни ин те рес. Од ли ца по ста вље них на функ ци јe тра жи ће од го вор ност. Бе сми сле но је да
ди рек то ри јав них пред у зе ћа бу ду не стра нач ке лич но сти, јер се он да по ста вља пи та ње ко ме ће они по ла га ти ра чу -
не и ко ће сно си ти од го вор ност за њи хов рад. Та ко зва на „де пар ти за ци ја” пред ста вља увод у дик та ту ру. Нај бо љи
при мер за то пру жа Алек сан дар Ву чић по ста вља ју ћи на че ло по је ди них др жав них ор га на на вод но „не стра нач ке
лич но сти” ко је за свој рад од го ва ра ју ис кљу чи во ње му! Са мо он „је над ле жан” да пред ла же њи хов и из бор и сме ну.
Школ ски при мер дик та ту ре.
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по ла га ти ра чу не и ко ће сно си ти од го -

вор ност за њи хов рад? Та ко зва на „де -

пар ти за ци ја” пред ста вља увод у дик -

та ту ру. Нај бо љи при мер за то пру жа

Алек сан дар Ву чић по ста вља ју ћи на

че ло по је ди них др жав них ор га на на -

вод но „не стра нач ке лич но сти” ко је за

свој рад од го ва ра ју ис кљу чи во ње му!

Са мо он „је над ле жан” да пред ла же

њи хов и из бор и сме ну. Школ ски при -

мер дик та ту ре.

Др жа ва Ср би ја
не ма до вољ но при хо да

да по кри је рас хо де, за ду жу је се
да би суб вен ци о ни са ла јав на

пред у зе ћа – гу би та ше

За ко ном о бу џе ту за 2014. го ди ну

пред ви ђен је де фи цит у из но су од

182.5 ми ли јар ди ди на ра. Из го ди не у

го ди ну ку му ли ра ни су бу џет ски де фи -

ци ти и ство рен је огро ман јав ни дуг. И

по ред нео др жи ве си ту а ци је у јав ним

фи нан си ја ма, срп ска власт се и да ље

не пре кид но за ду жу је. Али то ни је крај

ап сур да! Суб вен ци је при вре ди из ре -

пу блич ког бу џе та пла ни ра не су у

укуп ном из но су од 8,3 ми ли јар ди, а

суб вен ци је за же ле зни цу 13,2 ми ли -

јар ди! У 2014. го ди ни Ре пу бли ка Ср би -

ја ће из да ти га ран ци је у из но су од 85,9

ми ли јар ди ди на ра. Од то га 23,7 ми ли -

јар ди за кре дит Аген ци ји за оси гу ра ње

де по зи та, док ће за 4,2 ми ли јар де кре -

ди та га ран то ва ти јав ном пред у зе ћу

„Еми си о на тех ни ка и ве зе”, а за 15,1

ми ли јар ди јав ном пред у зе ћу „Елек -

тро при вре да Ср би је”. 18,2 ми ли јар де

кре ди та јав ном пред у зе ћу „Ср би ја гас”

би ће омо гу ће но уз га ран ци је др жа ве

Ср би је, а 6 ми ли јар ди АД „Же ле зни це

Ср би је”. Под се ћа ња ра ди, др жа ва Ср би -

ја, ко ја да је га ран ци је за ове кре ди те,

мо ра ће и да их вра ти уко ли ко их не бу -

ду от пла ти ли они ко ји су их до би ли! А

„Же ле зни це Ср би је” и „Ср би ја гас” су

ме ђу нај ве ћим срп ским гу би та ши ма!

На че лу „Же ле зни ца Ср би је”на ла зи

се ка дар СНС-а Дра го љуб Си мо но вић –

Си ма, чо век ко ји се осра мо тио чим је

сео у ди рек тор ску фо те љу. На пра вио

је цех од 165.000 ди на ра за је дан по -

слов ни ру чак. „Гу би та шки ме ни” под -

ра зу ме ва сле де ће: биф тек са цр ним

тар ту фи ма, сир „Ха лум ни”, ло сос фи -

ли ран на гри лу, бру ске ти „Франш”, пр -

шу та „Ње гу ши”, ло сос „Те ри ја ки”, зла -

ти бор ска јаг ње ти на и на рав но – ку -

бан ске ци га ре „Пар та гас”! Си мо но вић

је јав но сти по знат и по то ме да је као

ма шин ски рад ник са тро го ди шњом

сред њом шко лом ра дио као кон тро -

лор ши на на пру га ма, а по стао је ди -

рек тор са две ви со ко школ ске ди пло -

ме. Ни ка да ни је об ја снио ка ко је до шао

до тих ди пло ма и где је та ко бр зо по те -

зно по стао „ака дем ски гра ђа нин”. Ни је

утвр ђе но да ли је „сту ди рао” са та да -

шњим пред сед ни ком на пред ња ка То -

ми сла вом Ни ко ли ћем, или мо жда са

Сла ви шом То па ло ви ћем, бив шим Ни -

ко ли ће вим шо фе ром, ауто ли ма ром,

да нас пот пред сед ни ком оп шти не Зе -

мун, ди пло ми ра ним ме на џе ром. Мо -

жда са Де ја ном Ма ти ћем, бив шим Ву -

чи ће вим шо фе ром, да нас „ди пло ми ра -

ним” пред сед ни ком оп шти не, или са...

спи сак је по ду га чак.

Упра вља ње јав ним пред у зе ћи ма

мо ра се по ве ри ти ка дро ви ма ко ји не ће

вр ши ти зло у по тре бе у овим пред у зе -

ћи ма, већ ће до ма ћин ски во ди ти ра чу -

на о њи ма – став је Срп ске ра ди кал не

стран ке. Ка да не ма зло у по тре ба гу би -

ци се по сте пе но сма њу ју или их уоп -

ште не ма, па не ма ни по тре бе за ви со -

ким из но си ма суб вен ци ја, ни ти за ду -

жи ва њи ма за ко је га ран ту је др жа ва.

Ка дров ске афе ре
са да шње вла сти

Нај гла сни је пред из бор но обе ћа ње

Зо ра не Ми хај ло вић, ми ни стра енер ге -

ти ке би ло је да ће стру ја по јеф ти ни ти

за 20% од мах на кон што на пред ња ци

пре у зму власт. Уме сто обе ћа ног по јеф -

ти ње ња стру је од 20 %, у ав гу сту 2013.

го ди не стру ја је за до ма ћин ства по ску -

пе ла 11%, а за при вре ду 12,8%. Ди рек -

тор „Елек тро при вре де Ср би је”мо же се

по хва ли ти стал ним пу то ва њи ма по

све ту, али и ти ме да је у свом ка би не ту

на по сло ви ма аси стен та за по слио осо -

бу ко јој у би о гра фи ји пи ше да је би ла

игра чи ца у „Гран ду”, уче сни ца ри ја ли -

ти ја „Фар ма” и члан ин фор ма тив не

слу жбе СНС-а. То ли ко о „де пар ти за ци -

ји” у јав ним пред у зе ћи ма! 

С об зи ром на то да је би ла по треб на

још јед на ди рек тор ска фо те ља и још

јед но пред у зе ће за збри ња ва ње број -

них пар тиј ских ка дро ва, 22. фе бру а ра

2013. го ди не осно ва но је пред у зе ће за

снаб де ва ње елек трич ном енер ги јом

крај њих ку па ца „ЕПС снаб де ва ње“ са

се ди штем у Бе о гра ду. Од мах се по че ло

са из да ва њем про бле ма тич них ра чу на

на ко је су гра ђа ни има ли број не при -

мед бе. И сам ме наџ мент ЕПС-а тра жио
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Симин ручак

Директор Железнице Србије,
напредњаксасумњивомдипломом,
само за један ручак, потрошио је
165.000 динара. Нијенимогаомање
јер се сладио биф теком са цр ним
тар ту фи ма, сиром „Ха лум ни”, ло -
сосом „Те ри ја ки” фи ли раним на
гри лу, бру ске тима „Франш”, пр шу -
том „Ње гу ши” и зла ти бор ском јаг -
ње ти ном. 

И, наравно, ниједан ручак није
потпун ако се не заврши ку бан ском
ци га ром „Пар та гас”!

Почела је изградња „Београда на води”
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је уво ђе ње „кри зног ме наџ мен та” у бе -
о град ској ди стри бу ци ји, због про пу -
ста око ра чу на за стру ју! Но ва 2014. го -
ди на до не ла је гра ђа ни ма Ср би је пра -
ви па као у ви ду енорм них ра чу на за
стру ју. У Ни шу и Алек син цу су гра ђа -
ни ма сти гли „ре корд ни” ра чу ни: од 1,6
ми ли о на ди на ра, пре ко 13,4 ми ли о на
ди на ра, па све до 24,4 ми ли о на! Очи -
глед ну на ме ру да бу ду опљач ка ни,
гра ђа ни су по ку ша ли да спре че че ка ју -
ћи у ду гач ким ре до ви ма ис пред шал -
те ра за ре кла ма ци је. Сме њен је је дан
ди рек тор, име но ван је дру ги, а но во о -
сно ва но јав но пред у зе ће на ста вља са
ра дом уз кон ста та ци ју да „ни је по сто -
ја ла на ме ра ЕПС-а да „на ду ва” ра чу не и
да је ово пред у зе ће осно ва но ка ко би
се из вр ши ле не по сред не при пре ме за
отва ра ње тр жи шта и уна пре ђе ње за -
до вољ ства ку па ца”! 

И ту ни је крај „обе ћа ном по јеф ти -
ње њу стру је”. Вла да Ср би је, на пред лог
Зо ра не Ми хај ло вић, ми ни стра из ре до -
ва СНС-а, је од мар та 2013. го ди не уве -
ла но ви на мет гра ђа ни ма у ви ду „на -
кна де за под сти ца је за про из вод њу
стру је из об но вљи вих из во ра енер ги -
је“ у из но су од 4,4 па ре по ки ло ват-са -
ту. Али и то је би ло ма ло, па је Вла да
од лу чи ла да по ве ћа ову на кна ду са 4,4
па ре по ки ло ват-са ту на 8,1 па ру по ки -
ло ват-са ту, та ко да гра ђа не Ср би је
опет че ка ју ве ћи ра чу ни за стру ју! Као
нај ва жни ју ствар у овој при чи, власт
ис ти че чи ње ни цу да ће сва ка став ка
на ра чу ну би ти по себ но ис так ну та, па
ће гра ђа ни ма све би ти „тран спа рент -
но”! На че лу јав ног пред у зе ћа „Елек -
тро мре жа Ср би је” на ла зи се ка дар
СНС-а Ни ко ла Пе тро вић, лич ни при ја -
тељ Алек сан дра Ву чи ћа ко ји је пре не -
ко ли ко го ди на до шао из Фран цу ске и
за ко јег се ве жу мно ге афе ре. Пе тро вић
има за јед нич ке по сло ве са Не на дом
Ко ва че ви ћем, по зна тим под на дим -
ком Не ша Ро минг, ко ји је бли зак са
Дра га ном Ђи ла сом и пре ко ко га је сво -
је вре ме но Ђи лас фи нан си рао Ву чи ће -
ве но ви не „Прав да” у вре ме ка да је ди -
рек тор „Прав де” би ла Ана Сте фа но -
вић, же на Не бој ше Сте фа но ви ћа. Из
та бо ра Ву чи ће вог ко а ли ци о ног парт -
не ра СПС– про цу ри ла је ин фор ма ци ја
да је Ни ко ла Пе тро вић у су ко бу ин те -
ре са јер је пре ко фир ме Pe gas sun Li mi -
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-

тељ прикрива власништво су: Екое-
нерго груп, Јабуковник и Мини хидро
инвестмент. У капиталу ових фирми је
више мини-хидроелектрана. Неколи-
ко их је на реци Власини, а једну је, у
насељу Доње Гаре, у септембру 2012.
године отворила Зорана Михајловић.
Сувласник те хидроелектране је Нико-
ла Петровић. Петровић је своја упра-
вљачка права и власнички удео при-
крио преко компаније са Девичанских
острва.

Колико кадрови ове Вучићеве
странке воде рачуна о „домаћинском
пословању” илуструју следећи пода-
ци: у току прва три месеца 2013. годи-

не ЈП Електромрежа Србије потроши-
ло је 1,5 милиона динара за бензин. Ка-
да је у току нерадног дана једно од во-
зила овог јавног предузећа усликано у
гаражи тржног центра „Ушће” у Бео-
граду са обележјем предузећа, одмах
су са свих возила уклоњена службена
обележја! Као оправдање за коришће-
ње 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 да-
не верских и државних празника, уко-
лико имају возачку дозволу „Б”катего-
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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 јав-
ност је сазнала да је прави кочничар реформи управо Александар
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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 ди-

ректора ЈП „Путеви Србије”, без обзира

на то што је у извештају Државне ре-

визорске институције о завршном ра-

чуну буџета за 2010. годину утврђено

да „Путеви Србије” са директором Зо-

раном Дробњаком на челу нису по-

штовали Закон о јавним набавкама. За

јавне набавке у вредности од 34 мили-

јарди динара није био покренут посту-

пак јаваних набавки. За поправке и

одржавање путева ангажована су

предузећа у оквиру „Нибенс групе”!

Непоштовање Закона о јавним на-

бавакама у јавним предузећима може

да буде узрок разних „инвестиција“.

Јавно предузеће „Србијашуме” је пре-

дузећу „Ратко Митровић” Дедиње у

септембру 2009. године поверило по-

сао вредан 17,5 милиона динара мето-

дом рестриктивног поступка јавне на-

бавке, а почетком 2011. године закљу-

чена су два уговора о грађевинским

пословима вредности 2,9 милиона ди-

нара, 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 ком-

плексу највише категорије у Београду

са сопственим базеном, фитнес-цен-

тром, парком и рецепцијом у вредно-

сти 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 директо-

ра” је зет Ивице Дачића и први је чо-

век у том јавном предузећу, с обзиром
на то да након подношења оставке не-
кадашњег директора 2010. године
није изабран нови генерални дирек-
тор. Након свега седам месеци, овај
„способни” директор купио је још је-
дан 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 ди-
ректора јавних предузећа ово преду-
зеће није учествовало, мада је постоја-
ла очигледна отимачина око дирек-
торских места међу коалиционим
партнерима. Партији уједињених пен-
зионера је „припало” ЈП „Србијашуме”
али је Томислав Николић на месту ди-
ректора 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 образложе-
ње да: „оснивачки акт овог предузећа
није усклађен са Законом о јавним
предузећима”! Тако се на челу овог
предузећа и даље налази заменик ди-
ректора Игор Брауновић – зет Ивице
Дачића!

Штета коју ће Србија платити због
катастрофалног образовања је непро-
цењива. 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 суученици
осмог разреда полагали на завршном
тесту, поништени су јер су се појавили
у јавности. Тестови су штампани у Јав-
ном предузећу „Службени гласник”, на
чијем се челу налази кадар СНС – Ра-
дош Љушић, коме ово није први дирек-
торски мандат, већ је као кадар Демо-
кратске странке Србије у периоду од
2004. до 2008. године био директор За-

вода за уџбенике и наставна средства,

када је себи као аутору исплаћивао хо-

нораре, што је Законом о уџбеницима и

наставним средствима (члан 8) било

експлицитно забрањено! Да не буде за-

буне, 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 Ср-

бији)! Хонорари које је исплаћивао се-

би 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 обра-

зложење за прелазак у СНС наведено је

следеће: „Основни мотив за приступа-

ње Радоша Љушића СНС-у је жеља да

на озбиљан и одговоран начин допри-

несе променама у Србији, борби про-

тив корупције и криминала, као и на-

претку и општем благостању Србије”.

Ученици осмог разреда основних шко-

ла су на полагању мале матуре имали

прилике да се у све ово увере, захваљу-

јући првом човеку „Службеног гласни-

ка”. Наравно, како то обично бива, сва

кривица пала је на једног радника ове

установе! 

Много је оваквих „светлих” приме-

ра недомаћинског управљања јавним

ресурсима. Једна лоша власт је оти-

шла, дошла је друга – много гора! Сва-

кодневне демагошке приче о борби

против корупције и криминала, о ус-

постављању реда у јавном сектору де-

мантовала је стварност већ на првом

кораку. Приче о бољем животу и ве-

ћем стандарду остале су у сенци стра-

ха од губитка радних места – свако-

дневно се лицитира десетинама хиља-

да људи који треба да остану без по-

сла, 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 угра-

дио у темеље Српске радикалне стран-

ке приликом њеног оснивања. Људи

који своје ставове не мењају у дневно-

политичке сврхе и чија су убеђења под-

једнако чврста као и камен-темељац

Српске радикалне странке Војислава

Шешеља, једини су политичари који у

данашњој Србији могу стати на пут ко-

рупцији. Само такви људи могу упра-

вљати јавним ресурсима домаћински,

без злоупотреба и пљачке! То је пут ко-

ји води опоравку у јавном сектору!

РВС
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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 ради-

калне 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 Ср-

бији могу стати на пут корупцији. Само такви људи могу упра-

вљати јавним ресурсима домаћински, без злоупотреба и

пљачке! То је пут који води опоравку у јавном сектору!











Х
ашки трибунал као судски
орган такозване демократ-
ске Европе и САД за 10 годи-

на није успео да докаже кривицу лиде-
ра Српске радикалне странке Војисла-
ва Шешеља. 

Није ни могао, јер те кривице нема.
Оптужба против Шешеља је изми-
шљена и недоказана, јер он није уче-
ствовао 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 добро-
вољно оде у Хаг 24. фебруара 2003. го-
дине. 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 првозахтев за хап-
шењем, затим писање оптужнице, а
тек касније Трибунал је почео да саку-
пља доказе о кривици, што већ пред-
ставља 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 до-
казано да су лажно сведочили. 

Тринаест сведока је у судници изја-
вило да сведоче под притиском тужи-
лаштва. Говорили су о претњама ха-
шких тужилаца да ће, ако не пристану
да лажно сведоче против Шешеља,
против њих бити покренути хашки
поступци и о психолошком терору ко-
јем су били изложени, претњама њи-
ховим породицама од стране хашких
истражитеља, вишесатним ислеђива-

њима без прекида и другим облицима
тортуре. 

У марту 2007. године Шешељ је, на-
водећи необориве доказе и сведоке,
затражио да се покрене случај против
тужилаца Карле дел Понте, Даниела
Саксона и Х. Уерц-Рецлаф због примо-
равања 34 сведока на лажно сведоче-
ње, али Трибунал је то игнорисао и за-
ташкао. 

Пошто иза Шешеља нема никаквих
злочина, њега оптужују за радикалну
идеологију, политичке погледе, наци-
онализам, пароле и... књиге. Од којих је
многе написао баш у хашкој тамници.

У тим књигама он је објавио скоро
сва документа са свог скандалозног су-
ђења. То је драгоцена грађа на основу
које ће садашњи и будући историчари,
правници и политиколози проучавати
криминалну делатност Трибунала, ко-
ји неће моћи да избегне суд историје.

Преиспитати све пресуде

А чињенице су следеће: против-
правни начин формирања Трибунала,
његов статут, правилници и други до-
кументи, волунтаризам у понашању
судија и волунтаризам у интерпрета-
цији догађаја о којима се суди, немају
премца у историји. 

Игнорисање необоривих доказа
оптужених, и то само у поступцима
против Срба, у Трибуналу је свако-
дневна појава, као и фалсификовање
чињеница, скривање докумената,
припрема лажних сведока од стране
тужилаштва. Све то уз судије које то
правно насиље подржавају са ентузи-
јазмом.

Све то је део једног мозаика који
светској правној јавности потврђује да
је у питању лажни суд, основан да из-
мишља српску кривицу и кажњава
скоро само Србе. Суд који при том кр-
ши не само међународно право и прав-
не стандарде, већ и сопствене правил-
нике.

Руска�подршка
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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 све-

дока и лажних доказа

ПИСМО РУСКОГ АКАДЕМИКА ЈЕЛЕНЕ ГУСКОВЕ
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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 аспек-
тима оптужнице, право на комуници-
рање са породицом, право на комуни-
цирање са правним саветницима, пра-
во на лечење и друго. 

Данас се Трибунал налази у агони-
ји. Његов рок истиче. Срби, главни оп-
туженици се блиставо бране, а науч-
ници, поштени политичари и новина-
ри не дају позитивну оцену његовог
деловања, пошто су резултати нео-
спорно незадовољавајући. 

Зато се правни чиновници журе да
„успешно” заврше све преостале слу-
чајеве. Судије се више и не труде да са-
крију своје право лице, очигледну при-
страсност и нетрпељивост према Ср-
бима. 

Пре затварања ове институције по-
требно је да се оформи независна ме-
ђународна комисија састављена од не-
зависних експерата која би преиспи-
тала одржане процесе и ослободила
све оне који су неправедно осуђени.

Руска�подршка

Пет година
до оптужнице

Хашком трибуналу је
било потребно пет годи-
на да покуша да исфа-
брикује жељену опту-
жницу и нађе лажне све-
доке који ће пристати да
потврде наводе из ње.
Оптужница је мењана
пет пута. 

Непрофесионално по-
нашање и пристрасност
Хашког трибунала су то-
лико очигледни, толико
у супротности са правом,
да његов рад мора да бу-
де предмет анализе од
стране Савета безбедно-
сти али и других органа
УН и стручних тела. Пре
те анализе не сме се до-
зволити његово затва-
рање.
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Б
ра ћо Ср би и се стре

Срп ки ње, срп ски

ра ди ка ли

Чла но ви Цен трал не отаџ бин ске

упра ве!

По здра вљам све чла но ве ко ји су

оста ли до след ни иде о ло ги ји срп ског

на ци о на ли зма, ан ти гло ба ли зма и ру -

со фил ства.

Ова сед ни ца се одр жа ва у тре нут ку

ко ји је суд бо но сан, не са мо за Срп ску

ра ди кал ну стран ку, већ и за Ср би ју.

Ње не по сле ди це ће се од ра зи ти не

са мо на на шу стран ку и Отаџ би ну, већ

и ши ре!

Ово је су коб из ме ђу две ју иде о ло ги -

ја: с јед не стра не је иде о ло ги ја Срп ске

ра ди кал не стран ке, а с дру ге стра не је

про за пад на иде о ло ги ја.

То ни је ни ка ква на вод но мек ша, ре -

фор ми са на иде о ло ги ја Срп ске ра ди -

кал не стран ке, то је иде о ло ги ја ко ја је

иден тич на иде о ло ги ји ко ју за сту па

Де мо крат ска стран ка, ако ту уоп ште и

има би ло ка кве иде оло ги је.

У ства ри, њу од ре ђу ју: Бри сел, Ва -

шинг тон, чи нов ни ци стра них ам ба са -

да и оли гар си – Ми шко вић и Бе ко.

