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ЈЕДИНИ ПОЛИТИЧАР 
КОЈЕМ СЕ ВЕРУЈЕ

Још од распада Југославије сви режими у Србији имају једну
заједничку црту – сви они јединствени су у забрани појављивања
проф. др Војислава Шешеља у главним медијима. Тако је и данас,
мо жете га видети на некој локалној телевизији, па чак и великој
при ватној, али за камере Радио-телевизије Србије, он не постоји.
Као и увек, постоје и телевизије које га отворено мрзе, па се име
Во јислава Шешеља у њиховим извештајима помиње искључиво у
не гативном контексту. Без права на одбрану, иначе би њихова
про паганда остала без ефекта. Скоро исто је и са новинама, тако
је по дељена и сва домаћа штампа.

Логично, зато је овај број „Велике Србије” у потпуности посве-
ћен радикалском кандидату за председника Србије на пре д сто је -
ћим изборима. Иако су ове наше новине страначке, што је јасно
означено на насловној страници, све што је у њима одштампано
далеко је поштеније од онога што нам редовно гурају под нос гло-
дури великих медијских кућа. Наиме, на следећим страницама
налази се ретроспектива изјава председника Шешеља, датих раз-
ли читим новинама или телевизијама. Све са циљем да што већем
бро ју грађана предочимо главне ставове и смернице политике
коју обликује проф. др Војислав Шешељ, да на једном месту саз-
нају све што се од њих систематски крије или фалсификује. 

Кажу да се у лову, риболову и предизборним кампањама лаже
без пардона. И без казне. Међутим, др Шешељ у свим досадаш-
њим кампањама није користио неистине, није се разбацивао обе-
ћањима, нити удварао моћним странцима. Замислите само да
Хрватску назове пријатељском државом?! Или да се одрекне Ве -
ли ке Србије?! Ту и лежи одговор на питање како то да српски ра -
ди кали до сада нису сами формирали владу. Једноставно, са вест
Во јислава Шешеља није му дозвољавала да на тај начин по беди
на изборима. Победа по цену издаје није у његовим генима. На -
рав но, скептици ће рећи да са таквим ставом нема шта да тражи
ни на овим изборима, у оваквој подели медијског простора, пого-
тово. 

Али, времена су се променила, и то драматично, баш као што је
и годинама најављивао Шешељ. Све је другачије, и западно и ис -
точно. Нарочито источно. Сада је последњи час да прекинемо пре-
говоре са Европском унијом и да се окренемо Русији, тврди пред-
седник Српске радикалне странке проф. др Војислав Шешељ. То
ка же принципијелни политичар који никада није погрешио у
сво јој процени.

Зато је и прави тренутак да гласамо за Војислава Шешеља,
председничког кандидата Српске радикалне странке.

Редакција



Проф. др Во ји слав Ше шељ: 
Да ме и го спо до на род ни по -

сла ни ци, са ве ли ком па жњом
сам ју че стр пљи во слу шао екс -
по зе ман да та ра Ву чи ћа, а но ћас
сам га још јед ном про сту ди рао.
На жа лост, ни сам до био та оста -
ла два де ла, јер ју че су нам ре -
кли да ће мо до би ти укуп но 240
стра на. Али, ово што сам про у -
чио до вољ но ми је да мо гу да ка -
жем основ но ми шље ње о про -
гра му и по ли ти ци вла де, ка ко је
то ман да тар Ву чић за ми слио за
сле де ћи ман дат ни пе ри од.

Нео до љи во ме је тај екс по зе
под се тио на 1982. или 1983. го -
ди ну, ка да је он да шњи ре жим
до нео је дан про грам ски до ку -
мент ко ји се звао Ду го роч ни
про грам еко ном ске ста би ли за -
ци је Ју го сла ви је. То је би ло у че -
ти ри то ма, ко ли ко ме се ћа ње
слу жи, око две хи ља де стра на.
Шта је са др жао тај до ку мент? Ја
сам то као млад ан ти ко му ни -
стич ки ди си дент про у ча вао и
ва дио из то га ства ри да бих се
об ра чу на вао са ко му ни стич ким
по рет ком. Да кле, ни сам био та -
ко бли зу вла сти као сад, не го из
да љи не. Они су ус пе ли ско ро све
про бле ме да са гле да ју. Они су
ус пе ли да са гле да ју дру штве не
по тре бе. Они су пла ни ра ли да
оства ре све што су за ми сли ли и
да др жа вом по те че мед и мле ко.
Јед ну ствар су из гу би ли из ви да,
а то је основ ни про блем ко ји је и
ство рио он да шњу кри зу, а то је
дру штве на сво ји на и со ци ја ли -
стич ко са мо у пра вља ње. Ни ко се
још ни је усу ђи вао, осим ме не
лич но, да уда ри и на то.
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Слу шам та ко ју че ман да та ра
Ву чи ћа и ви дим да је он све стан
ско ро свих про бле ма срп ског
дру штва и, на рав но, он из ра жа -
ва же љу да ре ши те про бле ме,
али ње гов при ступ ни је кон зи -
стен тан и ко хе рен тан. Он, на
при мер, не од ре ђу је еко ном ску
фи ло зо фи ју с ко јом на сту па, па
не мо же мо из ву ћи ја сан за кљу -
чак је ли он за нео ли бе ра ли зам,
јер има еле ме на та нео ли бе ра -
ли стич ке фи ло зо фи је у ње го -
вом ела бо ра ту, да ли је за др -
жав ни ин тер вен ци о ни зам, има
и тих еле ме на та, да ли је за со -
ци јал ну др жа ву, има и тих еле -
ме на та, и по себ но ни је раз ре -
шио пи та ње, ако је за све то, ка -
ко да ове три еко ном ске фи ло -
зо фи је удру жи и ис ком би ну је у
јед ну и дâ де фи ни тив но од го -
вор на оно што су дру штве не
по тре бе.

Из еко ном ске фи ло зо фи је се
из вла чи по ли тич ка еко но ми ја.
У све ту је по зна то не ко ли ко, то
го спо дин Ву јо вић ве ро ват но
зна, си сте ма по ли тич ке еко но -
ми је. Они се за сни ва ју на те о ри -
ја ма о ви шку вред но сти, то је у
осно ви сва ке по ли тич ке еко но -
ми је. Марк си стич ка је ви шак
вред но сти са гле да ва ла у про из -
вод њи. За то је ко му ни зам про -
пао. По ка за ло се да ви шак вред -
но сти ни је у про из вод њи јер ви
мо же те ра ди ти нај бе сми сле ни -
ји по сао и за то је по гре шно го -
во ри ти – ра ди ти, ра ди ти, ра ди -
ти и са мо ра ди ти. Џа ба вам је тај
рад ако не мо же те на тр жи шту
да га ре а ли зу је те. По бе ди ли су
они ко ји су сма тра ли да се ви -
шак вред но сти ства ра на тр жи -
шту. Два де се ти век је био ги -
гант ски об ра чун, об ра чун два
ги ган та – Марк са и Кеј нза. Џон
Мај нард Кејнз је обо рио на пле -
ћа Кар ла Марк са и на то ме је пао
ко му ни зам.

Тре ба са да ви де ти за пра во
ка ко иза ћи из све га ово га. Ви де -

ли смо и ми са ми ко ли ко рад мо -
же би ти уза лу дан кад нам се ља -
ци про из ве ду мно го хра не, мно -
го во ћа, мно го по вр ћа, не зна мо
шта да ра ди мо с тим и он да про -
па да, ба ца се. А у исто вре ме се
уво зи нај ви ше из Европ ске уни -
је то исто и про да је по па пре ним
це на ма, за то што су вра та на ше
гра ни це на из вол’те Европ ској
уни ји. По што ваљ да ви ше ни -
смо при ста ли це те о ри је да се
ви шак вред но сти ства ра у про -
из вод њи не го на тр жи шту, ми
мо ра мо пре све га да за шти ти мо
сво је тр жи ште. Е, о тој за шти ти
срп ског тр жи шта, на жа лост, ни -
шта ни сам чуо у екс по зеу ман -
да та ра Ву чи ћа. Во лео бих да је -
сам.

На рав но, он се ту ни је ни на
не ке мо дер не еко ном ске док -
три не освр тао. По сто је и код
нас углед ни на уч ни ци ко ји су се
ба ви ли про бле мом тран зи ци је,
об ја вље но је ви ше књи га на ту
те му. Јо во Ду ша нић је је дан од
оних ко ји је о то ме пи сао, о ру -
ском тран зи ци о ном ис ку ству,
јер је Ру си ја нај стра вич ни је до -
жи ве ла тран зи ци ју. Оно за шта
се мо ра ода ти при зна ње Ми ло -
ше ви ћу је да је за у ста вио ту на -
о па ку тран зи ци ју на кон па да
Ан те Мар ко ви ћа, да је са чу вао
ин ду стриј ске ка па ци те те и он -
да ка да до ђо ше до сман ли је, он -
да су све ра зо ри ле, све уни шти -
ле. Да нас је све уни ште но. Ве о -
ма ма ло по сто ји у од но су на оно
што је по сто ја ло. Ве о ма ма ло
ра ди у од но су на оно што је ра -
ди ло.