Већ го ди на ма упо зо ра вам ру ко вод -

ство стран ке да стра не оба ве штај не

слу жбе не ми ру ју и да ће по ку ша ти да

уни ште Срп ску ра ди кал ну стран ку.

За то ово ни је лич ни су коб. Ово је су -

коб две су прот ста вље не иде о ло ги је.

Ово је су коб сло бо дар ске иде о ло ги -

је Срп ске ра ди кал не стран ке, про тив

иде о ло ги је ва зал ног од но са, ко ја ће

до зво ли ти, за рад лич не ко ри сти, да

Бри сел, Ва шинг тон и тај ку ни уни ште

бу дућ ност на ше отаџ би не, да је у пот -

пу но сти еко ном ски осла бе и те ри то -

ри јал но рас пар ча ју. Европ ска уни ја

оти ма део на ше те ри то ри је, а они ка -

жу – то је при хва тљи во.
Ако са да по клек не те, бу ди те уве ре ни

да ће на ши по том ци уско ро ра ди ти као
сла бо пла ће на рад на сна га у на шој и у зе -
мља ма Европ ске уни је, као Бу га ри, Ру -
му ни и По ља ци, чи ју је еко но ми ју Бри -
сел упро па стио, и да ће нас се сти де ти.
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11. сеп тем бар 2008. године

Пи смо председника Српске радикалне странке проф. др Во ји сла ва Ше ше ља

члановима Централне отаџбинске управе

СЕЋАЊЕ НА БУДУЋНОСТ
Пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке проф. др Во ји слав Ше шељ, иако за то чен у Ха шком

три бу на лу, обра ћао се срп ским ра ди ка ли ма у свим зна чај ним си ту а ци ја ма. Увек са пра вим са ве -

том, пра вом по ру ком и не по гре ши вом про це ном. Чла но ви ма Цен трал не отаџ бин ске упра ве

обра тио се пи смом 11. сеп тем бра 2008. го ди не. Као пра ви ви зи о нар, Ше шељ је пре ци зно опи сао

зна чај и су шти ну из да је То ми сла ва Ни ко ли ћа и Алек сан дра Ву чи ћа, об ја снио је због че га су ова

дво ји ца кре ну ла пу тем из да је и шта ће да ура де. Ни ко ко је ве ро вао Во ји сла ву Ше ше љу ни је био

из не на ђен и ни је мо гао да ка же да од Алек сан дра Ву чи ћа и То ми сла ва Ни ко ли ћа ни је оче ки вао

да ће та ко бру тал но из да ти Ср би ју и срп ске на ци о нал не ин те ре се. Во ји слав Ше шељ је још та да

дао од лич ну ди јаг но зу иде о ло шке и по ли тич ке ор јен та ци је из дај ни ка То ми сла ва Ни ко ли ћа и

Алек сан дра Ву чи ћа.

За то је до бро да се и са ове вре мен ске дис тан це под се ти мо ви зи је Во ји сла ва Ше ше ља и да и

ово бу де пу то каз би ра чи ма да 16. мар та не на пра ве гре шку, већ да свој глас да ју срп ским ра ди -

ка ли ма и убр за ју по вра так др Во ји сла ва Ше ше ља у Ср би ју.

Тренутак када су Николић и његови
напустили заседање
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Ми же ли мо да бу де мо рав но пра ван
парт нер са ЕУ без усло вља ва ња, са Ко -
со вом и Ме то хи јом у са ста ву Ре пу бли -
ке Ср би је.

Ако оста не те до след ни, има на де за
Ср би ју.

Уз ру ску по моћ и по моћ дру гих ја -
ких сло бо дар ских и при ја тељ ских зе -
ма ља мо же мо да ство ри мо ста бил ну и
еко ном ски ја ку др жа ву, ко ју ће ува жа -
ва ти у це лом све ту!

То је ре ал ност, оста ло су па те тич не
фра зе. Фра за да хо ће мо и на Ис ток и на
За пад, да је Ср би ја ку ћа са дво ја вра та,
је нео др жи ва. Ср би ја ни је же ле знич ка
ста ни ца. Ми го во ри мо са мо исти ну и
не по на ша мо се као по ли тич ке про -
сти тут ке.

На рав но, ма ри о нет ска гру па ће вас
убе ђи ва ти у су прот но – да се мо же се -
де ти на две сто ли це, да они ми сле на

бу дућ ност и ва ше де це, а не са мо сво ју
и слич но.

Али, ако искре но и хра бро пре и спи -
та те сво ја осе ћа ња и са вест, зна ће те да
то ни је исти на!

Зна ће те да по ку ша ва ју да оправ да -
ју сво ју из да ју.

Бра ћо и се стре, ја сам свој из бор
одав но на пра вио.

Ни ка да се не ћу по ми ри ти са тим да
за пад не аген ту ре и тај ку ни ко ји су њи -
хов фи нан сиј ски ин стру мент во де ову
стран ку.

Ни ка да се не ћу по ми ри ти са они ма
ко ји оти ма ју Ко со во и Ме то хи ју и рас -
та чу нам зе мљу.

Не мо же би ти по ми ре ња из ме ђу
ме не и ма ри о нет ско-из дај нич ке гру -
пе, ко ја же ли да про ме ни иде о ло ги ју
стран ке у тре нут ку ка да нам уби ја ју
љу де на де мон стра ци ја ма, ис по ру чу ју
срп ске гла ве, а Европ ска уни ја на ста -
вља да по ста вља но ве усло ве, и зах те -
ва из вр ше ње но вих на ло га, ко ји во де
ка уру ша ва њу на шег су ве ре ни те та и
те ри то ри јал ног ин те гри те та.

То ра де упра во са да, на глуп и при -
ми ти ван на чин, не уви ђа ју ћи, у сво јој
по хле пи, да је Ру си ја по но во ста ла на
но ге и да же ли да по мог не Ср би ји, еко -
ном ски и по ли тич ки, и на сва ки дру ги
на чин, не уви ђа ју ћи да су се, по сле
осам го ди на до сов ског мра ка, сте кли
усло ви за вас крс Ср би је!

И упра во са да, ка да је тре ба ло по ја -
ча ти на по ре за осло бо ђе ње Ср би је,
они хо ће да про ме не иде о ло ги ју
стран ке, ко ја се очу ва ла и у те жим
окол но сти ма. У то ме ни ка да не ће ус -

пе ти, иде о ло ги ја Срп ске ра ди кал не
стран ке је бе смрт на.

Сми сао мо га жи во та је у бор би за
сло бо ду мо га на ро да, за од бра ну ње го -
вих на ци о нал них вред но сти, у бор би
за исти ну о мо ме на ро ду. Они ко ји су
хте ли да сле де тај пут, при кљу чи ли су
се Срп ској ра ди кал ној стран ци. Ни ка -
да ни ко га ни сам об ма њи вао да је то
лак пут, не об ма њу јем ни са да.

То је нај те жи пут, јер срп ски на род
има те шку и не срећ ну исто ри ју, исто -
ри ју пу ну ис ку ше ња. Имао је ве ли ку
шан су да у сред њем ве ку из ра сте у ред
нај ве ћих европ ских на ро да. У вре ме
Не ма њи ћа би ло је Ср ба ко ли ко и Ен -
гле за. А он да се де си ло оно што нас је
увек пра ти ло као нај ве ћа не сре ћа: не -
сло га, не је дин ство. По сле смр ти ца ра
Ду ша на, цар ство се по де ли ло. Ве ли ка -
ши су ви ше сна ге гу би ли у ме ђу соб -
ним су ко би ма и ра то ви ма не го од у пи -
ру ћи се спољ ним не при ја те љи ма. Та
не сло га је глав ни кри вац про па сти
срп ске ца ре ви не. Она се и ка сни је по ја -
вљи ва ла ка да нам је би ло нај те же, као
што се и да нас де ша ва. У сва ком но вом
иза зо ву до ла зи ло је до из да је. Упра во
као и да нас.

Они вам ну де лак ши пут, али по ко -
ју це ну? Ла жу вас и об ма њу ју да гра ни -
це ни су ва жне, јер оне на вод но ни су
ва жне у Европ ској уни ји. Ако из гу би мо
те ри то ри ју, ко смо и шта смо?! И где је
крај тој оти ма чи ни?! Без др жа ве не ма -
мо ни сло бо де. Ми се са да на ла зи мо у
јед ној од нај те жих бор би за очу ва ње
отаџ би не.

О они ма ко ји по ку ша ва ју да уни -
ште иде о ло ги ју срп ског на ци о на ли -
зма не же лим да го во рим, о њи ма ће
до вољ но ре ћи вре ме и исто ри ја. Мо гу
да се по слу жим Ес хи ло вим ре чи ма –
Ни ка да не бих сво ју му ку ме њао за њи -
хов слу ге рањ ски по сао. 

Бра ћо и се стре срп ски ра ди ка ли,
На ва ма је да нас ве ли ка од го вор -

ност.
Би рај те – или Срп ска ра ди кал на

стран ка или ма ри о нет ска про за пад на
гру па.

Ја ве ру јем у вас. Ка да да нас од бра -
ни мо Срп ску ра ди кал ну стран ку и ње -
ну иде о ло ги ју, то ће би ти ве ли ка по бе -
да за Ср би ју.

Жи ве ла Срп ска ра ди кал на стран ка!
Жи ве ла Ве ли ка Ср би ја!

Ха г, 11. сеп тем бар 2008.
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Управа је наставила нормалан рад
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О
д пр вог да на ка ко је за сео у
фо те љу у Не ма њи ној ули ци,
не про ђе дан, а да ме ди ји под

ви дљи во Ву чи ће вом кон тро лом, на
на слов ној стра ни не оп ту же не ког по -
зна тог или бо га тог у Ср би ји. Да не ма
ју тар њег из да ња штам пе, по ли ци ја би
ве ро ват но збу ње но треп та ла не зна ју -
ћи шта јој је по сао, а ови дру ги не би
сти гли да спре ме ма ло то плих ства ри и
чи стог ве ша за ап са ну. Алек (ка ко га зо -
ву нај бли жи са рад ни ци) за то вре ме,
сла во до бит но са ста вља ја го ди це пр -
сти ју обе ша ке, вид но за бри нут, на рав -
но, на пу ће них уса на, на ја вљу ју ћи још
ве ћу и бес по штед ни ју бор бу про тив
кри ми на ла и ко руп ци је. На род, као да
гле да пред ста ву на по крет ној тра ци,
та ман се за о ку пи јед ном афе ром, кад
при стиг не дру га, па тре ћа, че твр та, ни -
кад кра ја. И ко ће он да у све му то ме да
се се ти да ни од оне пр ве ни је би ло ни -
шта, а ка мо ли од сле де ћих. 

То што ви ше од по ла на ци је ни је за -
по сле но, а ова дру га по ло ви на је два да
и при ма не ка кву пла ту, ко га је за то
бри га. Јер, Ву чић обе ћа ва да ће би ти
бо ље, по та ма ни ће све кри ми нал це.
До бро, не баш све, ни је ни Ели от Нес
све по хап сио. Про ву ћи ће их се не ко ли -
ко. Оних ње му нај бли жих.

Лаж да је ре ше но
уби ство Слав ка Ћу ру ви је

У по след њих го ди ну да на се на го -
ми ла ло то ли ко то га, да се ви ше ни ко и
не пи та шта би са свим оним не ре ше -
ним афе рама од 5. ок то бра 2000. го ди -
не на о ва мо. 

И та ман смо по ми сли ли да је фар са
око хап ше ња, па пу шта ња Ми ро сла ва
Ми шко ви ћа, вла сни ка Дел та хол дин -
га, би ла са мо Ву чи ћев „ди плом ски
рад”, кад је, ето, ус пео по но во да нас из -
не на ди от кри ва ју ћи уби це но ви на ра

Слав ка Ћу ру ви је. Не што што ни је ус -
пе ло ни вла ди под СПС-ом, а ни они ма
по сле 5. ок то бра. 

На и ме, 14. ја ну а ра, тач но у 17. ча со -

ва, чим су се ди рект но укљу чи ле ка ме -

ре ТВ Пинк, Алек сан дар Ву чић је у дру -

штву др жав ног ту жи о ца за ор га ни зо -

ва ни кри ми нал Миљ ка Ра ди са вље вића

– као да је реч о фи на лу „Фар ме”, сла во -

до бит но от крио све ко ли кој срп ској јав -

но сти да је „слу чај Ћу ру ви ја” ре шен. 

Ра до са вље вић је об ја снио да је по ли -

ци ја му ко трп но ра ди ла и на кра ју скло -

пи ла коц ки це, те да су за све кри ви Ми -

лан Ра до њић, не ка да шњи шеф бе о град -

сог од се ка Др жав не без бед но сти, Рат ко

Ро мић и Ми ро слав Ку рак – не ка да шњи

при пад ни ци ове слу жбе, а на кра ју и Ра -

до мир Мар ко вић, не ка да шњи шеф ДБ –

а, ко ји већ ро би ја у По жа рев цу. 

Др жав ни ту жи лац је та ко ђе за пре па -

стио јав ност да их је „на пра ви пут” и до

исти не упу тио лич но Ми ло рад Уле мек

Ле ги ја, ко ји ни је тра жио ни шта за уз -

врат. 

„Све до че ње је би ло без у слов но, ни је

тра жио ни ка кве по вла сти це за се бе. Го -

во рио је вр ло де таљ но и вр ло ис црп но о

том до га ђа ју”, ре као је Ра ди са вље вић на

кон фе рен ци ји за но ви на ре у Вла ди Ср -

Демагогија
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БОР БА ПРО ТИВ КРИ МИ НА ЛА
РУГАЊЕ ЗДРАВОМ РАЗУМУ

У не до стат ку озбиљ не же ље и во ље, као и због лич не уме ша но сти, Алек сан дар Ву чић са мо
фин ги ра бор бу про тив тај ку на и кри ми на ла • Пред ста ва се од и гра ва  по про ве ре ном ре цеп ту ан -
тич ког Ри ма, дај на ро ду хле ба и ига ра, па ће би ти ми ран (план има са мо јед ну сла бу тач ку, хлеб
је на ре зер ви) • Баш као да је Ср би ја огра ђе но има ње у Ли со ви ћи ма, надо мак Бе о гра да, на ко ме
се пре ко  те ле ви зи је  бли ске Ву чи ћу еми ту је се ри јал „Фар ма” • Тра је то на род но ве се ље од ка да
је до шао на власт, а фи на ле је, по у зда но се зна, за ка за но за 16. март ове го ди не 

Нај про да ва ни ји фал си фи кат Алек сан дра Ву чи ћа – Фе ке ти ћа



40 MART 2014. BROJ 3564

би је и из ра зио „про фе си о нал но за до -

вољ ство” због ових хап ше ња.
Алек сан дар Ву чић је сла во до бит но

ста јао по ред Ра ди са вље ви ћа са мо за -
до во љан чи ње ни цом да је „ис пу нио
још јед но обе ћа ње”. На и ме, он је 28. де -
цем бра про шле го ди не по ру чио да ће
у слу ча ју да уби ство Ћу ру ви је не бу де
раз ре ше но – под не ти остав ку. 

Ву чи ћу је да кле, ка ко твр де ме ди ји
под ње го вом кон тро лом, за не што ви -
ше од 14 рад них да на, по шло за ру ком
не што што ни је успе ва ло вла да ма и
вла да ма по сле 2000. го ди не, од но сно
пу них 14 го ди на. 

„Ја ни сам не ко ко се игра. По ну дио
сам нај леп ши по клон на тац ни ако слу -
чај Ћу ру ви ја не бу де ре шен. Мно ги ма је
не у по ре ди во дра же да се до че па ју мо је
гла ве не го гла ве ту жи о ца за ор га ни зо -
ва ни кри ми нал Миљ ка Ра ди са вље ви -
ћа. Или ће мо ја остав ка би ти до бра вест
за мо је по ли тич ке про тив ни ке или ће
би ти из ван ред на вест за гра ђа не Ср би -
је да смо је дан стра шан зло чин ус пе ли
да ре ши мо”, ре као је Ву чић на кон фе -
рен ци ји за но ви на ре у Вла ди Ср би је и
до дао да он ипак не ми сли да се скла ња
и по вла чи „ без на род не во ље”.

Де ман ти Ћу ру ви ји не су пру ге

От кри ће уби ца Слав ка Ћу ру ви је
сва ка ко би би ла вест рав на сен за ци ји
да ни је реч о још јед ном спек та клу из
по ме ну тог про гра ма „Фар ма”. И то из
не ко ли ко раз ло га. 

Пр ви ле жи у чи ње ни ци да ве ћи на
по ли ца ја ца ко ји су би ли укљу че ни у ра -
све тља ва ње овог уби ства већ го ди на -
ма твр ди да је ис тра га за па ла у ћор со -
как, а да су име на Ра до њи ћа, Ро ми ћа и
Ку ра ка од са мог по чет ка би ла у игри
за то што су као при пад ни ци ДБ-а уче -
ство ва ли у ак ци ји пра ће ња, али да не
по сто ји није дан ва ља ни до каз ко ји мо -
же да по твр ди да су они и из вр ши о ци
тог зло чи на, јер су сви оста ли уче сни ци
уби је ни. 

„Да је по сто јао и нај ма њи до каз он -
да би се они на шли иза бра ве још за
вре ме Вла де Зо ра на Ђин ђи ћа. Али тих
до ка за про сто ни је би ло, а сви ко ји су
мо гли да не што ка жу су то ком вре ме -
на уби је ни”, твр ди је дан од љу ди ко ји
је во дио ту ис тра гу. 

И Ћу ру ви ји на не вен ча на су пру га,
исто ри чар Бран ка Пр па, по твр ди ла је
ове ре чи, об ја снив ши да из спек та кла
Ву чи ћа и Ра ди са вље ви ћа ни је са зна ла
ни шта но во. 

„Ово је ре ша ва ње са мо оног очи глед -
ног, нај о чи глед ни јег”, ре кла је Пр па за
Ра дио-те ле ви зи ју Вој во ди не и оце ни ла
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Пошто се није прославио решавањем криминалних афера, Александар
Вучић се упустио у једну потпуно другачију пропагандну авантуру. Његова мар-
кетиншка 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 корис-
ници друштвених мрежа, показујући на тај начин да им је доста наивних обма-
на 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 прав-
дао да он са овим забранама нема везе. А и шта би друго.

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 оспособ-
љени 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, наво-
дили 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.”

ПРЕДИЗБОРНА
ЗИМСКА БАЈКА
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да су по да ци ко ји су об ја вље ни, би ли до -
ступ ни још од но вем бра 2000. го ди не. 

Дру ги, мо жда још бит ни ји раз лог
да Ву чи ће во „от кри ће” пред ста вља
још јед ну ша ре ну ла жу, ме ди ји у Ср би -
ји скри ва ју као зми ја но ге.

Ву чић пре пи сао од Ше ше ља

На и ме, Во ји слав Ше шељ је још
2002. го ди не успе шно раз ре шио ово
уби ство, за ко је је би ла чак рас пи са на и
нов ча на на гра да ко ју је „пот пи сао” Ду -
шан Ми хај ло вић, не ка да шњи ми ни -
стар по ли ци је. 

Ли дер Срп ске ра ди кал не стран ке
Во ји слав Ше шељ је ус пео да ре ши
укуп но три уби ства за ко ја је срп ска
по ли ци ја твр ди ла да су не ре ши ва.

Зна чи, др Ше шељ је још 2002. го ди -
не оба ве стио јав ност да су Слав ка Ћу -
ру ви ју уби ли Зо ран Да ви до вић Ћан да,
Бран ко Јеф то вић Јор га, Ми ки Ку рак и
Рат ко Ро мић. 

„Зна по ли ци ја да је Ми ки Ку рак

убио Ћу ру ви ју, али га шти ти не ко ве о -

ма мо ћан у вла сти. Ку рак се свр стао уз

Ма ку и Та пи ја, а про тив Ста ни ши ћа.

Ста ни шић и Френ ки ју ре Ку ра ка да га

уби ју”, обе ло да нио је Ше шељ још 8. но -

вем бра 2002. го ди не.
Да под се ти мо, Ше шељ је та да, за

уби ство Ра до ва на Сто ји чи ћа Ба џе,

про звао Стан ка Су бо ти ћа Ца не та, док

су по ње го вим са зна њи ма ли кви да -

ци ју Мо ми ра Га ври ло ви ћа на ру чи ли

бив ши функ ци о не ри ДБ-а Зо ран Ми -

ја то вић и Го ран Пе тро вић, а не по -

сред ни из вр ши о ци и овог, али и уби -

ства по ли циј ског ге не ра ла Бо шка Бу -

хе, би ли су Љу би ша Бу ха Чу ме и ње го -

ви љу ди.
Је да на ест го ди на ка сни је, Ву чић је

од лу чио да „раз ре ши” Ћу ру ви ји но
уби ство та ко што „от кри ва то плу во -
ду”, по на вља ју ћи или ци ти ра ју ћи свог
по ли тич ког оца, про фе со ра др Во ји -
сла ва Ше ше ља. 

Ка ко у Ср би ји ви ше не ма сло бод -
них ме ди ја ко ји би мо гли све ово ја -
сно и гла сно да ка жу и до ка жу, на -
пред ња ци су, баш као да су са ми уче -
ство ва ли у от кри ћу уби ца Слав ка Ћу -
ру ви је, сла во до бит но по ру чи ли јав -
но сти ка ко не ма ком про ми са и не до -
дир љи вих ка да је реч о бор би про тив
кри ми на ла. 

Ис па де да ће та по ли тич ка пар ти ја,
са мо ако јој 16. мар та на род ука же по -
ве ре ње, узе ти ства ри у сво је ру ке и
уме сто не спо соб не по ли ци је и још го -
рих су ди ја са ма хап си ти и са ма пре су -
ђи ва ти све оне у ко је њи хов „су пер мен
из Фе ке ти ћа” упре пр стом.
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„Ово је ре ша ва ње са мо оног
очи глед ног, нај о чи глед ни јег”, ре -
кла је Пр па за Ра дио-те ле ви зи ју
Вој во ди не и оце ни ла да су по да ци
ко ји су об ја вље ни, би ли до ступ ни
још од но вем бра 2000. го ди не. 

Др Ше шељ је још 2002. го ди не
оба ве стио јав ност да су Слав ка Ћу -
ру ви ју уби ли Зо ран Да ви до вић
Ћан да, Бран ко Јеф то вић Јор га, Ми -
ки Ку рак и Рат ко Ро мић. 

„Зна по ли ци ја да је Ми ки Ку рак
убио Ћу ру ви ју, али га шти ти не ко
ве о ма мо ћан у вла сти. Ку рак се
свр стао уз Ма ку и Та пи ја, а про тив
Ста ни ши ћа. Ста ни шић и Френ ки
ју ре Ку ра ка да га уби ју”, обе ло да -
нио је Ше шељ још 8. но вем бра
2002. го ди не.