Ка да је реч о еко ном ској по -
ли ти ци, она је мо ра ла би ти за -
сно ва на на јед ном ја сно од ре ђе -
ном си сте му и мо ра ла је би ти
ком плет на. Ми ов де с јед не
стра не ви ди мо спи сак ле пих же -
ља, с дру ге стра не до бре на ме ре,
с тре ће стра не ука зи ва ње на
про бле ме, али не ма це ло ви тог
ре ше ња уну тар си сте ма.

У еко ном ској по ли ти ци, ко ја
је ве о ма раз ви је на као на у ка и
раз ли ку је се бит но од по ли тич -
ке еко но ми је и еко ном ске фи ло -
зо фи је, ум ни љу ди су раз ви ја ли
па ра диг ме. Има мо и у по ли ти ци
по ку шај пра вље ња па ра диг ми.
Сва ка иде о ло ги ја је ве за на за
од ре ђе ну па ра диг му, на кра ју
кра је ва. Шта зна чи то? Раз ви ја -
ли су иде а лан обра зац ка ко би
не ки про је кат тре ба ло ре а ли зо -
ва ти.

Он ни ка да не мо же у пот пу -
но сти би ти пре то чен у ствар но -
ст, али мо ра у што ве ћој ме ри.
Би ло је ту кроз исто ри ју, кроз
но ви ју исто ри ју и не ких про -
бле ма тич них си ту а ци ја. На
при мер у Ки ни, ка да је јед на па -
ра диг ма ве штач ки ство ре на у
јед ном ки не ском се лу ко је је
ода бра но за узор свим дру гим
се ли ма. Се ло се зва ло Та чај.
Основ на па ро ла је би ла – учи ти
од Та ча ја. Та чај ско ис ку ство је
би ло па ра диг ма. Шта је наш
про блем да нас? Што и ми има -
мо јед ну слич ну па ра диг му.
Шта је та па ра диг ма? То је
„Фијато ва” фа бри ка у Кра гу јев -
цу, на ко ју би тре ба ло ста ви ти
па ро лу – „учи ти од Фиј а та”. То је
још не ко ли ко фа бри ка, ваљ да
„Ве ле ње” у Ва ље ву, у Пи ро ту, па
он да има ју жно ко реј ска „Ју ра”, у
Ра љи, у Ле сков цу, па са да ова
фа бри ка обу ће у Вра њу итд.

Ми има мо па ра диг му ко ја је
зла, ко ја је бе сми сле на, ко ја нас
де фи ни тив но упро па шћа ва. Не -
ма ни јед не еко ном ске по ли ти ке
у са вре ме ном све ту ко ја је ус пе -
ла са овим што су за по че ле до с -
ман ли је, а на ста вља на пред -
њач ка власт. Шта је то? То је
пла ћа ње стра ним фа бри ка ма
огром них су ма нов ца да отво ре
по го не у на шој зе мљи и то је
обич но око 10.000 евра. „Фи јат”
10.000, плус 1.000 за до о бу ку
рад ни ка, па и „Ју ра” је до би ла
око 10.000 итд. Ја сам нај бо ље
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про у чио „Фија тов” слу чај, јер
сам се на не ле га лан на чин до че -
пао ком плет ног уго во ра и чим
сам се до че пао, од мах сам иза -
шао на кон фе рен ци ју за штам -
пу, пре не ких го ди ну и по да на.

Др жа ва се од ре кла свих по ре -
за и до при но са на пла те. За што
он да ра ди та фа бри ка? За то што
је то би ло по треб но до сман ли ја -
ма у пред из бор ној кам па њи. И
ове дру ге фа бри ке ко је су на -
пред ња ци отво ри ли по истом
обра сцу мо гу би ти са мо про па -
ганд но сред ство. Ма ло стр пље -
ња, го спо ди не Ву чи ћу, ја сам па -
жљи во слу шао ваш ела бо рат,
ни ка да вам ни сам упао у реч
осим ка да сте се ви пр ви на ша -
ли ли, па ма кар са зно је њем или
не чим дру гим.

Ми слим да је озбиљ на рас -
пра ва, да јој се озбиљ но мо ра
при сту пи ти. И основ на ствар ко -
ја се мо ра пре и спи та ти, то је ово:
шта је бо ље ако већ узи ма мо
кре дит, за јам, до дат но се за ду -
жу је мо, па има мо те па ре, за сва -
ког рад ни ка по де сет хи ља да –
па да ти кре дит тим рад ни ци ма,
па нек не што по ку ша ју са тим.
По де ли ти им бес по врат но, на
кра ју кра је ва, а не до ве сти
стран це и стран ци ма да ти па ре.
Ево, „Фијат” је не дав но на ја вио

од ла зак из Ср би је, не мо же да
успе. Ни сте ус пе ли ни да про да -
те „Фија то ва” во зи ла у Ру си ји.
За што ни сте? За то што су вам
од мах та мо ре кли да то ни је срп -
ски про из вод. Сви де ло ви за
„Фија то ва” во зи ла уво зе се у Ср -
би ју, а кад се из во зе, при ка зу ју се
као срп ски из воз. Ова мо има те
увоз, ова мо има те из воз, а не ма -
те за пра во ни шта. Са мо је дан
део се угра ђу је у „Фијат” ко ји је
про из ве ден у Ср би ји, то је не ка
ди за ли ца про из ве де на у при -
ват ној фа бри ци у Сви лајн цу, ако
ме се ћа ње слу жи, све оста ло је
стра но. И за то, мо жда би Ру си ја и
до зво ли ла, не да ју ње ни парт не -
ри та мо, јер је реч о стра ној ро би.

Ни шта нас то ни је усре ћи ло,
ни чем ни је до при не ло. Ми има -
мо ве штач ки раст став ки уво за
и из во за. Ка да уве зе мо де ло ве
за тај „Фијат”, ско чи нам на гло
увоз. Ка да из ве зе мо „Фија то ва”
во зи ла, ско чи нам из воз. То нам
по ве ћа ва тр го вин ски сал до са
Европ ском уни јом, а за пра во, то
је све фик тив но.

Ре ше ње ко је ми срп ски ра ди -
ка ли ну ди мо мо ра би ти ра ди -
кал но као оно што сам ну дио
своје вре ме но за ду го роч ни про -
грам еко ном ске ста би ли за ци је,
али са да дру га чи је. Пре ста нак
ин си сти ра ња на ула ску у Европ -
ску уни ју, она нам ни шта до бро
не мо же до не ти. Је сте наш нај ве -
ћи из воз да нас у ЕУ, али мно го је
ве ћи наш увоз из Европ ске уни -
је. Зна чи, ве ћа ште та не го ко -
рист. Сва ки увоз је ште тан, осим
ро ба ко је ми ни смо у ста њу ни -
ка ко да про из ве де мо. Сва ки је
увоз ште тан, а сва ки је из воз, на -
рав но, ко ри стан, уко ли ко се ро -
ба не про да је за ба га те лу. Не по -
сто ји ште тан из воз.

Ми мо ра мо да во ди мо ра чу на
о ово ме што је го во рио ман да -
тар, да се с вре ме на на вре ме по -
ја вљу је су фи цит у бу џе ту или да

он већ са да по сто ји као трај на
ка те го ри ја. Искре но да вам ка -
жем, ни сам раз у мео шта то зна -
чи и ма ло ми из гле да не ве ро -
ват но. Има мо ова мо раст спољ -
ног ду га, не где око 25 ми ли јар -
ди евра, има мо укуп ну бру то за -
ду же ност, од но сно бру то дру -
штве ни про из вод 75% и ова мо
бу џет ски су фи цит. Оно што ми
од мах па да на па мет, то је да је
реч о по де ље ном по сма тра њу
бу џе та за др жав ну упра ву, за ло -
кал не са мо у пра ве, за ово, за оно,
па кад се оно што је нај ве ћи гу -
би таш и где се нај ви ше тро ши и
где се нај ви ше про па да из дво ји,
он да има мо здра ве по ка за те ље.
То су нам ра ни је ра ди ли код са -
на ци је. На рав но раз ми шљам о
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Лекција бившем ђаку

Штеточина 
Борис Тадић

„Ка та стро фал но је би ло
уки да ње ца ри на за ро бу
из Европ ске уни је. Та ди -
ћев ре жим је уки нуо мно -
го ви ше не го што смо и
би ли оба ве зни по Спо ра -
зу му о ста би ли за ци ји и
при дру жи ва њу и ту смо
из гу би ли нај ма ње по ла
ми ли јар де евра го ди -
шње, а мо жда већ и це лу
ми ли јар ду.”

Зашто плаћамо
„Фијат” и „Јуру”

„Ми има мо па ра диг му
ко ја је зла, ко ја је бе сми сле -
на, ко ја нас де фи ни тив но
упро па шћа ва. Не ма ни јед -
не еко ном ске по ли ти ке у
са вре ме ном све ту ко ја је ус -
пе ла са овим што су за по че -
ле до сман ли је, а на ста вља
на пред њач ка власт. Шта је
то? То је пла ћа ње стра ним
фа бри ка ма огромних су ма
нов ца да отво ре по го не у
на шој зе мљи и то је обич но
око 10.000 евра. „Фијат”
10.000, плус 1.000 за до о бу -
ку рад ни ка, па и „Ју ра” је до -
би ла око 10.000 итд. Ја сам
нај бо ље про у чио „Фија тов”
слу чај, јер сам се на не ле га -
лан на чин до че пао ком -
плет ног уго во ра и чим сам
се до че пао, од мах сам иза -
шао на кон фе рен ци ју за
штам пу, пре не ких го ди ну и
по да на.”
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то ме, ни сам си гу ран да је та ко,
али ме по себ но му чи чи ње ни ца
да у Ср би ји од 2002. го ди не ни је
би ло ни јед ног за ко на о за вр -
шном ра чу ну др жа ве, Ре пу бли ке.

Не ма за вр шног ра чу на и не
мо гу да го во рим ком пе тент но о
бу џе ту. Мо гу да слу шам при че
љу ди из вла сти. Обич но ми опо -
зи ци о на ри ни шта не ве ру је мо
но вој вла сти.

Ка та стро фал но је би ло уки -
да ње ца ри на за ро бу из Европ -
ске уни је. Та ди ћев ре жим је уки -
нуо мно го ви ше не го што смо и
би ли оба ве зни по Спо ра зу му о
ста би ли за ци ји и при дру жи ва -
њу и ту смо из гу би ли нај ма ње
по ла ми ли јар де евра го ди шње,
а мо жда већ и це лу ми ли јар ду.

Где још гу би мо? Ја сам ов де
не ке бе ле шке пра вио и док је
ман да тар го во рио, али не мо гу
баш све да упо тре бим што сам
ми слио, по што ми не ка ко вре ме
су ви ше бр зо про ти че. Имам
ути сак да са мо ме ни та ко бр зо
про ти че.

Има мо још не ке ства ри ко је
су ве о ма про бле ма тич не. Има -
мо аген ци је, 136 аген ци ја, 170.
Сва ка власт је на ја вљи ва ла њи -

хо во уки да ње у по след њих де -
сет го ди на – ни јед на ни је ис пу -
ни ла обе ћа ње, а оне тро ше, по
не ким мо јим по да ци ма, око 700
ми ли о на евра го ди шње. Да ли
има не ко бо љи по да так? Не ко
ре че и ми ли јар ду.

Мо ра мо се ко нач но опре де ли -
ти из ме ђу Европ ске уни је и Ру си -
је. Има мо сад ве о ма озбиљ не ге о -
по ли тич ке раз ло ге. Ру си ја и Тур -
ска ја ча ју од но се, Аме ри ка ће би -
ти по ти сну та са Бал ка на. Ако по -
бе ди Трамп, не ће би ти ни за ин -
те ре со ва на за Бал кан. При кло -
ни мо се на вре ме де фи ни тив но
Ру си ји, по тра жи мо њен за гр љај
да би смо са чу ва ли и оно што сад
има мо и по вра ти ли оно што је
би ло на ше. Дру ге нам не ма.

Са да мо рам да скра тим ма ло,
не ћу сти ћи. Го во рио је ман да тар
и о бор би про тив кри ми на ла, о
пре и спи ти ва њу по ре кла имо ви -
не. И ту имам сво је ми шље ње из -
ра же но де таљ но, не мам вре ме на
да га са оп штим. Не ма бор бе про -
тив кри ми на ла док не по хап си те
глав не кри ми нал це у овој зе -
мљи, укљу чу ју ћи оне ко ји су 5.
ок то бра упа да ли са ауто мат ским
пу шка ма у На род ну бан ку и Са -

ве зну упра ву ца ри на и ко ји су па -
ли ли Скуп шти ну, па на да ље.

Има те 24 спор не при ва ти за -
ци је ко је је уста но ви ла Ве ри ца
Ба раћ. Пот пу ни сам по ли тич ки
про тив ник Ве ри це Ба раћ, по кој -
не, али је озби љан и од ли чан по -
сао ура ди ла. Ре жим јој је дао ор -
ден пост хум но и за бо ра вио све
оно што је она из не ла. Не ма бор -
бе про тив кри ми на ла и ко руп -
ци је док се све 24 те при ва ти за -
ци је не ис те ра ју до кра ја.

Има те слу чај хап ше ња љу ди
осум њи че них за уби ство Ђин -
ђи ћа, Ду ша на Спа со је ви ћа и Ми -
ле та Лу ко ви ћа, ко је су уби ли по -
ли циј ски ге не ра ли по на ло гу
ре жи ма, чел них љу ди ре жи ма.
Ро до љуб Ми ло је вић, ге не рал
Па ја и Спа со је Ву ле вић, он је још
увек ко ман дант САЈ-а. Ка ква
бор ба про тив кри ми на ла? Ко -
ман дант САЈ-а.

Ка ква бор ба про тив кри ми -
на ла ка да се не отво ри пи та ње
То ми сла ва Ни ко ли ћа и ње го вих
кри ми нал них афе ра? Ни ко се не
усу ђу је да му сру ши ове три ку -
ће у за бра ње ном, за шти ће ном
по ја су ре ке Са ве, то је мо ра ла Зо -
ра на Ми хај ло вић.
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ТО МА ЈЕ НИ КО И НИ ШТАТО МА ЈЕ НИ КО И НИ ШТА
• У ову крат ку ре че ни цу ста ла је ком плет на ана ли за Во ји сла ва Ше ше ља ком плет -

ног ли ка и де ла тре нут ног пред сед ни ка Ср би је То ми сла ва Ни ко ли ћа, зва ног То ма. Да
се не ра ди о чи сто освет нич ком ети ке ти ра њу, све до чи и про сто по ре ђе ње са ста во ви -
ма ко је је Ше шељ из но сио и из но си о Алек сан дру Ву чи ћу. На и ме, обо ји ца су га на пу -
сти ли још док је био у Ха гу, што је он ока рак те ри сао као уда рац „но жем у ле ђа”, па би
би ло оче ки ва но да им се обра ћа на исти на чин. На рав но, не ште ди др Ше шељ ни Ву -
чи ћа, али ње го ва оце на са да шњег пре ми је ра је мно го по вољ ни ја по до тич ног. Те оце -
не ни су до не те па у шал но – по зна ју ћи их ду ги низ го ди на, он пр во ана ли зи ра, па тек
он да до но си за кључ ке. Кон крет но, ако је ре као да је То ма „ни ко и ни шта”, он да је за
ту сво ју кон ста та ци ју пред јав ност из нео низ нео бо ри вих чи ње ни ца. Мо же се учи ни -
ти да су то гру бе ре чи, да је то мо гло и дру га чи је да се ка же, али у том слу ча ју мо ра ли
би да из бри ше мо из ко лек тив ног пам ће ња по сло ви цу „увек ре ци по пу – поп, а бо бу –
боб”. Да кле, са мо пра ве ре чи има ју сми сла, све оста ло је гу ра ње исти не под те пих, за -
рад не ка квог ла жног или при вре ме ног ми ра. А и не би ли чи ло на Ше ше ља, ко ји се
сме јао у ли це мно го ве ћим ауто ри те ти ма од Ни ко ли ћа, да сад не што по пу шта То ми
за то што је овај пред сед ник. Уоста лом, сам Ни ко лић је ту сво ју функ ци ју из вр гао под -
сме ху без број пу та, се ти мо се са мо жу тих љу ди ко ји пи ју Мо ра ву.

И је сте, исти на је да са Ни ко ли ће вом ди пло мом не што ни је у ре ду, баш као и са фон -
да ци јом ње го ве су пру ге Дра ги це. Још мно го то га ни је у ре ду, а Во ји слав Ше шељ не ће
од у ста ти док ства ри не ис те ра на чи сти ну. Ко ли ко га сви по зна је мо, у то мо же мо би -
ти си гур ни.
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ПРО ПАО ПУЧПРО ПАО ПУЧ
У СТРАН ЦИУ СТРАН ЦИ

„Бал кан ин фо”
Eми си ја „Ин тер вју”
24. фе бру ар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Да ни сам ушао у
су коб са То ми сла вом Ни ко ли ћем по во дом овог
спо ра зу ма о асо ци ја ци ји и при дру жи ва њу са
Европ ском уни јом, да сам окле вао још не ко ли ко
ме се ци, пла ни ра ли су Алек сан дар Ву чић и То ми -
слав Ни ко лић да за ка жу кон грес.

План је био да ме про гла се по ча сним пред сед -
ни ком. И да То ми слав Ни ко лић бу де пред сед ник. А
они су већ по че ли да из ба цу ју љу де за ко је су сма -
тра ли да су ме ни ода ни или су ти љу ди би ли на та -
пе ту. Ту би би ла ве ли ка чист ка у стран ци. Ја сам пр -
ви по ву као по тез, То ми слав Ни ко лић је у тре нут ку
био из не на ђен, ре а го вао је по гре шно и из гу био
бит ку.

Но ви нар: А не што слич но мо жда ра ди Ву чић са
То мом у Српској на пред ној стран ци?