Да под се ти мо, Ше шељ је та да, за
уби ство Ра до ва на Сто ји чи ћа Ба џе,
про звао Стан ка Су бо ти ћа Ца не та,
док су по ње го вим са зна њи ма ли -
кви да ци ју Мо ми ра Га ври ло ви ћа на -
ру чи ли бив ши функ ци о не ри ДБ-а
Зо ран Ми ја то вић и Го ран Пе тро вић,
а не по сред ни из вр ши о ци и овог,
али и уби ства по ли циј ског ге не ра -
ла Бо шка Бу хе, би ли су Љу би ша Бу -

ха Чу ме и ње го ви љу ди.

Шта је било са врећом наводно бачених гласачких 
листића на изборима 2012. године?
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От кри ва ње то пле во де
глав ни адут на из бо ри ма

Ни је Ву чић пу но од ма рао, па је, две
не де ље доц ни је, пом пе зно са оп штио
да рас пи су је ван ред не пар ла мен тар не
из бо ре. Да кле, не тре ба мно го му дро -
сти и са би ра ња, по ми ња ње име на Ћу -
ру ви ји ног уби це би ло је у слу жби пре-
д из бор не кам па ње СНС-а. То је за пра -
во нај јеф ти ни ји на чин да се по диг не
реј тинг пред из бо ре. Ко ли ко је то мо -
рал но, са свим је дру го пи та ње.

Исти на је да у име ну Ми ро слав Ми -
ки Ку рак не ма ни чег спек та ку лар ног,
о ње му су чак и да ле ке 2001. го ди не
опе ра тив ци ПО СКОК-а има ли за ни -
мљи ве по дат ке. О то ме је чак не ко ли -
ко пу та го во рио и је дан од при пад ни -
ка ПО СКОК-а, Љу ба Ми ла но вић, по ми -
њу ћи и Ле ги ју и ње го ве „Цр ве не бе -
рет ке”, али срп ска чар ши ја има крат ко
пам ће ње, што од лич но ко ри сти ППВ
(пр ви пот пре дсед ник вла де), па име
Ку рак пла си ра као сен за ци ју. 

Не ма ди ле ме да је ППВ, у послед ње
вре ме по зна ти ји као „су пер мен из Фе -
ке ти ћа”, од ли чан по зна ва лац по ли тич -
ког мар ке тин га, те да је ду бо ко све стан
да од ре ше ња овог и ових зло чи на не ма
ни шта. Али, не ка се на род за ма ја ва.

Где не ста де ко фер че

Ву чић, мај стор ма ни пу ла ци је, по -

вре ме но ски не пра ши ну са не ке афе ре

и за рад дру гих или дво стру ких ци ље -

ва. Нај бо љи при мер је афе ра „ко фер“

ко јом је не са мо по ку шао да по стиг не

по е не у јав но сти, не го и да ди сци пли -

ну је ко а ли ци о не парт не ре.

Да под се ти мо, 11. ја ну а ра 2006. го -

ди не, по ли ци ја је упа ла у стан ви це гу -

вер не ра На род не бан ке Ср би је Де ја на

Си ми ћа и ухап си ла ње га и Вла ди ми ра

За гра ђа ни на, ди рек то ра мар ке тин га

СПС-а и чла на Град ског од бо ра те

стран ке, под оп ту жбом да се у ко фе ру,

на ђе ном у ста ну, на ла зи ми то у из но су

од 100.000 евра. Не пу них 15 ми ну та

пре не го што ће по ли ци ја упа сти у овај

стан, из њега је иза шао Иви ца Да чић. 

Сви смо би ли све до ци не му штих

об ја шње ња ак те ра ове афе ре, нпр. ка -

ко су се слу чај но за де си ли, а по ми ња -

но је и да је упра во Да чић до нео ко фер -

че. Ипак, ка сни јом „све о бу хват ном ис -

тра гом”, утвр ђе но је да је он са мо свра -

тио код свог ку ма За гра ђа ни на „на ча -

шу ви на”, а бр зо по те зно га је на пу стио,

за то што га је на „хи тан са ста нак“ по -

звао та да шњи ге не рал ни се кре тар

Вла де, Де јан Ми хај лов. 

Све се за вр ши ло 2. фе бру а ра 2011.

го ди не ка да је Апе ла ци о ни суд са оп -

штио да је од био жал бу ви шег јав ног

ту жи о ца и по твр дио пре су ду Ви шег

су да ко јом су бив ши ви це гу вер нер На -

род не бан ке и функ ци о нер СПС-а

осло бо ђе ни оп ту жбе да су при ми ли

ми то ра ди вра ћа ња до зво ле за рад

Кре дит но – екс порт ној бан ци.

„По на ла же њу Апе ла ци о ног су да

пр во сте пе ни суд је пра вил но утвр дио

чи ње нич но ста ње и пра вил но за кљу -

чио да ни је до ка за но да су Си мић и За -

гра ђа нин из вр ши ли кри вич на де ла

ко ја им се ста вља ју на те рет”, на во ди се

у од лу ци.

Ни шта од на ја вље ног хап ше ња
ша бач ког ми ли јар де ра

До ду ше, Алек сан дар Ву чић и Срп -
ска на пред на стран ка, Да чи ћу са да за -
ме ра ју по знан ство са Ми шом Ба на ном,
јед ним од кључ них са рад ни ка нар ко-
бо са Дар ка Ша ри ћа. Али, ка ко се ства ри
од ви ја ју у овој на шој зе мљи Ср би ји, та -
ко је и ова афе ра гур ну та под те пих, за -
то што Ву чић во ди „бес ком про ми сну
бор бу про тив кри ми на ла и ко руп ци је у
Ср би ји”, па не ма вре ме на за „сит ни це”. 

Ме ђу тим „сит ни ца ма” се на шла и
по ви ка на ша бач ког ми ли јар де ра Ми -
ро сла ва Бо ги ће ви ћа, вла сни ка кон -
цер на Фар ма ком МБ и још два де се так
по ве за них пред у зе ћа, ко ја су за по шља -
ва ла око шест хи ља да рад ни ка. Алек -
сан дар Ву чић га је, пре у зи ма ју ћи
власт, оп ту жио да је на „кри ми на лан
на чин’’ ку пио удео не мач ког кон цер на
WАС у днев ним ли сто ви ма „По ли ти -
ка”, „Ве чер ње Но во сти” и „Днев ник” из
Но вог Са да. 

Ме ди ји под Ву чи ће вом кон тро лом
су го то во ме сец да на об ја шња ва ли јав -
но сти „о ком опа ком тај ку ну је за пра во
реч”, да би, гле чу да, на пра сно и Бо ги -
ће вић био „ам не сти ран”. До ду ше, са да
и без зва нич ног ука за пред сед ни ка
Ср би је То ми сла ва Ни ко ли ћа. 

Ра чу на ју ћи на крат ко пам ће ње
кон зу ме на та та бло и да, Ву чић је по ре -
као оно што је го во рио пре са мо не ко -
ли ко не де ља, па је об ја снио да „не мо -
же мо да про га ња мо чо ве ка ко ји за по -
шља ва шест хи ља да рад ни ка и да у
Ма чви ство ри мо ха ос. Го спо дин Бо ги -
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11. ја ну а ра 2006. го ди не, по ли -
ци ја је упа ла у стан ви це гу вер не ра
На род не бан ке Ср би је Де ја на Си ми -
ћа и ухап си ла ње га и Вла ди ми ра
За гра ђа ни на, ди рек то ра мар ке тин -
га СПС-а и чла на Град ског од бо ра
те стран ке, под оп ту жбом да се у
ко фе ру, на ђе ном у ста ну, на ла зи
ми то у из но су од 100.000 евра. Не -
пу них 15 ми ну та пре не го што ће
по ли ци ја упа сти у овај стан, из ста -
на је иза шао Иви ца Да чић. 

Све се за вр ши ло 2. фе бру а ра
2011. го ди не ка да је Апе ла ци о ни
суд са оп штио да је од био жал бу ви -
шег јав ног ту жи о ца и по твр дио
пре су ду Ви шег су да ко јом су бив ши
ви це гу вер нер На род не бан ке и
функ ци о нер СПС - а осло бо ђе ни оп -
ту жбе да су при ми ли ми то ра ди
вра ћа ња до зво ле за рад Кре дит но –
екс порт ној бан ци.



ће вић је мо рао да ку пи ли сто ве, за ра -
чун Де мо крат ске стран ке, јер је на то
био при мо ран”.

Очи глед но, ово је би ло са свим до -
вољ но до бро обра зло же ње и за спе ци -
јал ног ту жи о ца, као и за ди рек то ре по -
ли ци је и по ре ске упра ве, па је Бо ги ће -
вић оста вљен на ми ру. Ма да, упу ће ни
твр де да овај го спо дин већ ме се ци ма
не ис пла ћу је пла те рад ни ци ма, ни ти
за њих пла ћа до при но се др жа ви.

Ве зе Ни ко ли ћа и Ву чи ћа
са Жап цем и Ђу ка но ви ћем

На рав но, по сто је афе ре ко је Алек -
сан дар Ву чић за о би ла зи. На при мер,
ње го ве и Ни ко ли ће ве ве зе са под зе -
мљем. Или афе ра око ауто бу ске ста ни -
це у Но вом Са ду, за ко ју су ди рект но
ве за ни Ма ја Гој ко вић и Игор Ми ро вић,
та да шња гра до на чел ни ца и ди рек тор
За во да за из град њу гра да.

Ка ко у јед ном пе ри о ду ни су цве та -
ле ру же из ме ђу Гој ко вић ке са јед не, и
Ву чи ћа  и Ни ко ли ћа са дру ге стра не,
да нас има мо јед но за ни мљи во све до -
че ње из тог вре ме на. На и ме, Рат ко
Кне же вић, кум Ми ла Ђу ка но ви ћа, сво -
је вре ме но је из ја вио да су се Ву чић и
Ни ко лић вр ло че сто са ста ја ли са Стан -
ком Су бо ти ћем (по зна ти ји као Ца не
Жа бац) и Ми лом Ђу ка но ви ћем у па ри -

ском хо те лу „Риц” 2007. го ди не, док су

још би ли ло јал ни Во ји сла ву Ше ше љу.

Дво јац из дај ни ка је то не у бе дљи во де -

ман то вао, не за ла зе ћи у де та ље. Ис по -

чет ка су оштро од би ја ли та кву мо гућ -

ност. При ти снут чи ње ни ца ма, Ни ко -

лић је при знао бо ра вак у Па ри зу, али

са дру гим ци љем. На вод но, у Па риз су

ишли на са ста нак са ин ве сти то ри ма за

из град њу га сне елек тра не у Но вом Са -

ду. Ву чић се не што дру га чи је бра нио,

пре тио је да ће да ти па сош на увид јав -

но сти, ка ко би до ка зао да тврд ње о са -

стан ку ни су тач не. На ра вно, Ву чић ни -

ка да ни је по ка зао свој па сош но ви на -

ри ма, али се по тру дио да се сва та гун -

гу ла сми ри.

Ма ја Гој ко вић, ко ја је 2007. го ди не

би ла гра до на чел ник Но вог Са да, у то

вре ме је јав но из ја ви ла да не зна ни -

шта о су сре ти ма Ни ко ли ћа и Ву чи ћа са

евен ту ал ним ин ве сти то ри ма: „Не

знам шта су ра ди ли у Па ри зу, али знам

да ме ни ко о то ме ни је оба ве стио. Ако

је та квих раз го во ра би ло, ве ру јем да

би ме не ко као та да шњег гра до на чел -

ни ка оба ве стио. Мо је уче шће у том

про јек ту по че ло је и за вр ши ло се тим

јав ним чи ном пот пи си ва ња про то ко -

ла. Ни сам ни са ким пре то га пре го ва -

ра ла, а ако је пре го во ра и би ло, он да је

град из то га био ис кљу чен“, твр ди ла је
Гој ко ви ће ва. 

Алек Не са ло ми ви у бор би
про тив нар ко-кар те ла

Ваљ да ин спи ри сан аме рич ким
фил мо ви ма, Ву чић је од лу чио да осну -
је и по ве де соп стве ни „спе ци јал ни
тим”. У пр вим ак ци ја ма ове „елит не је -
ди ни це”, Гром и Гром 1, на уда ру су се
на шли „нар ко-бо со ви” у Ср би ји. 

Слу чај но или не, тек Ву чић је обе

ак ци је пред во дио баш уочи Но ве го ди -

не, 28. де цем бра, а као пра ви Де да

мраз, оба ве стио је јав ност да је „у до сад

нај ве ћем уда ру на ди ле ре дро ге ухап -

ше но 128 ње них ‘вој ни ка’, за пле ње но

на де се ти не ки ло гра ма нар ко ти ка, ве -

ли ке ко ли чи не оруж ја, му ни ци је...”

„За нар ко-ди ле ре па као тек пред -

сто ји! За њих ви ше не ма ми ра. Чак и

они ко ји су се скло ни ли на дан-два, кад

тад ће би ти ухап ше ни. Очи сти ће мо

ули це и ло ка ле. Ни ко ви ше не ће мо ћи

да тру је де цу. Са др жа вом се ви ше ни -

ко не ће игра ти, јер је Ср би ја пот пу но

од луч на да вла да ви ну пра ва спро ве де

до кра ја. Не по сто ји ни јед но зна чај ни је

име нар ко-ма фи је, а да срп ски др жав -

ни ор га ни ни су ушли у њи хо ве ку ће и

ста но ве, где су на и ла зи ли и на блин -

ди ра на вра та, у Но вом Бе о гра ду, Ра ко -
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Рат ко Кне же вић, кум Ми ла Ђу -
ка но ви ћа, сво је вре ме но је из ја вио
да су се Ву чић и  Ни ко лић вр ло че -
сто са ста ја ли са Стан ком Су бо ти ћем
(по зна ти ји као Ца не Жа бац) и Ми -
лом Ђу ка но ви ћем у па ри ском хо те -
лу „Риц” 2007. го ди не, док су још би -
ли ло јал ни Во ји сла ву Ше ше љу. 

На вод но, у Па риз су ишли на са -
ста нак са ин ве сти то ри ма за из град -
њу га сне елек тра не у Но вом Са ду. 

Ма ја Гој ко вић, ко ја је 2007. го ди -
не би ла гра до на чел ник Но вог Са -
да, у то вре ме је јав но из ја ви ла да
не зна ни шта о су сре ти ма Ни ко ли -
ћа и Ву чи ћа са евен ту ал ним ин ве -
сти то ри ма: „Не знам шта су ра ди ли
у Па ри зу, али знам да ме ни ко о то -
ме ни је оба ве стио. Ако је та квих
раз го во ра би ло, ве ру јем да би ме
не ко као та да шњег гра до на чел ни -
ка оба ве стио. Мо је уче шће у том
про јек ту по че ло је и за вр ши ло се
тим јав ним чи ном пот пи си ва ња
про то ко ла. Ни сам ни са ким пре то -
га пре го ва ра ла, а ако је пре го во ра
и би ло, он да је град из то га био ис -
кљу чен”, твр ди ла је Гој ко ви ће ва. 



ви ци, Во ждов цу, на Ка ра бур ми... ”,

овим, би ра ним ре чи ма, Ву чић се по -

хва лио учин ком „спе ци јал ног по ли -

циј ског ти ма” ко ји је лич но пред во дио,

ујед но об ја снив ши да су „па ли” и Ке ки -

ни и Бо јо ви ће ви рас ту ра чи дро ге и

пре ци зи рао да је пре гле да но ви ше од

1.100 обје ка та, до шло до 250 за пле на,

од у зе то: 31 пи штољ, 23 пу шке, екс пло -

зив, ме ци, 19,54 ки ло гра ма нар ко ти ка,

16 ва ги ца за пре ци зно ме ре ње и пет

ла бо ра то ри ја за про из вод њу дро ге.

Што је нај сме шни је, за пле ње но је са мо

бед них 11 гра ма нај о па сни је дро ге, хе -

ро и на, та ко да то ни је ни из бли за та ко

те жак уда рац од ко јег се нар ко-ма фи ја

не ће опо ра ви ти.
Струч на јав ност, па чак и по ли ца јац

ко ји је тек за вр шио курс у Ми тро ви ци,
од лич но зна да, уко ли ко је дро га на
ули ци све јеф ти ни ја, то ни ка ко не мо -
же да зна чи да су пре се че ни сви ка на -
ли ње не ди стри бу ци је, већ упра во су -
прот но, да је има и пре ви ше. 

На овај на чин ди стри бу ци ја дро ге
се не за у ста вља, то је мо гу ће са мо ако
се уме сто ди ле ра по хап се ше фо ви, зна -
чи до ба вља чи, али и да се та ква по ли -
циј ска ак ци ја мо ра оба ви ти са ве ли -
ком па жњом јер пот пу ним пре се ца -
њем то ко ва дро ге пре ти озбиљ на опа -
сност да це на на ули ци нар ко ти ка до -
сег не та кве раз ме ре да ће нар ко ма ни

уби ја ти и за 1.000 ди на ра, са мо да би
са ку пи ли до вољ но нов ца за до зу. 

За ве ћи ну ме ди ја у ру ка ма Алек сан -
дра Ву чи ћа те но тор не чи ње ни це не
зна че ап со лут но ни шта, па се и да ље
утр ку ју у хва ло спе ви ма. 

Хап ше ње Ми шко ви ћа и Ђу ри ћа
са мо због сцен ског ефек та

А ка кав је тек био ме диј ски спек -
такл хап ше ње Ми шко ви ћа! Овај цир -
кус ко ји је тре ба ло да до не се нај ви ше

по е на Ву чи ћу из гле да да је под ба цио.
Ми шко вић је на сло бо ди, во ди сво је
пред у зе ће, а кад има вре ме на, по за ба -
ви се и су ђе њем. У ове две ре че ни це је
за и ста ста ло све о хап ше њу нај ве ћег
срп ског тај ку на  и уоп ште све оно што
је бит но да се зна о овом слу ча ју. До -
дат не прав не рас пра ве те ра ле би во ду
на Ву чи ће ву во де ни цу, а он би то ис ко -
ри стио да срп ске ра ди ка ле оп ту жи да
ра де за овог тај ку на, без об зи ра што је
Ни ко лић тај ко ји је од ла зио Ми шко ви -
ћу на но ге.

Да кле, да не ши ри мо те му, да под -
ву че мо и са бе ре мо. Оно што је си гур -
но: Ми шко вић је на сло бо ди, баш као и
Ђу рић. Ђу рић, ко ји ни је са мо Ру жи ћев
при ја тељ, у мно го ср дач ни јим и бли -
ски јим од но си ма је са  То ми сла вом Ни -
ко ли ћем. Си гур но је и да ће ови суд ски
про це си тра ја ти бес ко нач но ду го. Пре -
су да? А ко га ће то ин те ре со ва ти и ко
ће је до жи ве ти, пра во је пи та ње. Не по -
сто ји у Ср би ји озби љан прав ник ко ји
мо же ре ћи ка да ће ови суд ски про це си
би ти окон ча ни.

Ту до ла зи мо до су шти не: хап ше ња
су из во ђе на са мо за за ба ву на род них
ма са, а то што не ма пре су да, то је про -
блем пра во су ђа, ни ка ко Алек сан дра
Ву чи ћа.

И вук сит и ов це на „Фар ми“. 
РВС

44 VELIKA SRBIJA MART 2014. BROJ 3564

Демагогија

ТОП ЛИСТА

ВУЧИЋЕВИХ НАДРЕАЛИСТА

1. Убедљиво прво место,
пројектом спајања Дунава
и Егеја замало није исушио
Црно море. Каналом стиже
милијарду милијарди евра
из Кине

2. Тестови за осмаке нису
тешки, осим за министра,
који није знао да одгово-
ри на питање из тог теста.
„Намерно сам погрешио”,
правдао се стручњак

4. У две Владе успео му један
пројекат: избацио Мркоњића

МИС ВЛАДЕ СРБИЈЕ

3. Пронашла издајника у
Влади, али не зна како се зове

ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ



С
р би ја је да нас др жа ва у ко јој

под вла шћу но вог евро-фа на -

ти ка и из вр ши о ца пр ља вих

на ло га за пад них си ла, Алек сан дра Ву -

чи ћа, ни ко не ма со ци јал ну си гур ност и

нео п ход ну со ци јал ну за шти ту. Тан дем

Ни ко лић–Ву чић је све то про кла мо -

вао, још пре избора. Дакле, још са сти-

ропора, То ми слав Ни ко лић обе ћа вао

је гра ђа ни ма Ср би је бо љи жи вот, рад -

на ме ста, ви сок стан дард и ин ве сти ци -

је. Као и обично кад су њих двојица у

питању, све је би ла ве ли ка лаж. У на -

ме ри да са вла сти ски ну тран зи ци о не

уни шти те ље, на че лу са Бо ри сом Та -

ди ћем, ко ри сти ли су се обилним ма -

ни пу ла ци ја ма и об ма на ма, мегаломан-

ским лажима без стида и срама. У две

го ди не њи хо ве вла да ви не, Ср би ја је

до жи вела готово потпуни колапс. Си -

ту а ци ја је из ме се ца у ме сец све го ра, а

ми ли они угро же них гра ђа на Ср би је

без у спе шно по ку ша вају да оства ре

ми ни мал на пра ва ко ја им Устав Ре пу -

бли ке Ср би је га ран ту је. Пре свих, пра -

во на рад ка ко би обез бе ди ли ми ни -

мум ег зи стен ци је за се бе и сво ју де цу. 

Гра до ви и се ла су опу сто ше ни, си -

ро ма штво је све из ра же ни је, јер ве ле -

издај нич ки ре жим ис пу ња ва на ло ге

им пе ри ја ли ста и раз би ја ча Ср би је из

ЕУ, САД и ММФ-а, исто вре ме но убе ђу -

ју ћи гра ђа не да су упра во ме ре по на -

ло гу њи хо вих мен то ра из бан кро ти ра -

не Европ ске уни је, кључ ни спас за

нашу привреду. До спе ле оба ве зе пре -

ма ли хва ри ма са За па да, они ре дов но

сер ви си ра ју, уме сто да до дат но опо ре -

зу ју за пад не бан ке, тај ку не и мо но по -

ли сте, ка ко би обез бе ди ли ве ћа сред -

ства за сма ње ње си ро ма штва.

Две године се позивају на заостав-

штину Тадића, Динкића и осталих,

који су им главно оправдање за застој

домаће привреде. Баш као што се

Тадић позивао на претходну власт.