Проф. др Во ји слав Ше шељ: За што би то са да
Ву чић ра дио, ка да је он пот пу но пре у зео стран ку,
кад је у по ли тич ком сми слу То ми слав Ни ко лић сад
ни ко и ни шта.

ТОМА ЈЕ ПО БЕ ДИО ТОМА ЈЕ ПО БЕ ДИО 
ЈЕР СЕ НА РОД ЈЕР СЕ НА РОД 

РЕ ША ВАО ТА ДИ ЋАРЕ ША ВАО ТА ДИ ЋА

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Што наш на род
ка же – не си па се но во ви но у ме ши не ста ре, јер
се од мах уки се ли. 

Тај но ви ДОС пред во де љу ди ко ји су кри ви за
све оно што нас је за де си ло од 5. ок то бра до 2012.
И Бо рис Та дић, и Че до мир Јо ва но вић, и Бо јан Пај -
тић, и Не над Ча нак, и Зо ран Жив ко вић, и Ду шан
Пе тро вић и сви дру ги ко ји им се при кљу че. Њих
смо ви де ли на де лу и ни је мо гло би ти ло ши је.
Очај но је би ло. На род је је два че као да се ота ра си
Бо ри са Та ди ћа 2012. го ди не. Ни је у то ли кој ме ри
вољ но гла сао за То ми сла ва Ни ко ли ћа ко ли ко је
хтео да Бо ри су Та ди ћу ви ди ле ђа. То је је дан од
раз ло га за што овај ДОС не ма шан си. Дру ги је раз -
лог што им је Ву чић пре о тео сву иде о ло ги ју и по -
ли тич ки про грам и бр же га ре а ли зу је не го што
би они.

ТВ Ву јић Ва ље во
Eми си ја „Кроз Ва ље во”
29. фе бру ар 2016. го ди не
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ПРЕД СЕД НИК ПРЕД СЕД НИК 
СА ЛА ЖНОМ СА ЛА ЖНОМ 
ДИ ПЛО МОМДИ ПЛО МОМ

„Франк фур тер ал ге мај не цај тунг”
(Frank fur ter All ge me i ne Ze i tung)
20. март 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ни ко -
ли ћа кри ти ку јем за то што је он у број -
ним кри ми нал ним афе ра ма, ко руп ци -
ји, што се до че пао ла жне фа кул тет ске
ди пло ме. То је ван сва ке по ли ти ке, то
је бла то, ђу бре, от пад. А Ву чи ћа стал но
кри ти ку јем због еко ном ске и со ци јал -
не по ли ти ке пре све га. 

ДА ВИ ДИ МО КА КОДА ВИ ДИ МО КА КО
ДРА ГИ ЦА НИ КО ЛИЋДРА ГИ ЦА НИ КО ЛИЋ

ТРО ШИ МИ ЛИ О НЕТРО ШИ МИ ЛИ О НЕ
„Ку рир”
28. ју ли 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Упра -
во због тих сум њи вих ком би на ци ја по -
слов ни из во ди се чу ва ју као зми ја но ге.
Из во ди су то ли ко ком про ми ту ју ћи да
се они не усу ђу ју ни је дан да отва ра ју.
Ком плет но по сло ва ње фон да ци је мо -
ра ло би да се из ло жи су ду јав но сти. То
је ње на при ват на фон да ци ја ко ју је
осно ва ла као су пру га пред сед ни ка ре -
пу бли ке. Да кле, мо ра ло би да под ле же
и Са ве ту за бор бу про тив ко руп ци је.
Вла сник је при ват не фон да ци је ко ја
сти че огро ман но вац и тре ба да се ви -
ди ко ли ко је нов ца сте кла, на ко ји на -
чин и на шта је он по тро шен. 

Убе ђен сам да је укуп на су ма при ку -
пље ног нов ца мно го ве ћа од при ка за -
не. То је са мо оно што је ле гло на ра чун,
а ве ли ке су ме су ишле из ру ке у ру ку и
то ме је те шко ући у траг.”

РУ ШЕ СИ РО ТИ ЊИ А НЕ ЋЕ РУ ШЕ СИ РО ТИ ЊИ А НЕ ЋЕ 
ТО МИ СЛА ВУ НИ КО ЛИ ЋУТО МИ СЛА ВУ НИ КО ЛИ ЋУ

Те ле ви зи ја На ша
Eми си ја „Уз ју тар њу ка фу”
30. сеп тем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: То ми слав Ни ко лић је сам се -
бе рас крин као сво јом по хле пом. Ње го ва по хле па је по ста ла
то ли ка да ње му ни је до вољ но да згр не огром но бо гат ство,
не го да се раз ме ће да сви ви де ко ли ко је он бо гат, а то је тај
по след њи ста ди јум по хле пе. Пре де се так го ди на ни је ку че
има ло за шта да га ује де, а ви ди те са да. 

За што је иза бран То ми слав Ни ко лић? Не би он био иза -
бран на из бо ри ма да је имао озбиљ ног про тив кан ди да та,
али срп ски на род је хтео јед ном за у век да се осло бо ди Бо ри -
са Та ди ћа. Због то га је То ми слав Ни ко лић по бе дио и мо гао је
би ло ко дру ги да по бе ди. На род је у том тре нут ку осе тио да
би он мо гао да по бе ди Та ди ћа и за то је гла сао за ње га. А са -
да за ње га не ће гла са ти ни ко. Са да је То ми слав Ни ко лић на
пра гу но вих пред сед нич ких из бо ра у ста ту су Ни ко ле Ше ће -
ро ског. Сви би во ле ли да се кан ди ду је и да гле да ју ка ко се
спрд ња са њим пра ви, с тим што је Ни ко ла Ше ће ро ски био у
осно ви ча стан чо век, а То ми слав Ни ко лић ни је, јер да је ча -
стан чо век, не би имао то ли ко бо гат ство. 

При зна ли су пре не ко ли ко да на да је уку пан при ход у
Фон да ци ји Дра ги це Ни ко лић на ра чу ну био 10 ми ли о на
евра, са мо на ра чу ну. Оно што су до би ја ли у го то вом, то ни -
ка да не по ми њу. А у Аме ри ци су до би ли у го то вом ве ли ке па -
ре ка да је Дра ги ца Ни ко лић бо ра ви ла, па оби ла зи ла не ке
срп ске ко ло ни је, ми слим у Чи ка гу да је нај ви ше би ла. 

То ми слав Ни ко лић ће јед ном мо ра ти да по ла же ра чу не за
то. Са да шња власт не ће ни да му ру ши оне три бес прав но из -
гра ђе не ку ће на узур пи ра ном др жав ном зе мљи шту на ле вој
оба ли Са ве, из ме ђу Но вог Бе о гра да и Сур чи на, где је ап со лут -
но за бра ње на сва ка из град ња. Не ће. А ру ши си ро ти њи, из бе -
гли ца ма у оста лим де ло ви ма гра да и по це лој Ср би ји. Е, то
тре ба за у ста ви ти. Сла жем се да за кон тре ба стрикт но по што -
ва ти, али га пр во тре ба при ме њи ва ти на др жав ни ке, на др -
жав не функ ци о не ре ко ји кр ше за кон, па он да и на све оста ле
гра ђа не и увек тај со ци јал ни мо ме нат има ти у ви ду, и ако је
реч о стам бе но не збри ну тој по ро ди ци и ако је реч о из бе гли -
ца ма.
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МЕ ЂУ НА ПРЕД ЊА ЦИ МА МЕ ЂУ НА ПРЕД ЊА ЦИ МА 
ШЕ ШЕЉ ПО ПУ ЛАР НИ ЈИ ОД ТОМЕШЕ ШЕЉ ПО ПУ ЛАР НИ ЈИ ОД ТОМЕ

„Ин фор мер”
4. ок то бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ако Ву чић и СНС по др же Ни ко ли ћа са ла жном ди пло мом, чо ве ка ко ји
је огре зао у кри ми нал и ко руп ци ју, па на рав но да ће гра ђа ни гла са ти за ме не. Или још го ре, ако Ву чић
кан ди ду је Зо ра ну Ми хај ло вић, аген та стра них слу жби и за ступ ни ка ан ти срп ских ин те ре са, за њу не ће
гла са ти ни нај о ко ре ли ји на пред ња ци... Сва ис тра жи ва ња по ка зу ју да сам уну тар на пред њач ког би рач -
ког те ла, по сле Ву чи ћа, ја нај по пу лар ни ји по ли ти чар. Обич ни љу ди гла са чи СНС је два че ка ју да гла са -
ју за ме не.

ТОМА НИ КО ЛИЋ ПОТ КО ПА ВА ВУ ЧИ ЋАТОМА НИ КО ЛИЋ ПОТ КО ПА ВА ВУ ЧИ ЋА
КТВ Зре ња нин
Eми си ја „Без цен зу ре”
24. ок то бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: То ми слав Ни ко лић има то ли ко афе ра ко је се не мо гу опо вр га ва ти. Ка -
да на па дам Зо ра ну Ми хај ло вић да је про за пад ни агент, агент за пад ног ути ца ја, то је ипак по ли тич ка
оп ту жба, а код То ми сла ва Ни ко ли ћа има те мно го оп ту жби за кри ми нал ко је су фун ди ра не, па он да за
ла жну фа кул тет ску ди пло му, за Фон да ци ју Дра ги це Ни ко лић и та ко да ље. 