Немилосрдни језик бројки

Ста ти сти ка је по Ву чи ћа и ње го ве

уве зе не „екс пер те” су ро ва. У на шој зе -

мљи по зва нич ним по да ци ма не за по -

сле ност је 27 од сто, а но вим за ко ном о

ра ду, чи је до но ше ње је са мо од ло же но

због рас пи си ва ња ван ред них пар ла -

мен тар них из бо ра, же ле да уни ште и

оно ма ло љу ди ко ји има ју ста тус за по -

сле ног ли ца и да та квим уво ђе њем фе -

у да ли зма, ак ту ел на власт, пот пу но не -

спо соб на да по кре не срп ску при вре ду,

те на му че не љу де, рад ни ке, ба ци у ру ке
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На пре дак у српској економији био би ви дљив за ве о ма крат ко вре ме са мо ако се ослободимо
око ва ММФ-а и Свет ске бан ке, те истовремено остваримо парт нер ску и ду го роч ну са рад њу са
зе мља ма БРИКС гру пе, Ру ском Фе де ра ци јом. Ула зак Ср би је у Евро а зиј ску уни ју омо гу ћи о би не
само еко ном ски опо ра вак зе мље, него би и ду го роч но обез бе ди о си гур ност и бо љи жи вот 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 јеиницирао 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, антиру-
ских 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



по сло дав ци ма као обич но ро бље. На -
рав но да та кав на чин „за по шља ва ња”,
ка ко пред лог но вог За ко на о ра ду
пред ви ђа, нај ви ше од го ва ра упра во
Ву чи ћу и ње го вим „струч ња ци ма” и
са вет ни ци ма за да ље уни шта ва ње Ср -
би је, по пут Ла за ра Кр сти ћа и Строс Ка -
на, јер ће власт уз по моћ та квих за кон -
ских ре ше ња омо гу ћи ти да се срп ски
рад ни ци до бе све сти из најм љу ју и из -
ра бљу ју, а рад ну сна гу ће без ско ро
ика квих оба ве за да ко ри сте ра зни
„ула га чи”, Ву чи ће ви ин ве сти то ри, ка -
ко их он у свом па то ло шком за но су на -
зи ва „бра ћа”. 

У свом гла сни ку „Koњук тур ни
трен до ви” При вред на ко мо ра Ср би је

је об ја ви ла пре тач но го ди ну да на да у

Ср би ји има 1,716.499 за по сле них гра -

ђа на, да би, већ у мар ту исте го ди не, са -

оп шти ли ка ко је пораст броја оних ко -

ји оста ју без по сла за у ста вљен и да је у

том тре нут ку 1,335.623?! Шта ви ше ре -

ћи, до вољ но да обес пра вљен на род ко -

ји жи ви у не ве ро ват ној бе ди и си ро ма -

штву ви ди да су ла жи Ву чи ће вог ре -

жи ма мон стру о зне, на ро чи то ка да се

има у ви ду, да се у тај број оних ко ји

има ју ста тус „за по сле них ли ца” убра ја -

ју и они из пред у зе ћа ко ја го ди на ма не

ра де, не ис пла ћу ју ни ди нар рад ни ци -

ма, а про це не су да је у Ср би ји бли зу

100.000 та квих ко ји сва ког да на од ла -

зе на по сао, а ни ди на ра не до би ја ју.

По ред њих, ви ше од 100.000 љу ди не -
ре дов но при ма сво ју бед ну за ра ду, ко -
ја ни је до вољ на ни за ег зи стен ци јал ни
ми ни мум – по ло ви ну по тро шач ке
кор пе, а пре ко 50.000 рад ни ка при ма
ма ње од га ран то ва ног ми ни мал ца, ко -
ји је у про се ку за 2013. из но сио око
20.000. Та ко ђе, пре ма зва нич ним по -
да ци ма пре ко 300.000 њих мо же да
„ра чу на” на ми ни мал ну за ра ду.

У 2013. го ди ни за бе ле жен је број од
792.344 не за по сле них. На рав но, реч је
са мо о они ма ко ји су при ја вље ни у еви -
ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за по -
шља ва ње, а за пра во је ствар ни број
оних ко ји уза луд но че ка ју на по сао
одав но пре шао ми ли он. Из у зет но ва -
жно је на по ме ну ти, да за све вре ме њи -
хо ве вла да ви не ап со лут но ни ко, па ни
„ве ли ки во ђа” Ву чић, ни је иза шао са
стра те ги јом за по шља ва ња по сек то -
ри ма при вре де. Ни ка кву ре ал ну ви зи -
ју и иде ју ре ша ва ња овог, за ин те рес
љу ди нај ве ћег про бле ма они не ма ју,
на про тив. На ја вљу ју от пу шта ње ве ли -
ког бро ја за по сле них у јав ном сек то ру,
где се, по ре чи ма Ву чи ћа, Ни ко ли ћа и
Да чи ћа, тај број још увек не зна. „Ви -
шак” тек тре ба да се утвр ди, што је у
да ни ма ко ји пред сто је у из бор ној кам -
па њи за Ву чи ћа до дат ни на чин при ти -
са ка, уце на, ши ре ња стра ха ме ђу љу -
ди ма у свим струк ту ра ма где је СНС на
вла сти, чи ме ће се по ја ча ти све при сут -
ни је без на ђе, јер се та рад на ме ста на -
ла зе у функ ци ји по ли тич ког од лу чи -
ва ња и нео п ход ног из ра жа ва ња ло јал -
но сти его цен трич ном во ђи. 

Без системског решавања
социјалних проблема

По ре ски об ве зни ци, пред у зет ни ци,
за на тли је, ре ги стро ва ни по љо при -
вред ни про из во ђа чи, так си сти, мо ра ли
су у про шлој го ди ни да се по си сте му
„узми или оста ви” оба ве жу у окви ру
по ре ског ре про гра ма, што је власт на -
ја ви ла и про мо ви са ла као кључ ни мо -
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У 2013. го ди ни за бе ле жен је
број од 792.344 не за по сле них. На -
рав но, реч је са мо о они ма ко ји су
при ја вље ни у еви ден ци ји На ци о -
нал не слу жбе за за по шља ва ње, а
за пра во је ствар ни број оних ко ји
уза луд но че ка ју на по сао одав но
пре шао ми ли он. Из у зет но ва жно је
на по ме ну ти, да за све вре ме њи хо -
ве вла да ви не ап со лут но ни ко, па
ни „ве ли ки во ђа” Ву чић, ни је иза -
шао са стра те ги јом за по шља ва ња
по сек то ри ма при вре де. 



дел опо рав ка оних ко ји је два оба вља ју
сво је де лат но сти, док је са дру ге стра -
не, од укуп но 378,6 ми ли јар ди ди на ра,
44,5 ми ли јар ди не на пла ти во, због то га
што прав на ли ца од ко јих се дуг по тра -
жу је ви ше ни су ак тив на, при сту пи ла су
и у вре ме вла да ви не ДС-а и СНС-а сте -
ча ју. Та квих је све ве ћи број. Упра во у
тим прав ним су бјек ти ма по сао су из гу -
би ли рад ни ци ко ји ма је Ву чић обе ћао
да ће ис пра ви ти не прав ду ко ја им је то -
ком прет ход них го ди на на не та, а од
кон сти ту и са ња вла де, ни је би ло ни по -
ку ша ја да се си стем ским но вим за ко -
ни ма о со ци јал ној за шти ти уве де ре а -
лан со ци јал ни кар тон, ка ко би се ко -
нач но до шло до са свим пре ци зног по -
да тка о со ци јал ном ста ту су сва ког гра -
ђа ни на Ср би је, њи хо вим при хо ди ма и
имов ном ста њу.

Медијско глуматање
уместо перспективе

Сва ко ме диј ско по ја вљи ва ње он-

Ву чић, а та ко су из дре си ра ни и дру ги

ње го ви след бе ни ци, ко ри сти да ис так -

не да про бле ма има мно го и да ни је до -

бра си ту а ци ја, али ни шта ин сти ту ци о -

нал но не пред у зи ма ју да се ста ње по -

бољ ша. А и ка ко би, ка да је је дан чо век

уме шан у све обла сти дру штве ног жи -

во та и у сво јим се бич ним ин те ре си ма

„не при ко сно ве ног вла да ра Ср би је”, ка -

ко он се бе до жи вља ва, дра ма тур шким

на сту пи ма и пу ким обе ћа њи ма, гра ђа -

не до жи вља ва као сред ство да вла да и

да спро во ди на ло ге оних ко ји су ње га

и Ни ко ли ћа до ве ли на власт. У Ср би ји

се на сва ком ко ра ку пре по зна ју бе да и

си ро ма штво, страх, не моћ и не мо гућ -

ност го лог пре жи вља ва ња. Фе но мен

си ро ма штва не по сма тра се из угла

нео п ход не др жав не ин тер вен ци је и

со ли дар но сти, јер док је на род све си -

ро ма шни ји, по је ди ни тај ку ни су све

бо га ти ји. Под па ро лом бор бе про тив

кри ми на ла и ко руп ци је власт, по себ но

Ву чић, функ ци о ни ше го ди ну и по да -

на, а с дру ге стра не, ње му бли ски „по -

слов ни љу ди”, по пут Чо ви ћа и Ко сти -

ћа, за шти ће ни су као бе ли ме две ди.

Чак је оти шао то ли ко да ле ко да Чо ви -

ћа, одав но огре злог у кри ми нал, по ста -

вља на нај ви ше функ ци је.

Не сум њи во је да је у про те клих 13

го ди на тај ку ни за ци ја Ср би је оја ди ла

срп ску при вре ду и ње не гра ђа не, али

ова власт је у јед ном де лу кре ну ла у об -

ра чун са сво јим по ли тич ким не ис то -

ми шље ни ци ма ко ји су вла сни ци тзв.

круп ног ка пи та ла, а са дру ге стра не

на ста вља да спро во ди по ли ти ку но вог

свет ског по рет ка и са да у дру гим по -

ли тич ким до го во ри ма оства ру је сво је

ци ље ве, као и оне ко је им сер ви ра ју

њи хо ви им пе ри ја ли стич ки го спо да ри

из ЕУ и ММФ-а. У без на ђу си ро ма штва,

оби чан чо век не ви ди пер спек ти ву

опо рав ка, већ та во ри из да на у дан, док

се Ву чић и ње го ви след бе ни ци на сла -

ђу ју на вод ним ус пе си ма, а ствар ност

по ка зу је да су основ не, жи вот не функ -

ци је ми ли о на гра ђа на у Ср би ји угро -

же не. 

Пензионерска дилема:

хлеб или лекови
Ско ро 900.000 љу ди жи ви без си -

гур ног кро ва над гла вом, мно ги од
њих су бес кућ ни ци, а мно ги стра ху ју
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Све ве ћи број је оних ко ји не -
ма ју од че га да вра ћа ју ви со ке кре -
дит не ра те. Због гу бит ка по сла и
не мо гућ но сти да сер ви си ра ју дуг
мно ги су оста ли без ку ћа, ста но ва,
бан ке им за пле њу ју све што има ју.
Мно ги су жр тве ба на ка ко је су јед -
но стра но ме ња ле уго во ре не оба ве -
зе, па са мим тим и ви си ну ка ма те.
Уме сто да се др жа ва по бри не за
опљач ка не, у  из бор ној еуфо ри ји
они се хвале да су бан кар ски сек -
тор, као и курс ди на ра ста би лни!



да то мо же да их за де си. Не оста ју без
кро ва са мо они ко је је со ци јал на си ту -
а ци ја до ве ла на руб ег зи стен ци је због
не за по сле но сти или гу бит ка по сла,
већ и мно ги ста ри љу ди ко ји не ма ју
чи ме да пла те дом, а о њи ма не ма ко да
бри не. У гра до ви ма ко ји има ју при хва -
ти ли шта, број љу ди ко ји тра же сме -
штај и хра ну сва ке го ди не се нај ма ње
удво стру чи. Скан да ло зно је и срам но
да, баш као и прет ход на власт, ни ова
ни шта ни је ура ди ла од 2012. го ди не да
се овим љу ди ма по мог не. Ме ђу њи ма
има и ви со ко о бра зо ва них љу ди, ко ји
су у про це су тзв. тран зи ци је оста ли без
еле мен тар них усло ва за жи вот. 

Да би се до че па ли вла сти, функ ци ја

и др жав них ре сур са за се бе, сво је чла -

но ве по ро ди ца и са рад ни ке, Ву чић и

Ни ко лић су за сту па ли ста во ве о на -

вод ној со ци јал ној прав ди. Пом пе зно су

на ја вљи ва ли ве ли ки еко ном ски раз вој

Ср би је, са мо да љу ди гла са ју за њих, а

укуп но со ци јал но ста ње се не пре кид -

но по гор ша ва. Ни ка кво са о се ћа ње они

не по ка зу ју за на па ће не љу де, на про -

тив. На ја вљи ва њем тзв. но вих ре фор -

ми по дик та ту про па ле ЕУ, учи ни ће да

Ср би ја све ду бље ср ља у со ци јал ну не -

прав ду и бе ду. 

Љу де ко је су оја ди ле за пад не бан ке

ли хвар ским кре ди ти ма из ра же ним у

стра ној ва лу ти, ни ова, баш као ни

прет ход на власт ни је за шти ти ла. Све

ве ћи број је оних ко ји не ма ју од че га да

вра ћа ју ви со ке кре дит не ра те. Због гу -

бит ка по сла и не мо гућ но сти да сер ви -

си ра ју дуг мно ги су оста ли без ку ћа,

ста но ва, бан ке им за пле њу ју све што

има ју. Мно ги су жр тве ба на ка ко је су

јед но стра но ме ња ле уго во ре не оба ве -

зе, па са мим тим и ви си ну ка ма те. Уме -

сто да се др жа ва по бри не за љу де ко ји

су на та кав на чин опљач ка ни, у но вој

пред из бор ној еуфо ри ји они оба ве шта -

ва ју јав ност ка ко је бан кар ски сек тор и

курс ди на ра ста би лан! Зар по сто ји ве -

ћа иро ни ја?! Да кле, исто као и њи хо ви

прет ход ни ци, Ву чић и ње го ви бри ну

за фи нан сиј ску ели ту ко ја је њи ма на -

кло ње на и ко ја је спрем на да фи нан си -

ра њи хо ве по ли тич ке ак тив но сти и

лич не афи ни те те. 
Си ро ма шни пен зи о не ри су по себ на

ка те го ри ја угро же ног ста нов ни штва.
Пре ма ви си ни пен зи је, здрав стве не за -
шти те и мо гућ но сти пре жи вља ва ња,
Ср би ја је при дну ле стви це. Ис тра жи -
ва ње спро ве де но у сеп тем бру 2013. го -
ди не по ка за ло је да чак по ла ми ли о на
пен зи о не ра у Ср би ји при ма ма ње од
20.000 ди на ра. По ред то га што има ју
та ко ма ле пен зи је, они не зна ју ка ко да
оства ре од ре ђе на пра ва, јер власт ни је
учи ни ла ни шта да се ком пли ко ва не
за кон ске про це ду ре по јед но ста ве, та -
ко да ста ри љу ди на и ла зе на мно го -
број не ад ми ни стра тив не ба ри је ре.

Иако су це лог жи во та вред но ра ди -
ли и из два ја ли до при но се за ПИО, пен -
зи о не ри, као јед на од нај у гро же ни јих
ка те го ри ја ста нов ни штва, под Ву чи -
ће вим ре жи мом су још у го рој си ту а -
ци ји, јер су за про те клих го ди ну и по
да на из гу би ли пра во на ко ри шће ње
мно го број них ме ди цин ских те ра пи ја
ко је је власт ски ну ла са ли сте. Ти љу ди
при ну ђе ни су да се од ри чу нај о снов -
ни јих жи вот них на мир ни ца ка ко би
ку пи ли ле ко ве, а о бањ ском ле че њу
мо гу са мо да са ња ју. Тро шко ви жи во та
и ра чу ни из ме се ца у ме сец су све ве ћи,
а од обе ћа ног ускла ђи ва ња пен зи ја по
„ПУПС ре цеп ту”, сер ви ра ном у кам па -
њи 2012. го ди не не ма ни шта, јер су
кри те ри ју ми на ло го да ва ца из ММФ-а
и ЕУ ко је овај ре жим сер вил но, обе руч -
ке при хва та, учи ни ли да се уку пан, но -
ми нал ни из нос пен зи ја „за мр за ва”
она ко ка ко то за пад ња ци и раз би ја чи
срп ских фи нан си ја тра же, док за то
вре ме глад ни, оја ђе ни пен зи о не ри је -
два пре жи вља ва ју. 

Из ове очај не си ту а ци је у ко јој се
Ср би ја на ла зи из лаз мо же да се про на -
ђе је ди но у по сти за њу пу не и про дук -
тив не за по сле но сти, кроз обез бе ђи ва -
ње аде кват них усло ва за рад, ин ве сти -
ци ја ко је ће да укљу че у при вред не то -
ко ве и мла де, као и љу де сред њих го -
ди на ко ји су оста ли без по сла у пљач -
ка шкој при ва ти за ци ји, а та ко ђе и ве -
ли ки број же на, ко је су у Ср би ји у ве ли -
ком про цен ту не за по сле не.

Спас у дугорочној
сарадњи са Русијом

Уко ли ко на ста ве да вла да ју Ву чић и
ње го ви сле пи след бе ни ци, ка кви су и
они ко ји су до са да пар ти ци пи ра ли са
њим у вла ди, као и кан ди да ти из ква -
зи о по зи ци је, ко ји је два че ка ју да им по -
ну ди ми ни стар ске фо те ље, функ ци је,

ди рек тор ска ме ста, си ро ма штво ће би -
ти још дра стич ни је, јер по ли ти ка по ко -
ра ва ња и су но вра та Ср би је кроз тзв.
европ ске ин те гра ци је, још ви ше ће
осла би ти срп ску при вре ду, а са мим
тим ће и глад у зе мљи би ти све ве ћа.
На род мо ра да зна да ће они од мах по -
сле из бо ра, ако им се ука же при ли ка да
вр ше власт, бр зо по те зно из гла са ти за -
кон о ра ду, о ко јем је би ло ре чи у овом
освр ту и та ко ће не за по сле ност пот пу -
но пре пла ви ти Ср би ју, зе мљу ко ја има
огром не по тен ци ја ле, при род на бо гат -
ства, ре сур се за ту ри зам, по љо при вре -
ду, ко ја има ка дров ски оспо со бље не
љу де свих ква ли фи ка ци ја за рад у про -
из вод њи, али то Ву чи ћев ре жим и За -
пад не ће да омо гу ће, већ са мо окре та -
ње пре ма зе мља ма БРИКС гру пе, пре
све га пре ма Ру си ји, ко ја кроз стра те -
шко парт нер ство са Ср би јом мо же да
ин ве сти ра у све гра не при вре де, на ро -
чи то опо ра вак срп ског се ла, ко је гр ца
већ 14 го ди на због си сте мат ског уни -
шта ва ња по на ло гу За па да. Та ко би на -
пре дак у ци љу сма њи ва ња си ро ма -
штва био ви дљив за ве о ма крат ко вре -
ме, јер са мо осло ба ђа ње од око ва ко је
на ме ћу ЕУ, ММФ и Свет ска бан ка, мо же
да учи ни да срп ска при вре да ра ши ри
кри ла. Кроз парт нер ску и ду го роч ну
са рад њу са зе мља ма БРИКС гру пе, Ру -
ском Фе де ра ци јом и кроз ула зак Ср би -
је у Евро а зиј ску уни ју мо же мо да омо -
гу ћи мо еко ном ски опо ра вак зе мље и
ду го роч но обез бе ди мо си гур ност и бо -
љи жи вот на ро ду. 

РВС
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Си ро ма шни пен зи о не ри су по -
себ на ка те го ри ја угро же ног ста -
нов ни штва. Пре ма ви си ни пен зи је,
здрав стве не за шти те и мо гућ но сти
пре жи вља ва ња, Ср би ја је при дну
ле стви це. Ис тра жи ва ње спро ве де -
но у сеп тем бру 2013. го ди не по ка -
за ло је да чак по ла ми ли о на пен зи -
о не ра у Ср би ји при ма ма ње од

20.000 ди на ра. 



С
р би ја је зе мља у ко јој не ма
мно го ме ста за екс пе ри мен те
или про јек те ко ји су у су прот -

но сти са до ма ћим, про ве ре ним, по тре -
ба ма и ис ку стви ма. Све што је не ло -
гич но ов де мо ра да про пад не - не кад
бр же, не кад спо ри је, али оно што ни је
уте ме ље но на прин ци пи ма здра ве ло -
ги ке, у Ср би ји по је де са мо се бе.

Ово је чи ње ни ца ла ко до ка зи ва на
свим по љи ма, па та ко и у обра зо ва њу.
Фа мо зна Бо лоњ ска де кла ра ци ја, ко ја у
се би не са др жи ни шта ква ли тет но
осим на зи ва ита ли јан ског гра да чу ве -
ног по из вр сним шпа ге ти ма и осред -
њем фуд бал ском клу бу, тре ба ло је, на -
вод но, да из не дри струч ња ке европ -
ског ко ва ко ји ће сво је зна ње мо ћи да
по ну де би ло ко јој зе мљи на ши ро ком
европ ском тр жи шту.

Срп ска ра ди кал на стран ка се од по -
чет ка до след но про ти ви ова квом на -
чи ну сту ди ра ња ко ји, већ је по твр ђе но,
не да је обе ћа не ре зул та те. Нај ва жни је
пи та ње је за што би Ср би ја шко ло ва ла
мла де љу де и све сно их те ра ла у дру ге
зе мље, у ко ји ма ће лак ше на ћи за по -
сле ње, јер ће ова ква ди пло ма би ти ра -
до до че ка на у тим зе мља ма ко је су (о
ка кве ли иро ни је), и на мет ну ле Ср би ји
та кав на чин сту ди ра ња. Та ко смо, при -
хва та њем ове де кла ра ци је, по ста ли
ре зер ват јеф ти них ка дро ва.

Бом ба стич но на ја вљи ван за вр ше -
так уво ђе ња Бо лоњ ског про це са за
2010. го ди ну, не да се ни је до го дио, не -
го чак че ти ри го ди не на кон то га, ова -
кав на чин сту ди ра ња тек је бле да сен -
ка у из ма гли ци не ја сно ћа и не ло гич -
но сти. Али је за то ре зул тат кри стал но
ја сан – не за до вољ ни сту ден ти и не за -
до вољ ни про фе со ри, че сти про те сти
сту де на та, ко ји ни овог ле та, вар љи ви -

јег од оног 1968. го ди не, ни су оства ри -

ли сво је зах те ве.

Бо лоњ ски про цес до вео је до то га

да не по сто ји це ло ви то зна ње, да сту -

ден ти уче пар ци јал но, лек ци ја шки, без

ве ли ке мо гућ но сти да по ве жу но во

зна ње с прет ход ним. Да је сту ди ра ње

на овај на чин обе сми шље но, по твр ђу -

је и чи ње ни ца да се на уни вер зи те ти -

ма сти чу бо до ви, а не зна ње. Та ко се

мо же до го ди ти да има те јед ног рев но -

сног и вред ног сту ден та ко ји је ре дов -

но од ла зио на фа кул тет и сте као до во -

љан број бо до ва већ са мим фи зич ким

при су ством у клу пи, док ће не ки ње -

гов ко ле га, мо жда ин те лек ту ал но „ја -

чи” од „на шег бо лоњ ског ју на ка”, не ко

ко има ви ше зна ња али ни је ажу ран

ка да су у пи та њу од ла сци на фа кул тет,

има ти ма њу шан су да по ло жи те сто ве

и ко ло кви ју ме, без об зи ра на обим зна -

ња ко је има, као и сво је од лич но из ла -

га ње и раз у ме ва ње ма те ри је.

Јав на је тај на да сви ре жи ми у Ср би -
ји, од 5. ок то бра 2000. го ди не па на ова -
мо, слу же цен три ма мо ћи ко ји су из -
ван на ших гра ни ца. Про сто се утр ку ју
у по ди ла же њу сво јим га зда ма, што се
ви ди и на при ме ру ове де кла ра ци је.
На и ме, реч је о де кла ра ци ји ко ја ни је
оба ве зу ју ћа, већ ис кљу чи во има трет -
ман пре по ру ке. Пот пу но не при пре -
мље ни, фа кул те ти пре по ру ку схва та ју
као оба ве зу и по чи њу на ка рад но спро -
во ђе ње Бо лоњ ског про це са на раз ли -
чи те на чи не, без ика квог ре да и пла на,
ко ме се ка ко учи ни згод но. Ме ња ње
бро ја бо до ва, сту дент ски про те сти
тим по во дом, не ја сно ће ко мо же а ко
не мо же да упи ше на ред ну го ди ну,
осим то га што ства ра ју ма ло ду шност
и огор че ност, оста вља ју и ве ли ке по -
сле ди це на цео обра зов ни си стем. Та -
ко смо до шли у пот пу но па ра док сал ну
си ту а ци ју да су сту ден ти у оба ве зи да
по ха ђа ју на ста ву, јер ће кроз по ла га ње
те сто ва и ко ло кви ју ма има ти бе не фи -
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ИС ТАК НУ ТИ НА ПРЕД ЊА ЦИ
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ва ње обра зов ног си сте ма ра ди лак шег ма ни пу ли са ња, све за рад свет(л)ог пу та у Европ ску уни ју • По -

ста ли смо ре зер ват јеф ти них ка дро ва при ла го ђе них за пад но е вроп ским зах те ви ма у обра зо ва њу • Ка -

кав при мер де ци и омла ди ни да је ди пло ма То ми сла ва Ни ко ли ћа • Пред сед ник Ср би је као део про јек та

Алек сан дра Ву чи ћа за екс пре сно шко ло ва ње по доб них пар тиј ских ка дро ва
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ци је на ис пи ту, а сред њо школ ци мо гу
и да не до ла зе на на ста ву, њих не мо -
же те ни ка зни ти ни на гра ди ти на би -
ло ко ји на чин. Го ди на ма већ не ва же
уко ри ко ји су се не ка да при ме њи ва ли
у сред њим шко ла ма, не ва же ни сма -
ње не оце не из вла да ња, као ни ис кљу -
че ње из шко ле због 25 нео прав да них
из о ста на ка. Да нас сред њо шко лац ско -
ро и да не мо ра да по ха ђа на ста ву, већ
се мо же по на ша ти као не ка да шњи
ван ред ни сту дент. Ка да на ку пи 40
нео прав да них из о ста на ка, про пи си
на ла жу да се са ста ну раз ред ни ста ре -
ши на, ро ди те љи уче ни ка, пси хо лог, пе -
да гог, рад ник Цен тра за со ци јал ни рад
и не ко ли ко уче ни ка из оде ље ња, ко ји
ће за јед но по ку ша ти да убе де ђа ка да
тре ба да иде у шко лу. Не за до вољ ство и
зло у по тре бе ре зул тат су по гре шне по -
ли ти ке у Ср би ји, где су сту дент и сред -
њо шко лац за ме ни ли ме ста.

Ве ли ки про бле ми и још ве ће не ло -

гич но сти по тре са ју школ ство у Ср би ји

и због фор мал них и пот пу но не по -

треб них при јем них ис пи та ко је по ла -

жу бу ду ћи сред њо школ ци и сту ден ти.

На при мер, ако је праг зна ња за ула зак

у гим на зи ју је дан бод и ви, при ме ра ра -

ди, не ком Пор то ри кан цу да те да на су -

ми це за о кру жи не ки од по ну ђе них од -

го во ра (чак на пи са них срп ском ћи ри -

ли цом, ко ју он си гур но не зна), ве ли ка

је ве ро ват но ћа да ће и он на тај на чин

по ло жи ти ква ли фи ка ци о ни ис пит и

хи по те тич ки сте ћи пра во да се упи ше

у гим на зи ју или не ку сред њу струч ну

шко лу. Ско ро је јед нак трет ман уче ни -

ка ко ји ни је имао ни је дан по ен на ис -

пи ту и оно га ко ји је успе шно ре шио

свих 20 за да та ка. Али, чак ни олак ши -

ца са та ко ма лим пра гом зна ња не ком

ни је ули ва ла си гур ност, па су про шле

школ ске го ди не те сто ви „про цу ри ли”

и би ло их је на ин тер не ту, од но сно „у

сло бод ној про да ји”. То ли ка фар са и ко -

ме ди јан ство (од лич на ко ва ни ца за

ова кву вр сту игра ри је), ни је за бе ле же -

на у Ср ба од вре ме на Све то га Са ве до

да на шњих да на. Али, ни то ни је опа ме -

ти ло „ве о ма-за бри ну те-за-обра зо ва -

ње”, те се од ове го ди не још ви ше усло -

жња ва про цес по ла га ња ма ту ре и при -

јем них ис пи та, ко ји ће мо жда да ти ре -

зул та те, али до бре сва ка ко не.
„Шу ва ри це”, ко је су би ле обе ле же не

као ве ли ки про ма шај у школ ству, из

ове пер спек ти ве гле да но, чи ни се да су

би ле ма ње зло у по љу ља ном и тру лом

си сте му од ових да на шњих ре фор ми,

ко је пре те да до те ме ља сру ше ина че

не ста би лан школ ски си стем.

Про грам Срп ске ра ди кал не стран -

ке је по овом пи та њу пот пу но ја сан.

Бес ко ри сне и фор мал не при јем не ис -

пи те тре ба уки ну ти. Сви мо ра ју да

има ју шан су да се обра зу ју. Сред ња

шко ла и фа кул тет упи су ју се без ика -

квих по ла га ња и о тро шку др жа ве. Си -

сте мом ауто се лек ци је, нај бо љи ће се

из дво ји ти зна њем, дру ги ће од у ста ти,

а не ки по че ти са ми да фи нан си ра ју

сво је сту ди ра ње. Та ко се не ће по но ви -

ти до га ђај из но вем бра про шле го ди -

не, ка да су сту ден ти Фа кул те та при ме -

ње них умет но сти про те сто ва ли ис -

пред згра де Ми ни стар ства про све те у

Бе о гра ду јер, и по ред оства ре ног тра -

же ног бро ја бо до ва, др жа ва не ће да их

фи нан си ра из бу џе та. Под се ћа ња ра -

ди, ме ђу њи ма је би ло и оних с про се -

ком из над де вет.

План ски удар на омла ди ну 

Ако же лиш да уни штиш је дан на -

род, уни шти му омла ди ну, а то ћеш

ефи ка сно учи ни ти пре ко си сте ма

обра зо ва ња. Да је школ ски си стем у

ра су лу и да је на де лу си сте мат ско уни -

шта ва ње срп ске омла ди не, ука зу је и

афе ра „Ин декс”. Да иро ни ја бу де још

ве ћа, про фе сор Прав ног фа кул те та ко -

ји кр ши пра во др жа ве у ко јој жи ви и

би ва оп ту жен да је „про да вао ис пи те”,

на пу шта су ђе ње ка ко би до че као ре -

сор ног ми ни стра ко ји до ла зи у по се ту

ње го вом ма тич ном фа кул те ту! Ба ха -

тост, са мо во ља и кр ше ње пра ва оних

ко ји пра ву тре ба да под у ча ва ју дру ге

мо ра ју се нај стро же ка жња ва ти. До

пот пу ног ис ко ре њи ва ња.

На до ве зу ју ћи се на овај до га ђај, гру -

па ни шких сту де на та об ја шња ва да

про фе со ри са ми од ре ђу ју ка ко ће рас -

по ре ди ти бо до ве, па се де ша ва да сту -

дент за 60 бо до ва ра ди као за 120. Ин -

спек ци ја мо ра де таљ но и са ве сно да

кон тро ли ше, не са мо про фе со ре скло -

не ко руп ци ји, већ и сам про цес на ста ве,

на во де ни шки ака дем ци. На гла си ли су

да је то је ди ни на чин сти ца ња ква ли -

тет ног зна ња и до бре са рад ње про фе -

со ра, аси сте на та и сту де на та због ко -

јих, на кра ју, фа кул те ти и по сто је.

Од пр вог мо мен та ка да су згра би ли

власт, Ву чи ће ви след бе ни ци ко ри сте

исту од брам бе ну фор му лу за сво ју не -

спо соб ност. Ре дов но, сва ког да на, у

свим ве сти ма по на вља ју као бу ди -
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„Овако ја свако јутро:
у градски превоз, па
на факултет”

Мно го је зе ма ља ко је ни су усво -
ји ле Бо лоњ ску де кла ра ци ју: Ве ли -
ка Бри та ни ја, Не мач ка, Бел ги ја, а
Фран цу зи су је при ла го ди ли сво -
јим по тре ба ма. Што је на ро чи то за -
ни мљи во, ни у са мој Бо ло њи, по ко -
јој је до би ла име, ова де кла ра ци ја
се не при ме њу је.



стич ку ман тру: „У прет ход ном пе ри о -

ду све је упро па ште но”. Го во ре као да

су у опо зи ци ји, као да ни су на вла сти

две го ди не. Та ко су, при ме ра ра ди, на -

пред ња ци ма би ла пу на уста школ ског

си сте ма ко јег тре ба ре фор ми са ти јер

су га де мо кра те уру ши ле. То је тач но,

али су ре зул та ти ко је су на пред ња ци

оства ри ли, у нај ма њу ру ку фра пант ни.

Њи хо ва „бор ба” до би ла је, кра јем 2013,

сле де ћи епи лог: око 60 шко ла у Ср би -

ји има ло је бло ки ран ра чун, углав ном

због не из ми ре них ко му нал них ра чу -

на. А ка да је ра чун у бло ка ди, не ма ни

ис пла те за ра да за по сле ни ма. Ка ко у

та квој си ту а ци ји на став ни ци мо гу да

бу ду сти му ли са ни да се ква ли тет но

ба ве про фе су ром? Ве ро ват но те шко, и

уз нај ве ћи ен ту зи ја зам ко ји има ју пре -

ма свом по слу јер је вред но ва ње про -

фе су ре и про фе сор ског зна ња ис под

сва ке до пу сти ве гра ни це. И све се то у

крај њој ли ни ји од ра жа ва на ђа ке, ко ји

„ве што ко ри сте“ сав тај ја ва шлук,

углав ном не схва та ју ћи да ра де ди -

рект но и нај ви ше про тив се бе. Мно га

пра ви ла ко ја су на у чи ли у нај ра ни јем

де тињ ству, по пут оних о ре дов ном

пра њу ру ку, код нас не ва же, из про -

стог раз ло га што у мно гим шко ла ма

не ма са пу на и па пир них убру са, а нај -

ве ћи па ра докс су шко ле у ко ји ма не ма

ни кре де ни сун ђе ра! Та кву аван гард -

ност не би мо гао ни Бе кет да сми сли.

Ова кав, нео др жив на чин шко ло ва -

ња мо ра се под хит но пре и спи та ти и

из те ме ља ре кон стру и са ти. Оба ве за

па три от ске вла сти, мо жда и нај ва жни -

ја у овом тре нут ку, је да вра ти до сто -

јан ство и учи те љу и ђа ку. 

Та лен то ва на де ца
пре пу ште на ули ци

Уки да ње та ко зва них спе ци јал них

шко ла, што је би ла до сет ка де мо кра та

у окви ру хит не ре фор ме школ ства и

њи хо ве ве ли ке бри ге за де цу, уне ла је

још ве ћи ме теж у обра зов ни си стем. Са

де цом оме те ном у раз во ју ра ди ли су

по себ ни струч ња ци по спе ци ја ли зо ва -

ном про гра му. Са да се та де ца ин те -

гри шу у ре дов ну на ста ву, што и њи ма

и оста ли ма пред ста вља бес по треб ни

ба ласт, без об зи ра на то што та де ца

уче по при ла го ђе ном на став ном про -

гра му. На став ни ци мо ра ју да се усред -

сре де на њих по себ но, што им из и ску -

је до дат ни на пор јер се ве ћи на њих ни -

је шко ло ва ла за рад с том де цом. Шко -

ле углав ном не ма ју па ра да пла те се -

ми на ре уса вр ша ва ња, па про све та ри

са ми се би фи нан си ра ју до дат ну еду ка -

ци ју ко ја је, ина че, оба ве зна по за ко ну,

што је још је дан па ра докс да на шњег

школ ства. Опет, с дру ге стра не, по себ -

но на да ре на де ца, ко ја би тре ба ло да

ра де по по себ ним про гра ми ма, обич но

за вр ше у ино стран ству по сле сред ње

шко ле, или им та ле нат про па да за сто -

лом не ке кан це ла ри је. У нај бо љем слу -

ча ју, што ни је ни шта ма ње бол но, до -

че ка их Бо лоњ ска де кла ра ци ја.

Ка ко то у прак си функ ци о ни ше,

нај леп ше се ви ди из при ме ра бив шег

сту ден та Елек тро тех нич ког фа кул те -

та у Бе о гра ду, ко ји је свој слу чај ис при -

чао за на ше но ви не. Овај фа кул тет је

за вр шио пре не ко ли ко го ди на. На тре -

ћој го ди ни сту ди ја, са про се ком оце на

рав но 10, кон ку ри сао је за сти пен ди ју

у ЕПС-у. Од го во ри ли су му да њи ма у

ЕПС-у тај про фил ка дро ва ни је по тре -

бан. „Мо же би ти да су се упла ши ли да

ћу не ко га од њих угро зи ти зна њем. То

ми ни ка да ни је био циљ, али за то сам

се са да пре се лио у Швај цар ску, где сам

док то ри рао. Та мо им ова кви ка дро ви,

из гле да, тре ба ју’’.

Не са гле ди ве по сле ди це
То ми ног ди плом ског ра да

Ни је тач но да по сто ји ди ле ма око

То ми не ди пло ме. Ту не ма ни ка кве ди -

ле ме – не ма шан се да је уче њем за ра -

дио овај па пир при ват ног фа кул те та.

У Срп ској ра ди кал ној стран ци је по -

зна то да То ма ни је био баш ве ли ки

при ја тељ књи ге (би ло ко је вр сте), па је

не мо гу ће да је до ди пло ме до шао та ко

што је за гре јао сто ли цу. Ја сно је да је

Ни ко лић у ства ри део јед ног ве ћег

про јек та ко ји је ис пла ни ран и спро ве -

ден од стра не Ву чи ћа, а по ко јем су се

мно го број ни на пред њач ки ка дро ви,

пре ко но ћи, ома сти ли фа кул тет ским

ди пло ма ма. Што је ин три гант но, ни ко

од мно го број них ме на џе ра (на то зва -

ње гла си ап со лут на ве ћи на ових ди -

пло ма) ни је сте као ово зва ње на др -

жав ном, не го на при ват ном фа кул те -

ту. Та ко је и пред сед ник Скуп шти не

Ср би је Не бој ша Сте фа но вић (чак) на -

пра сно док то ри рао на при ват ном фа -

кул те ту. Уоста лом, по зна та је исти ни -

та при ча о ди рек то ру Же ле зни це Ср -

би је, Дра го љу бу Си мо но ви ћу, ко ји је

про ве ра вао коч ни це на ва го ни ма уда -

ра ју ћи точ ко ве че ки ћем, па ди пло ми -

рао и до ку су рио нам во зни ред. Очи -

глед но, Алек сан дар Ву чић је на вре ме

схва тио да ње го ви ода бра ни љу ди

(укљу чу ју ћи То му) не ма ју школ ску

спре му ко ју од њих зах те ва ју функ ци је

за ко је их при пре ма, па су по убр за ној

про це ду ри по ста ли шко ло ва ни ме на -
џе ри. То што у зе мљи Ср би ји не ма чи -
ме да се „ме на џе ри ше“, ни је бит но,
бит но је за до во љи ти фор му. На рав но
да би би ло при ме ре ни је да је, ре ци мо,
Си мо но вић за вр шио Са о бра ћај ни фа -
кул тет, а То ма исто риј ске или прав не
на у ке. Али, авај. Још увек не по сто ји
при ват ни Са о бра ћај ни фа кул тет, а То -
ма би из исто ри је мо рао да учи о ку мо -
ви ма Ми ло шу и Ка ра ђор ђу, на при мер,
што и ни је баш при јат на лек ци ја.

Ова кво ноћ но и убр за но (нај те же
лек ци је по це па не) сту ди ра ње, у бли -
ској пер спек ти ви има ће не са гле ди ве и
тра у ма тич не по сле ди це по Ср би ју. Пр -
во ће стра да ти пред у зе ћа ко ји ма су
ови не у ки ка дро ви на мет ну ти (при ме -
ра је без број, је дан бив ши пор тир, пра -
во вер ни на пред њак, са да упра вља ва -
жним сег мен том моћ ног СДПР-а), а
као дру го, де цу ће би ти све те же убе -
ди ти да се шко лу ју. Јер, што да уче и да
се му че, кад се ди пло ма ку пу је. А ако и
уче, и пре бро де сва бо до ва ња, не ће
има ти где да се за по сле.

Ето ка кав при мер срп ској де ци да је
То ми слав Ни ко лић. Та ко да се, на кра -
ју, ипак по ја вљу је ди ле ма. Не зна се ко
је штет ни ји, То ма или Бо ло ња. 

РВС
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С
у пру гу др Во ји сла ва Ше ше ља,

Ја дран ку, јав ност је бо ље упо -

зна ла ка да је иза бра на за кан -

ди да та Срп ске ра ди кал не стран ке на

пред сед нич ким из бо ри ма. По ја ви ла се

под сло га ном: „Вер на по ро ди ци, вер на

Ср би ји”, што су тач ке ко је још увек ја -

сно по ве зу је она, Ја дран ка Ше шељ, као

ни јед на дру га же на у овој зе мљи. 

Да нас, две го ди не ка сни је, оста вља

иден ти чан ути сак, то је озбиљ на же на

ко ја је све сна те шке си ту а ци је у ко јој се

на ла зи, али не ма на ме ру да од у ста не.

Те рет бор бе на чак три фрон та, ха -

шком, кућ ном и здрав стве ном, на њој

ни је оста вио вид не тра го ве, ба рем на

пр ви по глед. Ма да, не ка сен ка ипак по -

сто ји, не што што је те шко ухва ти ти и

ја сно де фи ни са ти. 

У овом за пи са ном раз го во ру њен

при род ни оп ти ми зам по вре ме но је на -

ру шен на ме сти ма где су пи та ња за ди -

ра ла пре ду бо ко у осе ћа ња. По сле све га

што је пре жи ве ла, дру га чи је и не мо же

да бу де. 

Тре ну так у ко јем раз го ва ра мо

ап со лут но усло вља ва пр во пи та -

ње. Ваш су пруг је не дав но опе ри -

сан од кан це ра де бе лог цре ва. Ка -

ко се осе ћа? 

Jа дран ка Ше шељ: Во ја ни је чо век

ко ји се жа ли. Не ће о то ме да при ча да

не би нас оп те ре ћи вао, ме не и де цу. За -

то ни ми о ње му не ће мо да при ча мо

као о не ком ко ме је ло ше. Он је јак, све
пре ва зи ђе. Јед но став но, ње му не мо же
ни шта ло ше да се до го ди, та ко то ми
осе ћа мо. На жа лост, мно го је вре ме на
про вео у за тво ру, ско ро чи тав је дан
жи вот, а та кви усло ви јед но став но мо -
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ВОЈА ЈЕ ПОБЕДИО ХАГ
• •

• Стрес проузрокован лошим резултатима на изборима
сигурно да је играо улогу у развоју болести. Оно што си -
гур но знам, то је ка ко се Во ја осе ћао по сле задњих из бо -
ра. Ми слим да би сва ко у Ср би ји мо гао да прет по ста -
ви ко ли ко му је би ло те шко, сви зна ју да је Во ји
Срп ска ра ди кал на стран ка увек на пр вом ме сту.
Не ка ко ис па да да му је по ро ди ца на дру гом ме -
сту; из ве сна под ре ђе ност по сто ји, али ми смо
му као по ро ди ца да ли по др шку да та ко функ -
ци о ни ше. Ни ка да се ни сам осе ћа ла ло ше
због то га, по шту јем то, пот пу но сам све сна
да је ње гов жи вот по ли ти ка. 

• На рав но, ни је ово кук ња ва због ло ших
ре зул та та стран ке, ово го во рим са мо да
би би ло ја сни је ка ко је Во ја то све до жи -
вео, ко ли ко га је то по го ди ло.

• Са зна ла сам тек че ти ри или пет да на ка -
сни је да је Алек сан дар иза бран за пред -
сед ни ка зе мун ског од бо ра. Про сто ни је
хтео да се хва ли, сма тра да је то много
ве ћа од го вор ност не го при зна ње.
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ра ју да му на ру ше здра вље по сле то ли -
ко го ди на. Знам да ће се из бо ри ти, али
мно го се му чи. Успе вао је да се из бо ри,
та ко је би ло и ка да је имао ве ли ких
про бле ма са ср цем. Ду го је тре ба ло да
се тај про блем са ни ра, да се до ве де у
не ко под но шљи во ста ње, иако је још
под ве ли ким ри зи ком. И ка да се чи ни -
ло да мо же мо ма кар ма ло да пре дах не -
мо, по ја вио се овај про блем.

Кан цер ко ји је опе ри сао је вр ло
озбиљ на ствар, та бо лест је вр ло под -
му кла. Ви де ће мо шта ће би ти по сле хе -
мо те ра пи је, што ни је ни ма ло на ив на
ствар, те ра пи ја мо же да му оште ти не -
што дру го. У за тво ру је је да на ест го ди -
на, зна чи у усло ви ма где здрав стве на
за шти та, ме ди цин ска пре вен ти ва,
прак тич но не по сто ји. Ин тер ве ни шу
са мо кад се мо ра, кад бо лест уз на пре -
ду је. Та ко је и са овим кан це ром, го ди -

ну да на је без у спе шно тра жио пре глед.
За бри ну та сам, али и си гур на у ње го ву
сна гу, Во ји ну во љу, ко ја си гур но ути че
и на от пор ност ње го вог ор га ни зма.