Не мо же Алек сан дар Ву чић да до би је пред сед ни ка Ре пу бли ке ка квог би он же лео, чак и ка да би му
од го ва рао То ми слав Ни ко лић, а ми слим да му не од го ва ра, јер је и То ми слав Ни ко лић по ка зао спрем -
ност да пра ви раз не до го во ре, ком би на ци је са За па дом про тив Алек сан дра Ву чи ћа.
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СВЕ ЋЕ ТО МА ДА УРА ДИ ЗА ПА РЕСВЕ ЋЕ ТО МА ДА УРА ДИ ЗА ПА РЕ

„Ало”
11. но вем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: То ми слав Ни ко лић се из бе де и си -
ро ти ње укљу чио у по ли ти ку и чим су тре сну ле не ке ве ће па ре на
сто, он је про ме нио иде о ло ги ју за 180 сте пе ни, окре нуо ћу рак на о -
па ко, из дао срп ске на ци о нал не ин те ре се и при кло нио се срп ским
не при ја те љи ма. 

Но ви нар: Да ли то при ча те са мо за то што је из дао вас, од но сно
Срп ску ра ди кал ну стран ку или…?

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Не, што је из дао ме не, ни по ја да, и
Срп ску ра ди кал ну стран ку.

Зна те, ја сам се осе ћао као да смо кре ну ли за јед но у ју риш, тај ју -
риш је био на Хаг и ја сам ис ко ра чио мно го на пред у том ју ри шу, а
не ки од мо јих нај бли жих са рад ни ка су ми пу ца ли у ле ђа. Ја сам то
та ко схва тио. Ме ђу тим, ни сам ва жан ја, ва жно је то што се он од ре -
као иде о ло ги је срп ског на ци о на ли зма, Ве ли ке Ср би је, од ре као се
оно га у шта се за кли њао 20 го ди на.

ТОМА ТОМА 
НЕ ЧИ ТА НЕ ЧИ ТА 

И НЕ РАЗ У МЕ И НЕ РАЗ У МЕ 
ЗА КО НЕЗА КО НЕ

КТВ Зре ња нин
Eми си ја „Без цен зу ре”
24. ок то бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Ра дио бих сво је по сло ве. Не тре ба
ни шта спек та ку лар но оче ки ва -
ти од мог вр ше ња те функ ци је,
али ја бих па жљи во чи тао све за -
ко не ко ји се из гла са ју у На род ној
скуп шти ни и че сто те за ко не
вра ћао на по нов ну рас пра ву и
гла са ње. То То ми слав Ни ко лић
ни кад ни је ура дио. Он то и не
раз у ме. Он то и не чи та и ни је за -
ин те ре со ван за та ко не што. 

То је, да кле, јед на по лу га ко -
јом пред сед ник Ре пу бли ке мо -
же да кон тро ли ше власт, и из вр -
шну и за ко но дав ну. Из вр шну
као но си о ца за ко но дав не ини -
ци ја ти ве и за ко но дав ну као кре -
а то ра за ко на, као власт ко ја до -
но си за ко не. Е, у том слу ча ју, да -
кле, та мо ја ко рек тив на функ ци -
ја би до шла до из ра жа ја. 

Дру го, ја бих че шће на сту пао
у јав но сти, ја бих из но сио сло -
бод но сво је ми шље ње о свим
пи та њи ма уну тра шње и спољ не
по ли ти ке, био бих увек до сту -
пан но ви на ри ма, про ми шље но
бих до но сио од лу ке о по ми ло ва -
њи ма, або ли ци ји, ам не сти ји.
Ам не сти ја се до но си за ко ном од
стра не На род не скуп шти не. Он -
да бих про ми шље ни је име но вао
срп ске ам ба са до ре, да кле оне
ко ји ће нас за сту па ти у све ту, са -
да смо ту има ли ка та стро фу. Ви -
ди те пра ва бу ји ца стар ле та се
де си ла у Ми ни стар ству ино -
стра них по сло ва. Ка да по гле да -
те ка кви су све љу ди ишли за
ам ба са до ре, да се на је жи те. Ја
бих се тру дио да то мак си мал но
ис пра вим.
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БИ ЋЕ МИ ПРА ВАБИ ЋЕ МИ ПРА ВА
ПО СЛА СТИ ЦА ПО СЛА СТИ ЦА 
ДА ПО БЕ ДИМ ДА ПО БЕ ДИМ 

ТОМУТОМУ

„Ин фор мер”
24. но вем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше -
шељ: То ма про тив ме не не ма
ни ка кве шан се – чак и ако га
Ву чић по др жи, би ће ми то
пра ва по сла сти ца! Ни ко лић, и
да је нај по ште ни ји, не би имао
ни ка кве шан се, а по го то во их
не ма ка да је оп те ре ћен ра -
зним афе ра ма по пут ла жне
фа кул тет ске ди пло ме, узур -
па ци је др жав не зе мље...

Тре нут но, не ви дим баш
не ког зна чај ног а је ди ни би то
мо гао да бу де Ву чић, уко ли ко
од лу чи да се сам кан ди ду је.

АКО ПО БЕ ДИМ, МО ЈА ЖЕ НА НЕ ЋЕ ИМА ТИ АКО ПО БЕ ДИМ, МО ЈА ЖЕ НА НЕ ЋЕ ИМА ТИ 
ПРИ ВАТ НУ ФОН ДА ЦИ ЈУ ЗА КРА ЂУ НОВ ЦАПРИ ВАТ НУ ФОН ДА ЦИ ЈУ ЗА КРА ЂУ НОВ ЦА

Но ви нар: Ако по бе ди те, шта би сте пр во ме ња ли у ад ми ни стра ци ји?
Проф. др Во ји слав Ше шељ: Не мо же пред сед ник Ре пу бли ке ни шта да ме ња у ад ми ни стра ци ји. Ја

бих се стрикт но др жао сво јих устав них над ле жно сти.
Но ви нар: Не би сте се ме ша ли?
Проф. др Во ји слав Ше шељ: Не. Уну тра шњу и спољ ну по ли ти ку во ди вла да. Све спољ но по ли тич ке

по те зе ко је бих пра вио, гле дао бих да пра вим у до го во ру са вла дом.
Но ви нар: А у че му би сте се он да раз ли ко ва ли од То ми сла ва Ни ко ли ћа?
Проф. др Во ји слав Ше шељ: Е, ка кво пи та ње, за и ста сте ме раз о ча ра ли. У че му се раз ли ку јем од То -

ми сла ва Ни ко ли ћа? Не бих крао, не бих оти мао, мо ја же на не би има ла при ват ну фон да ци ју за кра ђу
нов ца.

Но ви нар: То су те шке оп ту жбе, ко је ни ка да ни су до ка за не.
Проф. др Во ји слав Ше шељ:Че кај те, при зна ли су 10 ми ли о на евра да је про шло кроз ту фон да ци ју. Ма -

ње од пет ми ли о на је утро ше но за и ста за ху ма ни тар не свр хе. Об ра чу нај те.
Но ви нар: По сто је ве ро ват но још не ки тро шко ви, мо жда је не што оста ло...
Проф. др Во ји слав Ше шељ: По сто је, па по сто је тро шко ви стал не на бав ке гар де ро бе, на ки та за го -

спо ђу Ни ко лић. За То ми сла ва по ди за ња ра зних ку ћа, не ка да и узур па ци јом др жав ног зе мљи шта, као
на Но вом Бе о гра ду, по ди за ње цр кве вред не ми ли он евра и та ко да ље.

„Ало”
11. но вем бар 2016. го ди не



12 FEBRUAR 2017. BROJ 3570VELIKA SRBIJA

Непрекидна критика режима

Апо ка лип са се ни је де си -
ла. Чак ни је би ло ни де -
мон стра ци ја. До бар део
јав но сти, не са мо до ма ће,
оче ки вао је да ће др Во ји -
слав Ше шељ, од мах на
аеро дро му, осу ти паљ бу из
свих оруж ја по до ју че ра -
шњем пу ле ну Алек сан дру
Ву чи ћу. Из о ста ле су му ње
и гро мо ви, а нај ве ћи сте -
пен раз о ча ре ња из ме рен је
у та бо ру Де мо крат ске
стран ке. Тач ни је, оно га
што је оста ло од жу те
стран ке. На да ли се, му че -
ни ци, да ће се огре ја ти на
су ко бу ко ји се, ето, ни је де -
сио. Или, бар не оним жа -
ром ко ји је оче ки ван. А Ву -
чић? Па он је био као за пе -
та пу шка у да ни ма оче ки -
ва ног ле та на ли ни ји Хаг –
Бе о град. Ко ли ко пу та је по -
но вио да је осло ба ђа ју ћа
пре су да Во ји сла ву Ше ше -
љу са бо та жа ко ју му спре -
ма ју за пад не си ле. Ње гов
очај гра ни чио се са упо зо -
ре њи ма на нај цр ње сце на -
ри је, од че га, на рав но, ни је
би ло ни шта. У стра ху су ве -
ли ке очи, а да га адре на -
лин ни је са вла дао мо гао је
тре зве но да ана ли зи ра по -
ступ ке свог на став ни ка,
под чи јим је ску том про хо -
дао на по ли тич кој сце ни.
Ли дер срп ских ра ди ка ла
се у свом по ли тич ком де -

ло ва њу ко ри стио ис кљу -
чи во до зво ље ним, де мо -
крат ским ме то да ма. Чак је
из бе га вао, от ка зи вао де -
мон стра ци је ка да је по сто -
ја ла и нај ма ња мо гућ ност
да до ђе и до нај сит ни јег
ин ци ден та.

Исто та ко су и фо сил ни
оста ци Де мо крат ске
стран ке схва ти ли да Ше -
шељ ни је на и ван, па су оче -
ки ва ли да ће, на па да њем
Ву чи ћа, по мо ћи и њи ма да
се опо ра ве. Тре ба има ти у
ви ду и ди ја ме трал но раз -
ли чи те на чи не на ко је су
Ни ко лић и Ву чић на пу сти -
ли Срп ску ра ди кал ну
стран ку. Док је Ни ко лић
узур пи рао по сла нич ки
ман дат ко ји је до био на ли -
сти пред во ђе ној др Ше ше -
љем, Алек сан дар Ву чић
ни је ни био у скуп штин -
ским клу па ма. Ни ко лић је
чак осно вао соп стве ни по -
сла нич ки клуб, због че га су
по сла ни ци ра ди ка ли зах -
те ва ли да он и оста ли пре -
бе зи вра те сво је ман да те,
али уз отво ре ну по моћ Де -
мо крат ске стран ке и Де мо -
крат ске стран ке Ср би је,
ова кра ђа ни кад ни је санк -
ци о ни са на. Ло гич но, ни ка -
да ни је ни за бо ра вље на.

Кри ти ке на ра чун Ву чи -
ћа не из о ста ју и ни су мно го
мек ше од оних ко је др Ше -

шељ упу ћу је Ни ко ли ћу. Ду -
ше бри жни ци свих бо ја,
они по ли тич ки офар ба ни,
као и они, у Бе о гра ду мно -
го број ни, са мо про гла ше -
ни мо ра ли сти, твр де да је
Ше шељ благ пре ма Ву чи -
ћу, а пре о штар пре ма Ни -
ко ли ћу. И у све му ви де за -
ве ру, шта дру го. Али та кав
је и ред ве ли чи на. Ву чић је
сво ју ди пло му по ште но за -
ра дио, ни је је фал си фи ко -
вао као Ни ко лић, на при -
мер. Ни је украо ман дат. Па
ка ко да их кри ти ку је на
исти на чин? Зна се чи ја же -
на има фон да ци ју у чи је
по сло ва ње др жа ва не сме
да за ви ри. И где да се ту по -
ву че знак јед на ко сти?

А да је овим кри ти зе ри -
ма (ни ка ко не кри ти ча ри -
ма) ста ло да тре зве но, ана -
ли тич ки, по гле да ју ове ре -
ла ци је, схва ти ли би (на
при мер, из Ше ше ље вог од -
го во ра на Ву чи ћев екс по -
зе) да Ше шељ по Ву чи ћу
ту че те шком ар ти ље ри јом.
Сво јим ве ли ким зна њем и
обра зо ва њем (на те ре ну
ко јим се ди чи упра во Ву -
чић) Во ји слав Ше шељ по -
би ја сва ку ње го ву еко ном -
ску или по ли тич ку фло ску -
лу. Та кве ар гу мен те ни је у
ста њу да, на ра чун вла де и
пре ми је ра, упу ти баш ни ко
из на вод не опо зи ци је. 

АМ БИ ЦИ О ЗНИ МА НИ ПУ ЛА ТОР АМ БИ ЦИ О ЗНИ МА НИ ПУ ЛА ТОР 
АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋАЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ
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НА ПРЕД ЊА КЕ НА ПРЕД ЊА КЕ 
ГРИ ЗЕ СА ВЕСТГРИ ЗЕ СА ВЕСТ

Фо Нет, 12. април 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ин те ре -
сант но, ни кад ми ни ко ни шта ни је до ба -
цио и сви ћу те. Ја се не кад она ко на ша лим,
по лу про во ка ци ју не ку из го во рим, али не
ре а гу ју. 

Ме ђу тим, би ло је ин ци де на та са на шим
чла но ви ма и ак ти ви сти ма, њих су на па да -
ли. На па да ли су на ше ак ти ви сте у Су бо ти -
ци, у Кру шев цу и још не ким ме сти ма, у
Али бу на ру, Чач ку. 

Ми слим да је код на пред ња ка са вест
ве о ма уз не ми ре на. И они су не ка да би ли
чла но ви Срп ске ра ди кал не стран ке као
ис кре не па три о те, као на ци о на ли сти и
ни су по ла га ли на лич ну, ма те ри јал ну ко -
рист из тог члан ства, а са да су се на шли у
јед ној пар ти ји у ко јој је то при мар ни циљ,
ма те ри јал на ко рист, у ко ју се сви учла њу -
ју да би се око ри сти ли и са вест мо ра би ти
уз не ми ре на.

(Ко мен тар те ле ви зиј ског сним ка су -
сре та др Во ји сла ва Ше ше ља са ак ти ви -
сти ма СНС у Угри нов ци ма)

МИ ИН СТРУ МЕН ТИ ЗА ПАД НИХ СИ ЛА ПРО ТИВ МИ ИН СТРУ МЕН ТИ ЗА ПАД НИХ СИ ЛА ПРО ТИВ 
СВОГ НА РО ДА И ДР ЖА ВЕ НИ КА ДА НЕ ЋЕ МО БИ ТИСВОГ НА РО ДА И ДР ЖА ВЕ НИ КА ДА НЕ ЋЕ МО БИ ТИ

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Мно ги до сман лиј ски ли де ри,
ме ђу њи ма и онај Ми ле Иса ков
из Но вог Са да, јав но су се ра до -
ва ли – ево, уско ро Ше шељ до ла -
зи из Ха га, са да ће он да ове раз -
ва ли и та ко да ље. Вра ћам се из
Ха га, про ла зе два, три ме се ца, ја
од мах за сту пам по ли тич ку оп -
ци ју ко ја је при ме ре на ин те ре -
си ма срп ског на ро да и Срп ске
ра ди кал не стран ке, а не освр -
ћем се на то шта ми сле срп ски
из дај ни ци и срп ски не при ја те -
љи. И На та ша Кан дић је иш че -
ки ва ла мој по вра так, ка ко ћу ја
сад, мо же те ми сли ти. 

Кре нуо сам офан зив но про -
тив на пред ња ка, али не она ко
ка ко би хте ли срп ски не при ја те -
љи. И два, три ме се ца по мом по -
врат ку у истим тим но ви на ма,
то је овај „Та бло ид”, Ми ле Иса -
ков на це лој стра ни ци сад ме на -
па да же сто ко. Мој по вра так су
жељ но иш че ки ва ли они ко ји и
та ко и та ко ни кад не би гла са ли
ни за ме не ни за Срп ску ра ди -
кал ну стран ку. Али тре ба ло је да
ја за њих оба вим не ки пр ља ви
по сао. На рав но, у то су по ве ро ва -
ли и на пред ња ци, ви де ли сте, и
сам Ву чић и сам Алек сан дар Ву -
лин да ва ли су из ја ве, мно го
отво ре ни је Ву лин, али и Ву чић,
да су ме Аме ри кан ци на мер но
пу сти ли да бих њи ма за гор чао

жи вот, да би их сру шио са вла -
сти. А ка да су кре ну ли Аме ри -
кан ци ђо ном на ули ци да им ру -
ше власт, ми смо се та да ус про -
ти ви ли. Нас не ће те ви де ти на
де мон стра ци ја ма жу те пат ке
или на дру гим ан ти др жав ним
ску по ви ма, ми тин зи ма и та ко
да ље. Да кле, ми ин стру мен ти
за пад них си ла про тив свог на ро -
да и сво је др жа ве ни кад не ће мо
би ти, али ће мо кри ти ко ва ти
власт за све што не ва ља.

Ево, То ми сла ва Ни ко ли ћа смо
ур ни са ли од кри ти ке, али с кон -
крет ним ар гу мен ти ма. И Алек -
сан дра Ву чи ћа не пре кид но кри -
ти ку је мо. И ви де ли сте ка ко сам
му кри ти ко вао екс по зе ко ји је
под нео у На род ној скуп шти ни.