• Пред сед ник Ше шељ ка же да му
је бо лест про у зро ко ва на ло шим ре -

зул та ти ма Срп ске ра ди кал не стран -
ке на из бо ри ма од пре две го ди не.
То су по твр ди ли и ле ка ри ко ји су га
пре гле да ли у Ха гу. Ка ква је би ла ње -
го ва ре ак ци ја по сле из бо ра?

Ја дран ка Ше шељ: Из лич ног ис ку -
ства мо гу да ка жем да је узроч ник
стрес. Има ла сам та кву ди јаг но зу два
пу та, та ко су и ме ни док то ри ре кли.
На рав но, ме ди ци на још увек не зна све
о кан це ру, али као је дан од глав них
узроч ни ка озна чен је стрес. Оно што
си гур но знам, то је ка ко се Во ја осе ћао
по сле ових из бо ра. Не у год но ми је да о
то ме го во рим, ми слим да би сва ко у
Ср би ји мо гао да прет по ста ви ко ли ко
му је би ло те шко. Ми слим да сви зна ју
да је Во ји Срп ска ра ди кал на стран ка
увек на пр вом ме сту. Не ка ко ис па да да
му је по ро ди ца на дру гом ме сту, да смо
под ре ђе ни све му то ме што је ра дио

цео жи вот. Пла шим се да ове мо је ре чи
не бу ду по гре шно про ту ма че не, ни је
ње му по ро ди ца на дру гом ме сту. Из ве -
сна под ре ђе ност по сто ји, али ми смо
му као по ро ди ца да ли по др шку да та -
ко функ ци о ни ше. Ни ка да се ни сам

осе ћа ла ло ше због то га, по шту јем то,

пот пу но сам све сна да је ње гов жи вот

по ли ти ка, да му је из у зет но ста ло до

Срп ске ра ди кал не стран ке. При род но,

ми му зна чи мо мно го, ваљ да то не тре -

ба по себ но до ка зи ва ти. По ро ди ца, де -

ца су за сва ког чо ве ка ва жни. И ње му

та ко ђе.  
На рав но, ни је ово кук ња ва због ло -

ших ре зул та та стран ке, ово го во рим
са мо да би би ло ја сни је ка ко је Во ја то
све до жи вео, ко ли ко га је то по го ди ло.

• Не дав но сте и Ви опе ри са ни, и
то по дру ги пут. Ка ко Ва ше здра -
вље? На Ва ма је це ла ку ћа, ка ко се
сна ла зи те?

Не бих же ле ла да се овај раз го вор
пре тво ри у жа ло пој ку. На по чет ку, кад
је Во ја тек оти шао у Хаг, ми сли ла сам
да ће то крат ко тра ја ти, да ће Во ја то
та мо да раз ја сни и да се вра ти. То је би -
ла мо ја же ља, же ља ко ја ме је за сле пи -
ла и од ко је ни сам до бро ви де ла окрут -
ну ствар ност. Бр зо сам схва ти ла да се
не зна до ка да ће то да тра је, али сам
ујед но по ста ла све сна и чи ње ни це да,
ко ли ко год да Хаг оте же, ми  ће мо из -
др жа ти – он та мо, за то што је јак, ста -
би лан, има иде ју до ко је му је ста ло и
има план шта ће да ура ди. И то до бро
ра ди. Са мо је стра не, би ла сам си гур на
да ћу ура ди ти и из др жа ти све што је до
ме не, да му не ства рам до дат ну бри гу.
Пре све га ми слим на де цу и ку ћу, да о
то ме не мо ра да бри не ни јед ног тре -
нут ка. Та ко је и ишло.

Ме ђу тим, по че ле су се де ша ва ти не -
ке ства ри ко је су би ле ван ње го ве или
мо је кон тро ле, ви ша си ла. Има ла сам
пр во јед ну опе ра ци ју, две го ди не ка -
сни је и дру гу. Не во лим да о то ме при -
чам јер је ве о ма озби љан здрав стве ни
про блем, али си гур на сам да ће то све
би ти до бро.

Кан ди до ва ла сам се

јер асо ци рам на Во ју

• Бо ри те се на два фрон та, ни је

Вам ла ко. Ни сте апо ли тич ни, али

има ли сте са мо јед ну кон крет ну

епи зо ду на по ли тич кој сце ни Ср би -

је. Са ове вре мен ске дис тан це, ка ко

оце њу је те Ваш ан га жман на по след -

њим пред сед нич ким из бо ри ма?
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Ја дран ка Ше шељ: Стран ка је про -
це ни ла, па су и Во ју на кра ју убе ди ли,
да би би ло до бро да се ја по ја вим као
кан ди дат. Ка да су стра нач ки функ ци о -
не ри о то ме раз ми шља ли, не ко ли ко
ства ри је ишло у при лог мог кан ди до -
ва ња. Ме ни су то та ко пред ста ви ли и
ја сам при хва ти ла те ар гу мен те. Пр во,
мо је по ја вљи ва ње под се ћа, асо ци ра на
Во ју. Љу ди ме иден ти фи ку ју са Во јом.
Не са ње го вом по ли тич ком уло гом,
не го про сто, бу квал но, пре зи ме Ше -
шељ по но во је, ди рект но, пред њи ма.
Ни је то био про па ганд ни трик. Иза мо -
је кан ди да ту ре ста ја ле су чвр сте га ран -
ци је да не ма из да је Во ји не по ли ти ке,
не ма из да је ње го ве иде је и на ро чи то
не ма из да је бор бе у ко ју је уло жио и се -
бе и це лу по ро ди цу. По сле све га што је
пре тр пе ла Срп ска ра ди кал на стран ка,
ми слим да је тре ба ло по ка за ти да ви ше
не ма из да је, да не ма Евро пе уме сто Ру -
си је, да се мо ра га ран то ва ти да нам је
за и ста ста ло до Ко со ва и Ме то хи је.

Оно што је ме не во ди ло да при хва -
тим кан ди да ту ру, мо жда и нај ви ше,
би ло је  да се та Во ји на иде ја са чу ва и
про ду жи, да под се тим љу де на ва -
жност тих ње го вих прин ци па. То је би -
ла иде ја во ди ља, да под се ћам и га ран -
ту јем, а не да се пред ста вим као кан ди -
дат ко ји ће да се утр ку је са оста ли ма.
Све ове го ди не Во ја је си сте мат ски гу -
ран из по ли ти ке. Ов да шња власт је
пот пу но не за ин те ре со ва на за кр ше ње
ње го вих про це сних пра ва, ње го вих
људ ских пра ва, све се то гу ра на мар ги -
не ка ко би јав ност што пре за бо ра ви ла
да он по сто ји. И не ра ди се са мо о Во ји,
на ши Ср би су од ве де ни у Хаг и за бо ра -
вље ни, у но ви на ма се спо ми њу са мо
кад до би ју пре су де, број го ди на ко ли -
ко им је од се че но и то је све. По себ на
при ча је и про гра ми ра ни за бо рав њи -
хо вих по ро ди ца, не ма по мо ћи ни у од -
бра ни, ни че га.

Сво јом по ја вом хте ла сам да ка жем
да ни је то ли ко бит но за Во ји ну по ли -
тич ку бор бу, да ли је он та мо или у Ср -
би ји. Ве ћи на схва та да је ње го ва ми си -
ја у три бу на лу ва жна баш као и ов де,
исто вре ме но. Хте ла сам да се су прот -
ста вим тој ме диј ској ти ши ни ко ја се
од но си ла не са мо на Во ју, не го и на ха -
шке за тво ре ни ке и Срп ску ра ди кал ну
стран ку.

• Ваш нај ста ри ји син Алек сан дар
Ше шељ не дав но је иза бран за пред -
сед ни ка Оп штин ског од бо ра Срп ске
ра ди кал не стран ке Зе мун. Је сте ли
га Ви охра бри ли да при хва ти ову
функ ци ју?

Ја дран ка Ше шељ: Са зна ла сам тек
че ти ри или пет да на ка сни је да је
Алек сан дар иза бран за пред сед ни ка
зе мун ског од бо ра. Про сто ни је хтео да
се хва ли, сма тра да је то пу но ве ћа од -
го вор ност не го при зна ње. На жа лост,
мо ја де ца су још као ма ла, ка да је Во ја
оти шао, по че ла да се ин те ре су ју за по -
ли ти ку, али на је дан по сре дан на чин.
Што ни је ти пич но за њи хов уз раст, ре -
дов но су чи та ли но ви не и пра ти ли те -
ле ви зиј ске днев ни ке, све у на ди да ће
на ћи не ку ин фор ма ци ју у ве зи свог
оца. Са ми су по ку ша ва ли да ме ре, да
тра же крив ца, да тра га ју за раз ло гом
због ко јег је њи хов отац у за тво ру. Ни -
ка да се ни је по ста вља ло пи та ње да ли
је ис прав но оно што је њи хов отац го -
во рио или ра дио. За њих је он увек у
пра ву, увек су га у све му по др жа ва ли.
Док су ра сли не ка ко су успе ва ли да
схва те, мо жда бо ље од ве ћи не вр шња -
ка, ка кви су од но си у по ли ти ци. Ни је
им све то стра но, без да их је би ло ко
под сти цао, по го то во их ја ни сам под -
сти ца ла, а ни је ни Во ја. Још док је био
код ку ће, обо је смо би ли је дин стве ни
да их не тре ба тро ва ти ства ри ма ко је
ни су за де цу. Да кле, код ку ће се јед но -
став но ни је при ча ло о по ли ти ци. Њи -
хо во је би ло да уче, да им шко ла бу де у
цен тру па жње.

Алек сан дар је већ од ра стао, сад има
два де сет го ди на. За по ли ти ку се ин те -
ре су је одав но, на на чин и из раз ло га
ко је сам опи са ла. Ка да је по чео да иде у
стран ку, да иде на са стан ке и уче ству -
је у ак ци ја ма, до жи ве ла сам то као ње -
гов на чин да бу де што бли же оцу. На -
рав но, да по мог не оцу, али то осе ћам
као ње го во ис по ља ва ње бли ско сти,
та ко је бли жи оцу. Ме ни је нај бо ља
илу стра ци ја Алек сан дров по ла зак у
Зе мун ску гим на зи ју. Пр вог школ ског
да на, од мах по сле на ста ве, до шао је у
стран ку. Ни је он та мо по зна вао ско ро
ни ко га, ма ло је по при чао са пор ти ром.
У то вре ме у стран ци су још би ли Ву -
чић и Ни ко лић, али ни је до шао због

њих, ни је их ни тра жио. Тај пр ви гим -
на зиј ски дан за Алек сан дра је би ла ве -
ли ка ствар, ве ли ка пре крет ни ца у ње -
го вом жи во ту, и имао је по тре бу да бу -
де са оцем. По што је то би ло не мо гу ће,
до шао је у згра ду Срп ске ра ди кал не
стран ке. То ми је би ло при лич но по -
тре сно, али то се на ста ви ло, пре ра сло
је у ње го во ду бље ин те ре со ва ње за
стран ку, за љу де ко ји у њој ра де, за чи -
та ву ра ди кал ску ак тив ност.

Иако сам му мај ка, ипак не мо гу да

го во рим о ње го вим мо ти ви ма. Сад је

ста ри ји, на дру гој је го ди ни пра ва, са -

мо стал но до но си од лу ке. До бро учи,

ре дов но да је ис пи те, има со ли дан про -

сек оце на. Ви дим да га мно го то га ин -

те ре су је, та ко да не ма по тре бе да га

би ло ко усме ра ва или охра бру је у не -

ком прав цу. Иза брао је свој пут, од ра -

стао је.

• При бли жи ли сте нам нај ста ри -

јег си на Алек сан дра, мо же те ли нам

не што ре ћи о Ми хај лу и Вла ди ми -

ру? Шта је то што је ка рак те ри стич -

но за сву тро ји цу? 

Ја дран ка Ше шељ: Ми хај ло и Вла -

ди мир су за и ста до бри мом ци, на до -

бром су пу ту, иако се Во ји но од су ство

мо ра ло од ра зи ти на њи хов жи вот.

Пот пу но су исти као сви њи хо ви вр -

шња ци, али ми слим да по сто ји је дан

би тан де таљ ко ји се не ви ди на пр ви

по глед. Чи ни ми се да су мно го емо -

тив ни ји од сво јих дру го ва. Они су му -
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„Ка да се на днев ном ре ду Скуп шти не Ср би је на шао за кон ко јим се
ре гу ли шу пра ва по ро ди ца ха шких за тво ре ни ка, би ло је стра шно слу -
ша ти ко мен та ре по сла ни ка. То су ми нај не при јат ни ја се ћа ња, би ло је
ко мен та ра у ме ди ји ма и по сле скуп штин ског за се да ња. Као да су ти
љу ди хте ли да не ста не мо са ли ца зе мље, а не са мо да нам се уки ну те
кар те. Ру жно, стра шно по ни жа ва ју ће, та ко је то из гле да ло.”
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шкар ци, то при кри ва ју, али ја то мо гу

да при ме тим. То је по сле ди ца од ра ста -

ња без оца. 
Њи хо ва ту га или бри га за та ту, не

при ме ти се од мах. Тек ка да оста ну са -
ми при ме ти се да им је те шко.

Та ко се до ка сно у ноћ из Алек сан -
дро ве со бе чу је Во јин глас. То он на ин -
тер не ту пре слу ша ва де та ље са су ђе ња.
Без об зи ра што је све то гле дао без број
пу та, Алек сан дар че сто има по тре бу да
ма кар чу је очев глас. 

Вла ди мир то по ка зу је на дру га чи ји
на чин. Још као де чак чи тао је озбиљ ну
ли те ра ту ру ко ја ни при бли жно ни је
од го ва ра ла ње го вим го ди на ма. Вр ло
ме че сто за чу ди не ко ње го во зна ње,

ре ци мо из исто ри је, и са знам тек на -
кнад но да је он озбиљ но то про у ча вао
у књи га ма. То је ње го ва од лу ка, ни ко
га на то ни је на го ва рао. Хо ће да бу де
на чи тан, обра зо ван, баш као Во ја. То је
ње гов на чин да бу де бли жи оцу. 

Ми хај ло је нај о се ћај ни ји, и по гор -

ша ње Во ји ног здра вља он нај те же и

нај ду бље про жи вља ва. Чак и су зу пу -

сти, по ку ша ва то да са кри је, али не

успе ва увек, неколико пута сам га ви-

дела како плаче.

Да кле, сва ко од њих пре жи вља ва тај

Хаг, то од су ство оца и оно што му та мо

ра де, на дру га чи ји на чин. И ни ка да не

мо же те од њих чу ти да ка жу „иде мо код

та те у за твор”. Не, они иду у Хаг, Хо лан -

ди ју или нај јед но став ни је, код та те.

Још не што, ни ка да ни су има ли би -
ло ка кву ди ле му око Во ји ног про це са.
Бр зо су схва ти ли, још као де ца, због че -
га је Во ја та мо.

Нај ста ри ји, Ни ко ла, Во јин син из пр -

вог бра ка, одав но је свој чо век, али ни

ње му ни је ла ко.  И да нас, ка да је оже -

њен, ка да има сво ју де цу, до ђе код ме не

да се по са ве ту је, да по раз го ва ра мо о су -

ђе њу. Ми слим да о то ме нај ви ше раз го -

ва ра упра во са мном, јер зна да га раз у -

мем.  Ни ко ла се увек пи та да ли смо са

сво је стра не ура ди ли до вољ но, да ли

по сто ји још не што, ма кар не ка сит ни -

ца, да олак ша мо Во јин по ло жај.  
Има ју још не што за јед нич ко. Во ја

им је при мер за мно го то га у жи во ту,
па чак и за не ке обич не, сва ко днев не
си ту а ци је. Ка да не што про це њу ју, пр -
во раз ми сле ка ко би та та то ура дио.

Же не ха шких оп ту же ни ка
гра ђа ни дру гог ре да

• Ма ло пре сте спо ме ну ли да ни је -

дан ре жим не ма ри за ха шке за тво -

ре ни ке, а ка мо ли за њи хо ве по ро ди -

це. Ни сте има ли по моћ ни од Та ди -

ће ве вла сти, а за Ву чи ће ву не тре ба

ни пи та ти. Ко ли ко се ви ди из но ви -

на, по овом пи та њу је ди но се огла -

ша ва Ра сим Ља јић. Је сте ли у кон -

так ту са њим? Има ли од ње га не ке

кон крет не по мо ћи?
Ја дран ка Ше шељ: Ни ка да га ни -

сам упо зна ла. Од ње га, из ње го вог ре -
со ра, ни ка да ни сам до би ла ни ка кву
ма те ри јал ну по моћ. По мо гао ми је јед -
ном при ли ком ка да сам има ла про -
блем са хо ланд ском ви зом, ту се ствар -
но за ло жио и про блем је био бр зо ре -
шен. Да кле, од Ља ји ћа се мо же оче ки -
ва ти та ква вр ста по мо ћи, али, по на -
вљам, ни ка да не ка фи нан сиј ска. Ни сам
ни тра жи ла би ло ка кву по моћ од др жа -
ве или не ког по је дин ца из вла сти.

Про пи са но је да по ро ди це оп ту же -
них сва ка три ме се ца до би ју по две
ави он ске кар те за Хо лан ди ју. То је оно
што на ша др жа ва има за пи са но, али се
то га не при др жа ва. Те две кар те ко је
вам при па да ју ни су ре дов не, не мо же -
те се по у зда ти да ће те их до би ти тре -
ћег ме се ца, ако тре ба да пу ту је те не
сме те да се опу сти те и ра чу на те да вас
кар те че ка ју.

Ка да се на днев ном ре ду Скуп шти -
не Ср би је на шао за кон ко јим се ре гу -
ли шу ова пра ва по ро ди ца ха шких за -
тво ре ни ка, би ло је стра шно слу ша ти
ко мен та ре по сла ни ка. То су ми нај не -
при јат ни ја се ћа ња, би ло је ко мен та ра
у ме ди ји ма и по сле скуп штин ског за -
се да ња. Као да су ти љу ди хте ли да не -
ста не мо са ли ца зе мље, а не са мо да
нам се уки ну те кар те. Ру жно, стра шно
по ни жа ва ју ће, та ко је то из гле да ло.

Са дру ге стра не, кад стиг не те у Хо -
лан ди ју, ви ди те ко ли ко су дру ги ура -
ди ли за сво је љу де. Хр ва ти ту пред ња -
че. Обез бе ди ли су све за сво је гра ђа не
у Ше ве нин ге ну, од прав не по мо ћи са -
ме др жа ве, до ан га жо ва ња адво ка та и
чи та вих прав них ти мо ва. О по мо ћи по -
ро ди ца ма не тре ба тро ши ти ре чи.

Сви ми ко ји по се ћу је мо на ше у овом
за тво ру осе ћа мо се ве о ма ло ше кад та -
мо стиг не мо, кад смо у по се ти. Хр ва ти -
це ко је по се ћу ју сво је му же ве де лу ју
као да су на ту ри стич ким про пу то ва -
њи ма, док смо ми у стал ном гр чу – њи -
ма је све обез бе ђе но, не ма ју о че му да
бри ну, а ми се сна ла зи мо ка ко зна мо и
уме мо. Од мо мен та сле та ња на аеро -

Интервју
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дром они има ју ауто мо би ле на рас по -
ла га њу, до во зе их сва ко ју тро у по се ту,
а по сле их во зе у шо пинг и ту ри стич ко
раз гле да ње. Њи хо ва др жа ва им је ре -
зер ви са ла и пла ти ла сме штај у хо те лу,
исто као и ави он ске кар те. Не ћу да ка -
жем да сам од свих Срп ки ња у нај го рој
по зи ци ји, има оних ко је су у те жој си ту -
а ци ји, али сви ма на ма је по ни жа ва ју ће
да то гле да мо. На ша др жа ва је сво јим
не ма ром до ве ла до то га да се и та мо
осе ћа мо као гра ђа ни дру гог ре да. Пре -
ма то ме, ни су са мо Ср би ко ји су оп ту -
же ни или већ осу ђе ни у Ха гу, гра ђа ни
дру гог ре да. И њи хо ве же не, њи хо ве
по ро ди це, та ко ђе су гра ђа ни дру гог
ре да – пре све га за хва љу ју ћи ре жи му у
Ср би ји.

• Кад сте већ по ме ну ли ре жим,
овај са да шњи вам је по знат одав но
и то из не по сред не бли зи не. Да ли
сте мо гли на слу ти ти шта ће се до го -
ди ти?

Ја дран ка Ше шељ: Ни сам мно го

при ча ла о из да ји Ву чи ћа и Ни ко ли ћа.

Пре све га, за то што смо би ли при ја те -

љи и ку мо ви, иако су они упо ре до би ли

и ви со ки функ ци о не ри стран ке. Би ло

ми је ру жно да их спо ми њем, да то све

не до би је не ку лич ну ди мен зи ју. Њи -

хов од ла зак је сте иза звао ве ли ку бу ку,

али њи хов од ла зак ми ни је био ве ли ко

из не на ђе ње. Го ди ну – две по сле Во ји -

ног од ла ска обо ји ца су про ме ни ла од -

нос пре ма ме ни. Ни сам ни оче ки ва ла

да ће да ме по се ћу ју, да ме пи та ју да ли

ми шта тре ба, би ла сам убе ђе на да је на

њи ма ве ли ки те рет упра вља ња стран -

ком и да им то од у зи ма мно го вре ме на

и енер ги је. Док ни је оти шао, Во ја је

мно ге ства ри пре у зи мао на се бе, та ко

да су би ли при лич но рас те ре ће ни. Ту

ми слим на од го вор ност, би ли су си гур -

ни да ће Во ја да ре ши про блем ако они

ни су у ста њу или ако се пла ше да до не -

су не ку од лу ку за ко ју ни су си гур ни хо -

ће ли би ти ис прав на. У том сми слу им

је би ло мно го лак ше. Од јед ном, кад Во -

је не ма, си гур но им је те шко да се сна -

ђу, та ко сам ба рем ја раз ми шља ла. Ме -

ђу тим, при ме ти ла сам да, кад год смо

за јед но, на не ким ску по ви ма, про те -

сти ма и слич но, да им ни је баш при јат -

но што се ту на ла зим. Оста ли при сут ни

су ме увек гле да ли са сим па ти ја ма, али

на ро чи то То ма ме је из бе га вао. Осим

то га, по че ли су не ке ра ни је до го во ре не

ста во ве да дру га чи је фор му ли шу, да

оно што је би ло ка рак те ри стич но за

Срп ску ра ди кал ну стран ку јед но став -

но пре ско че. За и ста сам, од мо мен та ка -

да сам то при ме ти ла, го ди на ма ћу та ла

и но си ла у се би. Зна ла сам да би то оп -

те ре ти ло Во ју, по го то во за то што им је

ап со лут но, без остат ка, ве ро вао. То ми,

пре свих оста лих.
Ка да су оти шли, то ми је би ла не ка

вр ста олак ша ња. Све ми је то би ло ли -
це мер но, све вре ме сам го во ри ла ка ко
су ми њих дво ји ца по др шка; све је у ре -
ду, је дин ство у стран ци је не так ну то,
не осе ћа се Во ји но од су ство – све до то -
га ка ко смо при ја те љи. У су шти ни ми
ви ше ни смо би ли ни шта, ка кви при ја -
те љи. Без об зи ра на све ло мо ве ко је су
на пра ви ли ка да су од ла зи ли, ме ни је
за и ста пао ка мен са ср ца. Осе ћа ла сам
се мно го бо ље.