Те ле ви зи ја На ша
Eми си ја „Уз ју тар њу ка фу”
30. сеп тем бар 2016. го ди не
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ВЕ ЗА ТИ СРП СКИ ЧА МАЦВЕ ЗА ТИ СРП СКИ ЧА МАЦ
ЗА РУ СКИ БРОДЗА РУ СКИ БРОД

КТВ Зре ња нин
Eми си ја „Без цен зу ре”,
24. ок то бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Алек сан дар Ву чић
и да ље ср ља у прав цу Европ ске уни је, не ки дан се
она ко и обрец нуо на ове на ше иде је с ко јим га стал -
но за си па мо, да се ока не Европ ске уни је, да је до ста
би ло тог по ни жа ва ња, да су по ни жа ва ња све те жа и
те жа, да нам оти ма ју све што се мо же оте ти. Он се
обрец нуо у том сми слу да не ма на ме ру да се вра ћа
сто пу та. А то је по гре шно, пр во у по ли ти ци не ва ља
ка да се чо век обрец не на би ло шта, мо ра све про ми -
шље но и ста ло же но. Дру го, не ва ља се ни хва та ти
са мо јед не слам ке ка да се спа са ва те из бу ји це, из је -
зе ра, тре ба во ди ти ра чу на да се ухва ти те за не ку
чвр сту гра ну. Што је је дан ум ни чо век на шег вре ме -
на из ја вио – ми Ср би у овим кри зним вре ме ни ма
наш ма ли ча мац мо ра мо да ве же мо уз ве ли ки и
моћ ни ру ски брод да би смо та ко лак ше одо ле ли
свим олу ја ма, да би смо се спа си ли. 

На ша стра те ги ја пре жи вља ва ња, спа ша ва ња,
мо же би ти са мо стра те ги ја по ве зи ва ња са Ру си јом.

СА СТА НАК ДВЕ САН ТЕ ЛЕ ДАСА СТА НАК ДВЕ САН ТЕ ЛЕ ДА
„Ало”
11. но вем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Са Ву чи ћем сам
се ви део не ко ли ко пу та. Пр во ка да су би ле оне
кон сул та ци је за из бор вла де. То је био са ста нак
као ме ђу сан та ма ле да, ле де на ат мос фе ра. Ма ло
је по сле ото пли ло ка да ми је при шао, за јед но са
ру ским ам ба са до ром у ру ској ам ба са ди, е он да
смо се ма ло као на ша ли ли.

Но ви нар: Че кај те, ру ски ам ба са дор из ми рио
Ше ше ља и Ву чи ћа?

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ма ни је нас ми -
рио, не го он је са Ву чи ћем оби ла зио све го сте, а
Ру си су за ме не обез бе ди ли не ки спе ци јал ни
трет ман. Имао сам и удоб ну фо те љу на сред
трав ња ка.

Но ви нар: Чи ме сте ви за слу жи ли спе ци јал ни
трет ман код Ру са?

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Не знам. Ако је
ико био отво ре ни ји и ис кре ни ји у за сту па њу ру -
со фил ске по ли ти ке у Ср би ји од ме не, он да...

И тре ћи су срет је био ка да је под но сио екс по -
зе. Та да сам му не пре кид но до ба ци вао и, бо га ми,
из нео вр ло оштру кри ти ку це ло ви тог екс по зеа,
као ни ко дру ги у скуп шти ни.



BROJ 3570 FEBRUAR 2017. 15VELIKA SRBIJA

Непрекидна критика режима

УПО ЗО РИ ТЕ КЛЕМ ПУ УПО ЗО РИ ТЕ КЛЕМ ПУ 
НА ПО НА ША ЊЕНА ПО НА ША ЊЕ

Сед ни ца На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је
8. де цем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Го спо до, на род ни по сла ник
Алек сан дар Мар ти но вић по вре дио је до сто јан ство На род не
скуп шти не, члан 107, твр де ћи да је ов де фор ми ра на не ка -
ква удру же на опо зи ци ја. Ов де удру же не опо зи ци је не ма ни -
ка кве у ко јој би уче ство ва ла Срп ска ра ди кал на стран ка, а ви
сте у ко а ли ци ји са СПО Ву ка Дра шко ви ћа, са Но вом Ср би јом
Ве ли ми ра Или ћа и ви сте Ву ку Дра шко ви ћу и Ве ли ми ру
Или ћу уве ли на род не по сла ни ке у На род ну скуп шти ну,
иако их је одав но срп ски на род од ба цио на ђу бри ште исто -
ри је.

Ја тра жим да ин тер ве ни ше те сва ки пут, ов де ни ка ква
удру же на опо зи ци ја не по сто ји. По сто ји са мо ре волт због
кр ше ња По слов ни ка и оне мо гу ћа ва ња на род них по сла ни -
ка да го во ре на сед ни ци Ад ми ни стра тив ног од бо ра. Ни је -
дан ни је мо гао да го во ри, чак ни по сла ни ци ре жи ма ни су
мо гли да го во ре.

(Алек сан дар Мар ти но вић, с ме ста: А ти си био, па знаш?)
Проф. др Во ји слав Ше шељ: Упо зо ри те овог клем пу да

ми се не обра ћа на овај на чин.

ВУ ЧИЋ ЈЕ ЛОШ ВУ ЧИЋ ЈЕ ЛОШ 
ПО ЛИ ТИ ЧАР АЛИ ПО ЛИ ТИ ЧАР АЛИ 

ОД ЛИ ЧАН МЕ ДИЈ СКИ ОД ЛИ ЧАН МЕ ДИЈ СКИ 
МА НИ ПУ ЛА ТОРМА НИ ПУ ЛА ТОР

„Осло бо ђе ње”
13. де цем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Алек -
сан дар Ву чић је лош по ли ти чар јер не -
ма ви зи ју, чвр сто уте ме ље ну иде о ло ги -
ју и по ли тич ки про грам уте ме љен на
на ци о нал ним ин те ре си ма. Са тог аспек -
та он не мо же би ти до бар по ли ти чар.
Био је, док је био члан Срп ске ра ди кал -
не стран ке.

По сто ји јед на ствар у ко јој је он не -
над ма шан, а то је ме диј ска ма ни пу ла -
ци ја и по ли тич ка про па ган да. Он је у
ста њу да убе ђу је љу де сва ки дан на те -
ле ви зи ји, да нас убе ђу је у јед но, а су тра у
дру го. Та ко то иде сво јим то ком, али на -
род је при лич но на и ван, па по ве ру је.
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Проф. др Во ји слав Ше шељ: Из ме ђу ме не и Ву чи ћа не ма ни ка квог до го во ра, а се ћа мо се да су пред -
став ни ци Две ри пре дво ђе ни Бо шком и као ван пар ла мен тар на стран ка тра жи ли при јем код Ву чи ћа и
би ли при мље ни. Не ма ин ти ми за ци је ме ђу на ма и ка да ко ри сти мо не ке до ско чи це, ту по сто ји те жња
да је дан дру гог над и гра мо.

НЕ МА ДО ГО ВО РА СА ВУ ЧИ ЋЕМНЕ МА ДО ГО ВО РА СА ВУ ЧИ ЋЕМ

НИ КАД СА ГО РИ МА ОД ВУ ЧИ ЋАНИ КАД СА ГО РИ МА ОД ВУ ЧИ ЋА

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Нај сла би ја ка ри ка у лан цу на -
пред њач ке вла сти је То ми слав
Ни ко лић и да би се та власт ру и -
ни ра ла, ње га нај ви ше тре ба на -
па да ти. 

Нај ви ше ње га на па дам, он се
на ме стио не ким ства ри ма ко је
код Ву чи ћа још не мо же те на ћи.
Ра си па се бо гат ством, зи да ку ће
и ста но ве, цр кву – ма у зо леј,
пљач ка но вац из фон да ци је Дра -
ги це Ни ко лић.

То ми слав Ни ко лић и Алек -
сан дар Ву чић би ли су мо ји нај -

бли жи са рад ни ци, за ме рам им
што су из да ли иде о ло ги ју Срп -
ске ра ди кал не стран ке, про ме -
ни ли је пре ко но ћи за 180 сте пе -
ни, али ни је ми жао ни јед ног да -
на про ве де ног у Ха гу. Ја сам то
же лео.

Оп шти по ли тич ки ин те рес је
да, док Ву чић одо ле ва при ти -
сци ма спо ља да уве де санк ци је
Ру си ји, мој од нос пре ма ње му
бу де не што бла жи, не го у слу ча -
ју да он те санк ци је уве де. Та да
ви ше не би би ло об зи ра.

Ја оче ку јем да ће мо има ти ве -
о ма до бре ре зул та те, убе ђен сам
да ће мо има ти ви ше од 20 од сто.
Али ми же ли мо да од мах осво ји -
мо власт. Ма ло је ре ал но да

узме мо сву власт баш на овим
из бо ри ма, на ши су сле де ћи.

При хва тио бих да фор ми ра мо
власт са мо са оним стран ка ма
ко је су про тив ула ска Ср би је у
Европ ску уни ју и ко је су за ин те -
гра ци ју са Ру си јом. Ма ло је та -
квих у са да шњем са ста ву пар ла -
мен та, али и из ван ње га. Али да
пра ви мо ко а ли ци ју са они ма ко -
ји су го ри од Ву чи ћа и на пред -
ња ка, то ни ка да не ће мо ура ди -
ти. Не ми сли те ваљ да да би смо
пра ви ли ко а ли ци је са Бо ри сом
Та ди ћем, са Че до ми ром Јо ва но -
ви ћем, са Не на дом Чан ком. На
ло ка лу је све дру га чи је, ту се не
во ди на ци о нал на по ли ти ка и
по ла зи се од ин те ре са гра ђа на.