Во ји на сло бо да је
Ву чи ће ва оба ве за

• Да нас, ка да се рет ко ко ји но ви -
нар усу ди да пи та Алек сан дра Ву чи -
ћа ка кав је ње гов од нос пре ма про -
це су ко ји Ха шки три бу нал во ди про -
тив Во ји сла ва Ше ше ља, он ла кон ски
од го во ри да је ње го во ми шље ње не -
про ме ње но, да сма тра да је не пра -
вед но што је ваш су пруг то ли ко ду го
у при тво ру без пре су де. Здрав стве но
ста ње др Во ји сла ва Ше ше ља ни ка да
не по ми ње. Има те ли ко мен тар? 

Ја дран ка Ше шељ: Па мо ра не што
да ка же, ле по је то фор му ли сао да би
по ка зао ту не ку сво ју на вод ну ху ма -
ност. То је са мо јеф ти на по ли тич ка об -
ма на. Са по зи ци је са ко је то ка же сме -
шно је да то та ко фор му ли ше, да му
про ђе код но ви на ра та кав не пот пун,
по вр шан од го вор. Ву чић је на по ло жа -
ју на ко јем има мо гућ ност да озбиљ но
по ста ви пи та ње Ме ђу на род ном су ду у
Ха гу до ка да та мо ми сле да др же Во ју.
Не да мо же, не го има и оба ве зу да по -
ста ви то пи та ње и да се за ло жи да пу -
сте Во ју. Док је био у Срп ској ра ди кал -
ној стран ци, Алек сан дар Ву чић је без -
број пу та јав но не са мо из ја вио да је то
не прав да, не го се вр ло енер гич но бо -
рио за Во ји ну сло бо ду, чак је вр ло ак -
тив но уче ство вао у ти му за од бра ну.
Са да, ка да мо же не што кон крет но да
учи ни, то му не па да на па мет.

Во ја је др жа вља нин Ср би је, у том
сми слу, као сва ког дру гог гра ђа ни на
ове зе мље, та ко би тре ба ло да га тре -

VELIKA SRBIJA

Интервју

„Та дић је не дав но и го во рио, да је ње го ва иде ја би ла да се уни шти
Срп ска ра ди кал на стран ка и то та ко што ће уз до го вор са Ни ко ли ћем
би ти фор ми ра на не ка но ва. То је и ура ђе но, уз сву фи нан сиј ску и ме -
диј ску по др шку Бо ри са Та ди ћа и ње го вих. Још јед ном да по но вим, ја
о том чо ве ку не мо гу да ка жем ни шта по зи тив но.”

„Од ка да га по зна јем,

Ву чић је То му по сма -

трао као не ког при ми -

тив ца, се ља ка ко ме се

бла то на опан ци ма још

ни је осу ши ло. Се бе је

увек ви део као де те бе -

о град ског ас фал та, па

га је и са те стра не бо ле -

ло што је То ма у стра -

нач кој хи је рар хи ји био

из над ње га.”
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ти ра он, ко ји са да др жи све у ша ци. А
не да се са мо кон ста ту је не прав да. И
тач ка. Исто ва жи и за Ни ко ли ћа, ни је
пр стом мрд нуо да по мог не Во ји, са да
ка да то мо же.

• Кад већ спо ми ње те Ни ко ли ћа,
пре две го ди не сте из ја ви ли да је он
ло ша ко пи ја Та ди ћа. Мо же те ли да
нам де таљ ни је об ја сни те ово по ре -
ђе ње?

Ја дран ка Ше шељ: О Бо ри су Та ди -

ћу ја не мам ни шта по зи тив но да ка -

жем. Исто ми слим и о пар ти ји ко ју је

во дио до пре не ки дан. Све оно нај ру -

жни је што се де ша ва ло, про гон Во ји -

сла ва и стран ке, са рад ња са Ха гом, све

то до ла зи упра во од њих, од Та ди ћа и

ње го вих прет ход ни ка ко ји су из исте

пар ти је. Да ли тре ба под се ћа ти да је

Зо ран Ђин ђић тра жио од Кар ле Дел

Пон те да за тво ри Во ју? Нај бо љи при -

мер је ка да сам Ми хај ла пр ви пут во ди -

ла у по се ту код оца, па ка да  ме је пи -

тао, гле да ју ћи у за твор ске чу ва ре: „Ма -

ма, је су ли и они до сов ци?” То је мо жда

нај бо ља илу стра ци ја оно га што ја ми -

слим о Де мо крат ској стран ци и по го -

то во о Бо ри су Та ди ћу. Све нај го ре што

смо до жи ве ли то је, прак тич но, од

њих. Зна чи, све то кре ће од Ђин ђи ћа,

ко ји се на та ко бру та лан на чин ре шио

свог по ли тич ког про тив ни ка, па до из -

да је ме ђу ра ди ка ли ма пот по мог ну те

од Де мо крат ске стран ке. О то ме је Та -

дић не дав но и го во рио, да је ње го ва

иде ја би ла да се уни шти Срп ска ра ди -

кал на стран ка и то та ко што ће уз до -

го вор са Ни ко ли ћем би ти фор ми ра на

не ка но ва. То је и ура ђе но, уз сву фи -

нан сиј ску и ме диј ску по др шку Бо ри са

Та ди ћа и ње го вих. Још јед ном да по но -

вим, ја о том чо ве ку не мо гу да ка жем

ни шта по зи тив но. То је по глед из мо је

лич не пер спек ти ве. Шта је ура дио са

др жа вом, то мо гу да ка жу сви дру ги

гра ђа ни, не тре ба би ти ве ли ки струч -

њак да се ви ди ко ли ко ску по нас је ко -

шта ла ње го ва власт.

За Ни ко ли ћа мо гу да ка жем да га
до бро по зна јем и као чо ве ка, не са мо
као по ли ти ча ра. У том људ ском сми -
слу не мо гу ни за ње га да ка жем ни -
шта по зи тив но. Баш за то што га по -
зна јем, зна ла сам да је спре ман и на
го ре ства ри, ако по сто ји го ре од оног
што је ра дио Та дић. Био је спре ман
на све. Ја сно се ви де ло, ни је то успе -
вао да са кри је, ко ли ка је би ла ње го -
ва же ља да до ђе на ме сто пр вог чо ве -
ка Срп ске ра ди кал не стран ке. Уз све
те не га тив не осо би не ко је има Ни ко -
лић, од по хле пе до без о се ћај но сти,
имао је же сто ку ам би ци ју да ко нач -
но иза ђе из сен ке, да ко нач но бу де
пр ви, а не ве чи ти дру ги. То ма је чо -
век без емо ци ја, лу кав, крај ње про -
ра чу нат. Из све га што знам о ње му,
из све га ово га, мо же да се за кљу чи
да мо же би ти са мо го ри од Та ди ћа.
На кра ју, то се и по ка за ло, то се да нас
ја сно ви ди.

Ко ли ко смо сви ми, као др жа ва, као

дру штво, по ни же ни чи ње ни цом да

нам је је дан та кав чо век пред сед ник!

Чо век ко ји је под сум њом да је ку -

пио фа кул тет ску ди пло му и чо век ко -

ји је, без сва ке сум ње, из дај ник!

• Да ли та ко до бро по зна је те ње -
го ву же ну? Је сте ли се дру жи ли са
Дра ги цом Ни ко лић?

Ја дран ка Ше шељ: Тек о то ме не ћу

да при чам. У сва ком слу ча ју, ово што се

са да де ша ва са пред сед нич ким па ром,

ми слим да је до брим де лом већ опи сао

Бра ни слав Ну шић. Све то на род ви ди,

та ко да не тре ба не ки мој по се бан ко -

мен тар.
• Иако се при ме ти да не ра до го -

во ри те о Ву чи ћу или Ни ко ли ћу, од -

го во ри те нам да ли су, по ва шем ми -
шље њу, исти ни те ве сти о њи хо вом
ме ђу соб ном су ко бу. Упр кос еми то -
ва ном је дин ству, чи ни се да то баш и
ни је мо но ли тан блок. Ова ко у па ке -
ту, Ви их нај бо ље по зна је те.    

Ја дран ка Ше шељ: Не ма ту шта да
се ми сли, то је си гур но. Се ти те се са мо
ка ква је би ла Ни ко ли ће ва ре ак ци ја ка -
да је го спо ђа ми ни стар ка Ми хај ло вић -
ка осу ла паљ бу по Оли ве ру Ан ти ћу,
ње го вом чо ве ку. Да је то ура ди ла на
сво ју ру ку, Ми хај ло вић ка би ле те ла из
Вла де за пет ми ну та. По слу жи ла је Ву -
чи ћу као па ра ван, то је ње го ва по ру ка
Ни ко ли ћу.

Од ка да га по зна јем, Ву чић је То му
по сма трао као не ког при ми тив ца, се -
ља ка ко ме се бла то на опан ци ма још
ни је осу ши ло. Се бе је увек ви део као
де те бе о град ског ас фал та, па га је и са
те стра не бо ле ло што је То ма у стра -
нач кој хи је рар хи ји био из над ње га. За -

VELIKA SRBIJA

Интервју

„Се ти те се са мо ка ква је би ла Ни ко ли ће ва ре ак ци ја ка да је го спо -
ђа ми ни стар ка Ми хај ло вић ка осу ла паљ бу по Оли ве ру Ан ти ћу, ње го -
вом чо ве ку. Да је то ура ди ла на сво ју ру ку, Ми хај ло вић ка би ле те ла
из Вла де за пет ми ну та. По слу жи ла је Ву чи ћу као па ра ван, то је ње го -
ва по ру ка Ни ко ли ћу.”

„Ву чић ми је пр ви ре -

као ка ко ће То ма на -

пра ви ти но ву стран ку,

ка ко ће отво ре но из да -

ти Во ју, али ка ко ће он

све то за у ста ви ти.

Упи та ла сам га ода -

кле он то све зна. Од го -

вор ме је за и ста из не на -

дио, са осме хом ми је ре -

као да при слу шку је То -

ми не раз го во ре”.
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то је ко ри стио сва ку при ли ку да ис -
пра вља Ни ко ли ћа, не са мо ка да су у
пи та њу не ки јав ни на сту пи или по ли -
тич ки ста во ви, не го и у при ват ном
раз го во ру. Та ко је до ка зи вао да му је
ме сто из над То ме.  

Ву чић је за То му нај че шће ко ри -

стио  из раз „онај кре тен”, а овај за ње га

„она бу да ла”. Ипак, та ква ча шћа ва ња у

од су ству јед ног или дру гог ни су би ла

нај не при јат ни је ства ри ко је су се де -

ша ва ле.
• По ово ме што сте ре кли ис па да

да је Ву чић мно го пер фид ни ји и
опа сни ји од Ни ко ли ћа.

Ја дран ка Ше шељ: Код Ву чи ћа сам
при ме ти ла ве ли ку скло ност ка сплет -
ка ре њу. Че сто би не што ис кон стру и -
сао и рас при чао на све стра не. Имао је
по тре бу да се хва ли ка ко он зна пу но
ви ше од оста лих, ка ко ње му пр вом
сти жу нај ва жни је ве сти и тра че ви. Че -
ста ме та ње го вих сплет ки био је баш

То ма, не ко ли ко пу та је на ја вљи вао
ње го ву из да ју. Ако се узме у об зир да
је од њих дво ји це Ву чић не сум њи во
обра зо ва ни ји, ла ко је схва ти ти ка ко је
успе вао да пред Ни ко ли ћем са кри је
сва та цин ка ре ња и сву ту не тр пе љи -
вост.

Ву чић ми је пр ви ре као ка ко ће на
је сен То ма на пра ви ти но ву стран ку,
ка ко ће отво ре но из да ти Во ју, али ка ко
ће он све то пра во вре ме но за у ста ви ти
и раз би ти.

У пр вом тре нут ку то ни сам озбиљ -
но схва ти ла, чак ми је би ло до сад но то
ње го во стал но кво ца ње про тив То ме,
па сам га нер во зно упи та ла ода кле он
то све зна. Од го вор ме је за и ста из не -
на дио, са осме хом ми је ре као да при -
слу шку је То ми не раз го во ре...

Ву чић при слу шку је
Ни ко ли ћа

• Са мо ма ло, тре ну так. Да ли је то
од го вор на пи та ње ко је је по ста вио
То ми слав Ни ко лић и на ко је до да -
нас не ма од го во ра? Зна чи да га не
при слу шку ју ни Аме ри кан ци, ни Ру -
си, ни Ен гле зи, не го нај ва жни ји пот -
пред сед ник у исто ри ји Ср би је?

Ја дран ка Ше шељ: Про це ни те са -
ми. „При слу шку јем То ми не раз го во -
ре”, до слов но ми је та ко ре као. Ни сам
ве ро ва ла шта го во ри. По сле кра ћег
вре ме на се за и ста по ка за ло да је тач -
но то што при ча. И ни је са мо Ни ко ли -
ћа при слу шки вао. Ме ни је то би ло и
оста ло не схва тљи во, ула зи ти та ко пр -

ља во у не чи ју при ват ност, па се још
хва ли ти са не чим та ко не мо рал ним.
Та опре ма сад ни је ни то ли ко ску па,
ни не при сту пач на, мо же да се на ба ви
пре ко ин тер не та. Ми слим да је све то
ра дио ка ко би То му ис ти снуо из
стран ке, да се Во ји до ка же као по у -
здан чу вар, па да та ко он по ста не
глав ни. Мо гу ће да Ни ко лић зна да га
Ву чић и са да при слу шку је, али не ре а -
гу је, пра ви се на и ван, јер ни је спре ман
за су коб. Осим то га, тре ба да са чу ва и
по зи ци је си на, род би не и при ја те ља
ко је би Ву чић од мах нај у рио.

На кра ју, мо рам да ка жем да сам се
на не ки на чин, код про це не ове дво ји -
це, до не кле пре ва ри ла. Пот це ни ла сам
Ву чи ћа, баш због тих ње го вих сва ко -
днев них на сту па ма ште и ни сам осе ћа -
ла не ку опа сност са ње го ве стра не.

Ни ко лић ми је, са дру ге стра не, са -
мом по ја вом ули вао не по ве ре ње и не -
ла год ност. Не са мо да де лу је као да не -
ма осе ћа ња, не го се то че сто и ма ни фе -
сту је. Знао је да се из чи ста ми ра ис тре -
са на љу ди ма, да их увре ди и по ни зи. У
не ко ли ко си ту а ци ја сам би ла при сут -
на ка да је сво јим по на ша њем то ли ко
за тро вао ат мос фе ру, чак и на не ким
сла ва ма, да сам про сто је два че ка ла да
на пу стим ту ку ћу. Знао је и да се про ве -
се ли, да бу де ду хо вит, али код То ме
мно го че шће пре вла да она мрач на
стра на. Од та квог чо ве ка се увек мо ра -
те па зи ти, за то сам га сма тра ла опа -
сни јим.

Сад ви дим да ту не ма бит не раз ли -

ке, то су два ли ца исте ме да ље.

• Ка кав је био од нос Во ји сла ва
Ше ше ља пре ма њи ма? Ко му је био
бо љи при ја тељ? 

Не ћу пре те ра ти ако ка жем да је он

То му до жи вља вао као бра та. За и ста

му је био пра ви при ја тељ. По сле све га,

не бих мо гла да ка жем да је то при ја -

тељ ство ишло и у су прот ном сме ру. Не

ве ру јем да га је би ло ка да То ма сма -

трао за при ја те ља. Ни ка да ни је био

искрен, са мо је глу мио при ја тељ ство.

Во ја је за ње га био са мо ну жно зло јер

је био пред сед ник, а он пот пред сед -

ник. Из гле да да се из тог под ре ђе ног

од но са, ба рем ка ко је то до жи вља вао

То ма, ро ди ла мр жња пре ма Во ји, мр -

жња ко ја се да нас ја сно ви ди.

• За што је, по Ва ма, Ни ко лић не -
ко ли ко пу та про сто пре тио да ће на -
пу сти ти по ли ти ку и оти ћи у пен зи -
ју? То је из ја вљи вао још док је Во ји -
слав Ше шељ био у Ср би ји.

Ја дран ка Ше шељ: Од го вор је у још

јед ној ње го вој не га тив ној осо би ни ко -
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ју по ли ти ча ри не сме ју да има ју, јер мо -

же би ти коб на за на род и др жа ву. На и -

ме, То ма је у ско ро сва кој кри зној си ту -

а ци ји по ка зи вао ма ло ду шност. Ако су

то ло ши ре зул та ти на не ким из бо ри -

ма, он је ду бо ко раз о ча ран, ако је за пе -

ло на не чем ствар но ба нал ном, опет

исто – То ма у де пре си ју. Ни ко лић је и

при лич но лењ, Во ја је увек мо рао да га

на го ва ра да иде на ми тин ге, еми си је

или оби ла ске окру га. Ни ка да се ни је

ба вио не ким кон крет ним ра дом уну -

тар стран ке, то га је за ма ра ло и из бе га -

вао је на све на чи не.

У прин ци пу, ни ка да га стран ка ни је

пре ви ше за ни ма ла. Био је при лич но

успа ван на том свом ви со ком по ло жа -

ју и ни је га би ло бри га за не ке уну тар -

стра нач ке про бле ме. Ваљ да га је то за -

ма ра ло. За ни ма ла га је са мо ма те ри -

јал на ко рист и ста тус у дру штву, овим

ре до сле дом.

• И са да се ви ди да Ни ко лић спа -

ва на ло во ри ка ма, док Ву чић упра -

вља пар ти јом и Вла дом Ср би је. Зна -

чи ли то да упра вља и Ни ко ли ћем?

Ја дран ка Ше шељ: Је сте да је Ву -

чић обра зо ва ни ји, али Ни ко лић има

уро ђен ин стикт за пре жи вља ва ње,

има ту не ку вр сту при род не ин те ли -

ген ци је. За то се ва ра ју сви ко ји ми сле

да је Ни ко ли ћем ла ко ма ни пу ли са ти.

Ме ђу тим, по што је Ву чи ћу од ра ни је

по зна та То ми на по хле па, си гур но је

за до во љио ње го ве апе ти те да би га

овај пу стио да на ми ру вла да. То ипак

ни је исто што и упра вља ње не ком осо -

бом, не ким по ли ти ча рем. Ов де се ра ди

о пак ту ко ји функ ци о ни ше за то што је

јед на стра на спрем на да пла ћа ону

дру гу. Спо ра зум о са рад њи и не на па -

да њу пот пи сан из ме ђу њих дво ји це,

тра ја ће све док Ву чић бу де у ста њу да

пла ћа и чи ни уступ ке.

Ов де мо рам да ка жем да ми је ја сно

да до бар део гра ђа на не ће схва ти ти

ово мо је ви ђе ње Ву чи ћа и Ни ко ли ћа

на пра ви на чин. Пла шим се да то не бу -

де про ту ма че но као про па ган да, али

за и ста ни је та ко. За сли ку Ни ко ли ћа

као че сти тог до ма ћи на, по ро дич ног

чо ве ка и слич но, по ма ло је крив Во ја.

Он је у То ми ви део из ве стан по тен ци -
јал, па је у тај бес пре ко ран имиџ ула га -
ла це ла стран ка. Да то ни је та ко, зна ли
су са мо љу ди из Ни ко ли ће вог нај бли -
жег окру же ња. Ка кав је  Ни ко лић у су -
шти ни, ви де ло се ка да је по ку шао пуч
у стран ци, на ро чи то ка да је Во ју пот ка -
зи вао Ха шком три бу на лу. Ипак, схва -
там да про сеч ни по сма тра чи та да ни су
раз у ме ли да је то исти на, ту ма чи ли су
то као про па ган ду Срп ске ра ди кал не
стран ке. Би ло је те шко раз би ти имиџ
ко ји је о То ми гра ђен го ди на ма.

А то је чо век на све спре ман, та ко да
сам си гур на да ње гов тај ни са ста нак са
ха шким ту жи о цем ни је по след ње што
ће учи ни ти про тив Во је.
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• Кад то ка же те, ми сли те ли да Ву -
чић и Ни ко лић мо гу да тра же од Ха -
шког су да да оду го вла чи са пре су дом
Во ји сла ву Ше ше љу? И да им су ди је
иза ђу у су срет, да им ис пу не же љу?

Ја дран ка Ше шељ: Ме не то не из -
не на ђу је. Во ја је вр ло опа сан по ли тич -
ки про тив ник и прет по ста вљам да
мно ги, а не са мо Ву чић и Ни ко лић, не
же ле да га ви де у Ср би ји. Од тре нут ка
ка да је по стао пре ви ше опа сан за ре -
жим Зо ра на Ђин ђи ћа, то има сво ју хро -
но ло ги ју. Тра жи ли су да се про тив Во -
је по диг не оп ту жни ца и то је екс пре -
сно ура ђе но. На тај на чин су за пад не
си ле чи сти ле те рен Ђин ђи ћу, јер са Во -
јом у Ср би ји и ја ком Срп ском ра ди кал -
ном стран ком, не би про шао про је кат
раз би ја ња зе мље. Оп ту жни ца и Во јин
до бро вољ ни од ла зак су са мо пр ва фа -
за про јек то ва ног рас пар ча ва ња Ср би -
је. На дру гу фа зу се че ка ло не што ду же,
јер је Во ја иза се бе оста вио сна жну и
ста бил ну стран ку, па им је би ло те же
да спро ве ду свој план. Тре ба ло је да
про ђе не ко ли ко го ди на да се Ву чић и
Ни ко лић од ва же да на ста ве са оним
што је по чео Ђин ђић. Све по на ло гу из
ино стран ства и уз стра те шку по моћ
Бо ри са Та ди ћа.

Смем да твр дим да се Ву чић од лу -
чио за ван ред не из бо ре тек кад је до -
био га ран ци је из Ха га да Во ја не ће би -
ти пу штен ку ћи на ле че ње. Ми слим да
је са рад ња Ха шког три бу на ла и ов да -
шњих ре жи ма пот пу но по ли тич ка, да
се ови ма ов де стал но чи не уступ ци ка -
ко би оста ли на вла сти и то још од
2003. го ди не.

Да кле, без об зи ра што ту жи ла штво
ни је ус пе ло да до ка же ни јед ну тач ку
оп ту жни це, што су па ла у во ду сва све -
до че ња свих њи хо вих ла жних све до ка
и при у че них екс пе ра та, што је до ка за -
но да су мно го број не из ја ве све до ка
ту жи ла штва до би је не си лом и уце ном,
ни ко се не усу ђу је да прог но зи ра ка ква
ће би ти пре су да. И струч на јав ност и
ла и ци, сви су са гла сни у јед ном, да је
ово по ли тич ки про цес и да је за то не -
мо гу ће про це ни ти ње го ву за вр шни цу.

Од са мог по чет ка зна ло се да је у
пи та њу нео сно ва на, ла жно мон ти ра на
и по ли тич ки мо ти ви са на оп ту жни ца,
за то је пот пу но не из ве сно ка ква ће би -
ти пре су да.

Оно што је из ве сно, то је да Во ја ни -
је под ле гао при ти сци ма, ни је се пре пу -
стио у ру ке адво ка та ко је за ни ма са мо
хо но рар и да је це лом све ту одр жао
пра во про фе сор ско пре да ва ње из
исто ри је и пра ва. Раз био је по ку шај ту -
жи ла штва да пот пу но фал си фи ку је
срп ску исто ри ју, да нас пред ста ви као
глав не крив це за рат у бив шој Ју го сла -
ви ји, да жр тву осу де као зло чин ца.

По вра так Во ји сла ва Ше ше ља
иза звао би зе мљо трес

• Шта ми сли те, ка ко би Ву чић и
Ни ко лић ре а го ва ли да се Во ји слав
Ше шељ вра ти у Ср би ју ма кар је дан
дан уочи из бо ра?

Ја дран ка Ше шељ: Не ћу да на га -
ђам, али знам да они све ра де и у бу -
дућ но сти ће све ура ди ти да се то не де -
си.  Из ове пер спек ти ве не мо гу да ка -
жем тач но, али би си гур но до шло до
зе мљо тре са, а по не где и до кур шлу са у
ме ђу соб ним ве за ма. Али ни сам си гур -
на да би то на ро чи то по го ди ло То му,
не ми слим да би га на емо тив ном пла -
ну до дир нуо Во јин по вра так, са мо би
га за бри ну ло очу ва ње ње го ве по зи ци -
је. Да кле, не би га гри зла са вест, про сто
за то што је не ма. Ка да су емо ци је у пи -
та њу, Ву чић је дру га чи ји тип, он иде из
крај но сти у крај ност, од ус хи ће ња до
де пре си је за пар се кун ди. У јед ном тре -
нут ку по ка зу је емо ци је ко је гра ни че са
па те ти ком, да би у сле де ћем мо мен ту
по ка зао пот пу ну нео се тљи вост.

• Бе о град ска чар ши ја по вре ме но
лан си ра „про ве ре не” ве сти по ко ји -

ма се пред сед ник Срп ске ра ди кал не
стран ке др Во ји слав Ше шељ „си гур -
но” и „убр зо” вра ћа у Ср би ју. По тим
ин фор ма ци ја ма он се вра тио већ
два де се так пу та. Сме та ју ли Вам та -
кве при че? Та кве ве сти зву че као
не мо рал но и нео д го вор но по и гра -
ва ње са ту ђом не сре ћом. Да ли има -
те пред ста ву ко ме тре ба ју ова ко
пла си ра не дез ин фор ма ци је? Ко из -
ми шља ове ла жи?

Ја дран ка Ше шељ: То је по че ло око
го ди ну да на по сле ње го вог од ла ска и
увек се по на вља уочи или за вре ме не -
ких ва жних по ли тич ких до га ђа ја. Ра -
ни је је то би ло у ци љу да се Ха шки три -
бу нал пред ста ви као јед на ипак пра -
вед на ин сти ту ци ја, да та мо за и ста мо -
же да се до ка же да је не ко не вин, да ра -
ди као сва ки нор ма лан суд. Би ло је то
на ро чи то у вре ме ка да је би ла хај ка на
не ке ге не ра ле, па је и та лаж сра чу на то
пла си ра на, из ме ђу оста лог има ла је
уло гу у по ку ша ји ма да их при во ле на
пре да ју. Ме ни је тре ба ло ма ло ви ше
вре ме на да схва тим ову пре ва ру, јер
ми је би ло лак ше и леп ше да ве ру јем
да је Во ја пред вра ти ма. Ка сни је, кад до
ме не до ђе не ки та кав глас, осе ћа ла сам
са мо ту гу. Да нас на то гле дам мно го
ра ци о нал ни је, ско ро да уоп ште и не
ре а гу јем.

Ка да све са бе рем, ве сти о Во ји ном
по врат ку пла си ра не су увек за днев но-
по ли тич ке по тре бе. Ко су на ру чи о ци,
ни је те шко по го ди ти. По пра ви лу, они
ко ји су на вла сти у Ср би ји.

• Ипак, чи ни се да Вам је би ло нај -
те же 2007. го ди не, ка да је ваш су -
пруг штрај ко вао гла ђу. Би ло је пот -
пу но не из ве сно ка ко ће се то за вр -
ши ти. Иако је и да нас здрав стве но
ста ње Во ји сла ва Ше ше ља вр ло те -
шко, ипак се кре ће пу тем опо рав ка.
Да ли је ова кон ста та ци ја тач на?

Ја дран ка Ше шељ: Тај штрајк гла -

ђу је био за и ста стра шан, из не ко ли ко

раз ло га. Пр во, за ме не је то би ло нео че -

ки ва но, без об зи ра што је на ја вљи вао

та кву мо гућ ност, не где у ду би ни ду ше

сам се на да ла да до то га не ће до ћи.

Зна ла сам да Во ја не тро ши ре чи у пра -

зно, да увек го во ри оно што ми сли и

на ме ра ва, али на да ла сам се да ће се

не што де си ти, да ће ис пу ни ти ње го ве

зах те ве.  По што су у три бу на лу ис тра -

ја ли да му не до зво ле да се сам бра ни,

би ло је кри стал но ја сно да ће штрај ко -

ва ти. Ко ли ко год да је то већ на са мом

по чет ку из гле да ло за стра шу ју ће, ве -

ро ва ла сам, за то што ни је тра жио ни -

шта по себ но, ни шта ми мо њи хо вог
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ста ту та, да ће се су ди је до зва ти па ме -
ти и да то не ће ду го тра ја ти. А тра ја ло
је ду го. Ако се не ва рам, тра ја ло је два -
де сет и осам да на. Пр ви ве ћи здрав -
стве ни про бле ми код Во је по ја ви ли су
се за де се так да на. Ми смо то мо гли са -
ми да про це њу је мо из ње го вих ја вља -
ња, с тим што он ни је го во рио ка ко се
осе ћа, не го смо до но си ли за кључ ке по
ње го вом гла су.

Та не из ве сност и тај страх, и то ка -
ко је сва ког да на ње гов глас био сла би -
ји, то се ни кад не мо же за бо ра ви ти.

Ни је же лео да ка же ка ко му је, што
је у на ма иза зи ва ло још ве ћи страх.
Би ло ми је још те же јер сам мо ра ла да
па зим на де цу, да их те шим. Ми сли ла
сам да од то га не ма ни шта го ре. А он -
да, све што се да ље де ша ва ло, би ло је

све го ре и го ре. То је ваљ да у при ро ди
сва ког чо ве ка, да по ми сли да не мо же
го ре. Али, де си се, од мах и свом сна -
гом. И то се из др жи, та ко да чо век
уства ри и не зна ко је су гра ни це ње го -
ве из др жљи во сти. Што ста ри ји ка жу:
„Не дај Бо же, шта се тр пи ти мо же”,
ствар но је тач но. Кад вра тим филм и
при се тим се све га што се до га ђа ло,
ла ко се се тим све га ло шег, не ка ко се
не се ћам ле пих ства ри.

Да, иако сам по при ро ди оп ти ми -
ста, ја сно ви дим све те ру жне ства ри
ко је су се ме ни и де ци до го ди ле за
ових је да на ест ха шких го ди на. Али, то
је са мо део оно га кроз шта про ла зи
Во ја. Ни мај ку да са хра ни ни су му да -
ли. Умр ла је у на ди да ће га ви де ти, да
ће се Во ја вра ти ти. Ни је мо гла да му

иде у по се ту, би ла је бо ле сна и већ у
го ди на ма. 

• По сле из да је Ни ко ли ћа и Ву чи -
ћа си гур но да је ма ње оних ко ји Вам
до ла зе у го сте. Ко ли ко је ума њен
број тих и та квих по се ти ла ца?

Ја дран ка Ше шељ: Пра ви при ја те -
љи нас ре дов но по се ћу ју, али си гур но
да је ма ње оних ко ји су нам због дру га -
чи јих раз ло га ку ца ли на вра та. Ни сам
раз о ча ра на јер сам схва ти ла, још у
срећ на вре ме на док је Во ја био ов де, да
они не до ла зе због ме не или де це, да
ви де ка ко смо, да по раз го ва ра ју и по -
мог ну. До ла зи ли су због се бе. То је та -
кав тип љу ди, за њих је то био лич ни
успех, то да су нам пре ла зи ли кућ ни
праг. Оче ки ва ли су да ћу ја то пре не ти
Во ји, ваљ да су то сма тра ли по треб ним
за на пре до ва ње у ка ри је ри. Ни је ми
жао што их не ма, чак се осе ћам рас те -
ре ће ном што ви ше не мам оба ве зу да
во дим ис пра зне раз го во ре са љу ди ма
ко је, уства ри, уоп ште не за ни ма ка ко
смо Во ја, ја или де ца. Пре ма то ме, ни -
ка ко ни сам на гу бит ку, са мо сам на до -
бит ку.  

Не жа лим за тим ли це мер ним дру -
же њи ма. Ме ни не до ста је са мо Во ја.

• Ка ко би сте украт ко, са што ма -
ње ре чи, опи са ли Ваш жи вот?

Ја дран ка Ше шељ: Уз опа сност да
бу дем па те тич на, ис ко ри сти ћу сен -
тен цу из јед ног фил ма, ко ја гла си: „Мој
жи вот је па као и по чи ње ра но ују тро”.
Ствар но та ко то мо гу да фор му ли шем,
али спрем на сам и да на ста вим, из др -
жа ће мо. Сва кој мај ци де ца су нај ва -
жни ја, имам сре ћу да су здра ви, да до -
бро уче, са њи ма не мам ни ка квих про -
бле ма. Би ло је те шко, кроз њи хо во од -
ра ста ње смо са ми про шли. Кад по гле -
дам, сам Во јин од ла зак био је тра у ма -
ти чан, а тек оно што је усле ди ло. Али,
ни је мо гло дру га чи је.

Не би Во ја учи нио ни шта што би
по бољ ша ло ње гов по ло жај та ко што
би ма кар и за мр ви цу од сту пио од сво -
јих прин ци па, од оно га што је ње го ва
су шти на. Знам да му ми пу но зна чи мо,
али сам си гур на да ни то ни је мо гло да
га во ди пре ма сти ца њу не ких по вла -
сти ца. Чак и да смо тра жи ли да по пу -
сти, са мо би по ве ћа ли ње го ву пат њу.

РВС
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„Не жа лим за ли це -

мер ним дру же њи ма. 

Ме ни не до ста је са мо

Во ја.”
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• Никола Шешељ је отац два сина,
Војислава и Љубомира 

• Када сте последњи пут били у

по се ти код оца?

Никола Шешељ: Било је то давно,

пре неколико месеци. Био сам у по се -

ти сам...

• Да ли то значи да га нисте виде-

ли после операције?

Никола Шешељ: Да, за његово

здрав ствено стање сам чуо преко ин -

тер нета, прочитао сам у неком члан -

ку. Скоро свакодневно се чујемо пу -

тем телефона, ако нема неку забрану

или није у изолацији. У последње вре -

ме то је све учесталије. Кад смо се по -

сле дњи пут чули, рекао ми је да му је

бо ље, али да неће више да прима хе -

мо терапију, 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 ради-

калној странци?

Никола Шешељ: Директно не, али
сам на челу комитета за одбрану
проф. др Војислава Шешеља, скра ће -
но, мог оца. Комитет се првенствено
ба ви помагањем одбране мог оца.

Дос тављамо му материјале које тражи
од нас, организујемо научне и про -
тест не скупове, а у последње време
при ли чно смо активни на дру штве -

ним мрежама. Нажалост, државни ме -
дији, као и они приватни, за нас су за -
тво рени, тако да нам је интернет ско -
ро једини начин да информишемо јав -
ност о тортури коју Хаг спроводи над
мо јим оцем. И оно што је постала уо -
би чајена пракса нове власти, кад год
се деси нешто са мојим оцем у Хагу,

кад год добије неку забрану, или има
по гор шано здравствено стање, власт
у Србији пусти неку аферу, како народ
не би обраћао пажњу на то шта раде
са њим.

• Јесте ли разговарали са Але-
ксандром пре него што се кан-
дидовао? Имате ли Ви политичке
амбиције?

Никола Шешељ: Нисам раз го -
варао са Александром, али сам раз го -
ва рао са мојим оцем о томе, и мислим
да је добро што се политички ан га жо -
вао, јер ће му он без икаквих задршки
представити стање у Србији. Ја тре ну -
тно немам политичких амбиција, али
ра дим 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 на -
дам да ћу следећи пут видети мог оца
у Србији, као слободног човека, и да
ће успети да отера ову прозападну
баг ру с власти. 

РВС

• Алек сан дар Ше шељ, пред сед ник
Оп штин ског од бо ра Срп ске ра ди -
кал не стран ке Зе мун и кан ди дат
на из бо ри ма 16. мар та.

• Нај ста ри ји син Во ји сла ва и Ја дран -
ке Ше шељ, пр ви пут јав но о мо ти -
ви ма за ан га жо ва ње у Срп ској ра -
ди кал ној стран ци

• Ва ша же ља да се ба ви те по ли -
ти ком ни је од ју че, већ сте ду го ак -
тив ни у Оп штин ском од бо ру Срп ске
ра ди кал не стран ке Зе мун. По зна то
је Ва ше ан га жо ва ње на не дав ним
из бо ри ма за Оп шти ну Зе мун. Док
сте ле пи ли пла ка те, фи зич ки су Вас
на па ли Ву чи ће ви ак ти ви сти. Је ли
та кам па ња ути ца ла на зе мун ске ра -
ди ка ле да Вас иза бе ру за свог пред -
сед ни ка? Ка ко је ре а го вао Ваш отац
ка да је чуо да сте иза бра ни?

Алек сан дар Ше шељ: Пре две го -
ди не сам се ан га жо вао у Зе му ну и
упра во на кон те кам па ње оп штин ски
од бор ме је иза брао за свог пред сед ни -
ка. На то ме сто ме је пред ло жио Ми ро -
слав Бо жић, ко ји је до та да оба вљао ту
функ ци ју – са да је пот пред сед ник бе о -
град ског од бо ра Срп ске ра ди кал не
стран ке.

Интервју:� Никола�и�Александар�Шешељ

ПОНОВО ЋУ ВИДЕТИ ОЦА
У СРБИЈИ А НЕ У ХАГУ

ДОБАР СТУДЕНТ ЈОШ БОЉИ РАДИКАЛ
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Интервју

Тих да на сам се за и ста по све тио ра -
ду у стран ци, у тој кам па њи за ло кал не
из бо ре у Зе му ну, јер је си ту а ци ја би ла
те шка, чак је би ло и не ко ли ко озбиљ -
них фи зич ких на па да на на ше ак ти ви -
сте. Иако на тим ло кал ним из бо ри ма
ни смо оства ри ли до бар ре зул тат, чла -
но ви оп штин ског од бо ра су про це ни -
ли да сам ра дом и за ла га њем за слу жио
да бу дем на овом ме сту. Си гу ран сам да
их не ћу раз о ча ра ти, да ћу све од се бе.

Во ји сла ву је, на рав но, би ло дра го
због то га.

• Ви сте сте сту дент Прав ног фа -
кул те та. На ко јој сте го ди ни и ка ко
Вам иде, ка кве су Вам оце не? Је ли
Вам ин те ре со ва ње за прав не на у ке
ве за но за ха шки про цес про тив Во -
ји сла ва Ше ше ља или то ин те ре со -
ва ње да ти ра још од ра ни је, док Вам
је отац још био код ку ће? 

Алек сан дар Ше шељ: Ре до ван сам
сту дент, са со лид ним про се ком оце на.
Мо је ин те ре со ва ње за прав не на у ке
тра је још од основ не шко ле. Да кле, са
том иде јом сам за вр шио гим на зи ју.
Про вео сам до ста вре ме на про у ча ва ју -
ћи пред мет ко ји је ис кон стру и сан про -
тив мог оца, пре гле дао сам све ви део-
сним ке и про чи тао сву до ку мен та ци ју
из про це са. Сва та до ку мен та об ја вље -
на су у осам то мо ва, а из дао их је ко ми -
тет за од бра ну мог оца.

• Мо же те ли прет по ста ви ти ка да
ће те по но во ви де ти оца? Ни сте га
ви де ли по сле опе ра ци је?

Алек сан дар Ше шељ: По след њи
пут сам био у по се ти баш у вре ме опе -
ра ци је, али сам ус пео да га ви дим тек
три да на на кон опе ра ци је. Ус пе ли смо
да до ђе мо до ње га тек по сле мно го на -
те за ња са се кре та ри ја том Ха шког три -
бу на ла око до зво ле за по се ту. Са се кре -
та ри ја том и бол нич ким ти мом у при -

твор ској је ди ни ци Во ји слав че сто има
про бле ме. То се ин тен зи ви ра ло пре
две го ди не, по сле мај ских из бо ра, ка да
се ње го во здра вље на гло по гор ша ло.
Та да ни ко низ три бу на ла ни је ни шта
учи нио по том пи та њу, та ко да је бо -
лест до ста уз на пре до ва ла. Без број пу та
по на вљао је зах тев за спе ци ја ли стич ки
пре глед, али ни шта ни је вре де ло.

У овом тре нут ку не знам ка да ћу га
по но во ви де ти. То не за ви си са мо од
то га ка ко ће се он опо ра вља ти на кон
хе мо те ра пи је, не го и од са мо во ље се -
кре те ри ја та три бу на ла. На ви кли смо,
мо ја бра ћа, мај ка и ја, на мал тре ти ра -
ње и не чо веч но по сту па ње са њи хо ве
стра не.

• Ка ко је Ва ша мај ка ре а го ва ла на
Ва ше по ли тич ке ам би ци је? При то -
ме не ми сли мо са мо на из бор за
пред сед ни ка оп штин ског од бо ра,
си гур но сте и ра ни је по ка зи ва ли ин -
те рес за по ли ти ку.

Александар Шешељ: Као прво, ја
не мислим да је ангажовање у општи-
нском одбору баш толико озбиљно
бављење политиком, ја се само тру-
дим да што више помогнем Српској
радикалној странци. Рад у општин-
ском одбору је много више рад на те-
рену. Наравно, моја породица ме у пот-
пуности подржава у томе.

• Нисте имали среће са кумовима,
али уочи избора једноставно мо ра -
мо да их поменемо. Старији син То -
ми слава Николића, Радомир, је та -
ко ђе активан у политици, у тој њи -
хо вој странци. Да ли га познајете?
Да ли је могуће повући паралелу из -
ме ђу вас двојице?

Александар Шешељ: Не могу да
тро шим време на разговор о То ми сла -
ву Николићу и Александру Вучићу,
они су издали Војислава Шешеља, по -
ку шали да униште Српску радикалну
стран ку, а након тога продали и Ко со -
во и Метохију, тако да су на тај начин
рекли све о себи. Поменутог сина То -
ми слава Николића не познајем, о ње -
му знам само оно што сви други знају.
Ви дим из медија да је лојалан Алек сан -
дру Вучићу, а не свом оцу, Томиславу
Николићу.

Не мислим да смо по било чему
слич ни, не бих могао да повучем па ра -
ле лу између нас двојице, сушта смо су -
прот ност.

• Прикупљање потписа за ве ри -
фи кацију изборних листа у Земуну
је ишло лако и брзо. Може ли се на
ос нову тога закључити да Српску
ра дикалну странку на предстојећим
из борима очекују бољи резултати?
Хо ће ли грађани напокон схватити
по руку Војислава Шешеља и ње го -
ве странке? 

Александар Шешељ: Српски ра -
ди кали су у Земуну за два дана са ку пи -
ли више од 500 потписа за оверу лис -
те, што је добар знак, па ми се чини да
ће се тај позитиван тренд наставити,
не само у овом делу Београда, него и у
це лој Србији. Мислим да ће гласачи
пре познати српске радикале као је ди -
не који се истински боре за народне
ин те ресе, а не профит тајкуна. Та про -
кла мована борба против криминала и
ко рупције само је пропаганда, обмана
из дајника којом пуне медије. Ко је од
пра вих тајкуна у затвору? Иза ре ше та -
ка је остала ситна боранија и то само
њих неколико. Исти случај је и са ве ли -
ком акцијом против нарко-дилера,
оду зето је једва неколико грама дроге,
али је то медијски обрађено као да је
уни штен Меделински картел Пабла
Ес кобара. Пропаганда и ништа више.
Исто је и са радним местима, сваки дан
на телевизији објаве неки нови план, а
по сла нигде. Ничег нема и неће бити
док су ови на власти, ни фабрике чи по -
ва, ни Београд неће сићи на Дунав и
Са ву, а баш ме занима када ће први
брод проћи каналом од Дунава до Со -
луна. 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
не кога ко слуша шта народ има да ка -
же, а не амерички амбасадор. То је су -
шти на поруке Војислава Шешеља и
Срп ске радикалне странке. Ту поруку
су препознали и у патриотским ор га -
ни зацијама Образ и Наши, зато су и
одлу чили да на изборе изађу ује ди ње -
ни са српским радикалима, под зас та -
вом Војислава Шешеља.

Ми позивамо српски народ да 16.
мар та сруши издајничку власт и ко -
нач но изабере неког ко има снаге и
искре не воље да промени набоље ср п -
ско друштво и државу.

РВС

„Ви дим из ме ди ја да је (Ра до -
мир Ни ко лић, оп. ред.) ло ја лан
Алек сан дру Ву чи ћу, а не свом
оцу, То ми сла ву Ни ко ли ћу • Си -
гу ран сам да је срп ски на род све
схва тио и да ће овај пут иза бра -
ти не ко га ко слу ша шта на род
има да ка же, а не аме рич ки ам -
ба са дор • Не знам ка да ћу по но -
во ви де ти оца, све за ви си од са -
мо во ље се кре те ри ја та Ха шког
три бу на ла”.

ДОБАР СТУДЕНТ ЈОШ БОЉИ РАДИКАЛ
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