„Ин фор мер” 
(пре не то са те ле ви зи је Н1)
24. де цем бар 2016. го ди не

„Ало”
20. де цем бар 2016. го ди не
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Војислав Шешељ о економији

НА ПРЕД ЊАЧ КИ ЕКО НОМ СКИ ПРО ЈЕ КАТНА ПРЕД ЊАЧ КИ ЕКО НОМ СКИ ПРО ЈЕ КАТ
ПРЕ СИ ПА ЊА ИЗ ШУ ПЉЕГ У ПРА ЗНОПРЕ СИ ПА ЊА ИЗ ШУ ПЉЕГ У ПРА ЗНО

Из на су мич но иза бра них из ја ва ко је
сле де, ви ди се да је проф. др Во ји слав
Ше шељ до тан чи на про зрео сву штет -
ност еко ном ских по ду хва та Ву чи ће вог
ре жи ма ко ји крај ње по пу ли стич ки, за -
рад фо то гра фи са ња и не му ште ста ти -
сти ке, ши ром Ср би је отва ра фа бри ке
или пу те ве. На рав но да ни ко нор ма лан
не ма ни шта про тив но вих рад них ме -
ста, али пи та ње је ко ли ко ће она тра ја -

ти и ко ли ко ће ко шта ти це лу др жа ву. О
то ме Во ји слав Ше шељ рас пра вља пре -
ци зно и кон крет но. И при лич но ду хо -
ви то, што се нај бо ље ви ди из сте но гра -
ма са скуп штин ског за се да ња од 8. де -
цем бра 2016. го ди не, ка да је пред ло -
жио да Зо ра ну Ми хај ло вић на ме сту ми -
ни стра за ме ни – Чу ме. Зна се ко је то,
онај из Сур чи на, на ве сти пу но име и
пре зи ме ни је по треб но. 

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ву -
чић, же љан вла сти, та ко је усме рио
на пред њач ку стран ку. На рав но, То -
ми слав Ни ко лић ту ни ка кав кре а тор
ни је био, ње му је са мо до лич ног бо -
гат ства и до функ ци је и та ко се и по -
ка зао. Ушао је у огро ман број кри ми -
нал них афе ра. А Ву чић има из ра же ну,
ја ку во љу за моћ. Ње му је власт ва -
жни ја од иде о ло ги је, ва жни ја од по ли -
тич ког про гра ма. Он же ли власт по
сва ку це ну и сад је до био власт и тра -
жи ва ри јан ту да је што ду же очу ва.
Не ма ни ка квог успе ха у еко но ми ји,
не ма успе ха у со ци јал ној по ли ти ци, у
здрав ству, у школ ству, у кул ту ри, у
на у ци и та ко да ље. Ме ђу тим, ми не
мо же мо отво ри ти ока, сва ки дан је он
на те ле ви зи ји и об ја шња ва ка ко нам
је кре ну ло, ка ко нам до бро иде, ка ко
га хва ле не ки са За па да и та ко да ље. А
на род ни шта од то га не осе ћа. На род
је осе тио са мо кад је Ву чић у пред из -
бор ној кам па њи 2014. обе ћао да ће се
жи ве ти бо ље, па од мах по сле из бо ра
сма њио пла те и пен зи је.

ВЛА ДА НИГ ДЕ НЕ МАВЛА ДА НИГ ДЕ НЕ МА
НИ КА КВОГ УСПЕ ХАНИ КА КВОГ УСПЕ ХА

ТВ Ву јић Ва ље во
Eми си ја „Кроз Ва ље во”,
29. фе бру ар 2016. го ди не
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Фо Нет

12. април 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ап со лут но смо
про тив сма њи ва ња пен зи ја и сма тра мо да но ва
вла да мо ра од мах да све вра ти у по чет но ста ње, да
пен зи о не ри ма вра ти оно што им је од у зе то, а да
он да по сте пе но по ди же пен зи је ка ко би по пра ви -
ла со ци јал ни ста тус нај си ро ма шни јих дру штве -
них сло је ва.

ПРОТИВПРОТИВ УМАЊЕЊАУМАЊЕЊА ПЕНЗИЈА И СУЛУДОГ ПЕНЗИЈА И СУЛУДОГ 
СУБ ВЕН ЦИ О НИ САЊА СТРАНИХ ИНВЕСТИТОРАСУБ ВЕН ЦИ О НИ САЊА СТРАНИХ ИНВЕСТИТОРА

Ап со лут но смо про тив то га (суб вен ци ја стра -
ним ин ве сти то ри ма за отва ра ње рад них ме ста).
То је лу ди ло. То ни је ни ка ква еко ном ска по ли ти -
ка. То ни ко нор ма лан не би ура дио. Де сет хи ља да
евра да се по кло ни стран ци ма да отво ре јед но
рад но ме сто. Па мо же ли се то ура ди ти на ни воу
це ле Ср би је? Не мо же. Он да се пред из бо ре про бе -
ру две, три фа бри ке, та мо се то ура ди и на род се
об ма њу је ка ко нам је кре ну ло у еко но ми ји. То је
не ве ро ват на лаж.

ВЛАСТ СЕ БА ВИ СА МО КО ЗМЕ ТИЧ КИМ ПРО МЕ НА МАВЛАСТ СЕ БА ВИ СА МО КО ЗМЕ ТИЧ КИМ ПРО МЕ НА МА

Проф. др Во ји слав Ше шељ: По ли тич ка си ту а -
ци ја у Ср би ји је све те жа и те жа. Ре жим је кре нуо
на пар ла мен тар не из бо ре да би учвр стио сво ју по -
зи ци ју. Ме ђу тим, ње го ва по зи ци ја је уне ко ли ко
осла бље на по сле пар ла мен тар них из бо ра, јер вла -
да ју ћа Срп ска на пред на стран ка ни је осво ји ла ап -
со лут ну ве ћи ну са ма да баш мо же да кон тро ли ше
пар ла мент. Они су осво ји ли ви ше гла со ва, али ма -
ње по сла нич ких ман да та, јер је би ло ви ше стра на -
ка ко је су про шле цен зус не го про шли пут. Има ли
су про бле ма са са ста вља њем но ве вла де, че ка ли
смо ду го и на кон сти ту и са ње скуп шти не и још за -
пра во ни смо у пра вом сми слу ре чи ни за по че ли
за ко но дав ну ак тив ност. Ово што са да ра ди мо, то
су ко зме тич ке про ме не већ по сто је ћих за ко на.
Вла да је опет на по гре шан на чин са чи ње на. У њој
су се на шли љу ди ко ји ма та мо ни је сме ло да бу де

ме ста и ја ми слим да Ву чић има нај ви ше про бле -
ма у соп стве ној вла ди. Не ми слим са мо на Зо ра ну
Ми хај ло вић, не го и на не ке дру ге ми ни стре ко ји
су та мо ви ше да му сме та ју не го да ко ри сте, али он
је на не ки на чин под ле гао при ти сци ма За па да и
до зво лио да у вла ди бу ду ис так ну ти но си о ци ан -
ти срп ске оп ци је.

Та ко ђе, не мо же јед на др жа ва би ти по ли тич ки
ста бил на ако има ово ли ке еко ном ске про бле ме.
Без еко ном ске ста бил но сти не по сто ји по ли тич -
ка, а ти еко ном ски про бле ми, по мом ми шље њу,
се уоп ште не ре ша ва ју или се не ре ша ва ју на ква -
ли те тан на чин, ду го роч но се не ре ша ва ју. А ре -
жим је из у чио јед ну шко лу упра вља ња др жа вом
пу тем ме ди ја. Ви ди мо чел ни ке ре жи ма, пре све га
Алек сан дра Ву чи ћа, али и оста ле, ка ко нас са свих
те ле ви зи ја оба си па ју оп ти ми стич ким па ро ла ма,
обе ћа њи ма, тврд ња ма и слич но. Ис па де да код
нас те че мед и мле ко, а за пра во све нам је те же, ни -
ка кво се по бољ ша ње не осе ћа, не го на свим по љи -
ма по гор ша ње си ту а ци је.

КТВ Зре ња нин
Eми си ја „Без цен зу ре”,
24. ок то бар 2016. го ди не
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ЧУ МЕ ТА ЗА МИ НИ СТРАЧУ МЕ ТА ЗА МИ НИ СТРА
УМЕ СТО ЗО РА НЕ МИ ХАЈ ЛО ВИЋУМЕ СТО ЗО РА НЕ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

Сед ни ца На род не скуп шти не 
Ре пу бли ке Ср би је,
8. де цем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Да ур ги рам код
Алек сан дра Ву чи ћа, ка ко он ре че, чи ји сам стра -
нач ки шеф био. Ма да, код нас у стран ци ни су по -
зна те те ка те го ри је ше фо ва, ми ни смо као де мо -
кра те. Да ми је то ре као Че до мир Јо ва но вић, ја бих
за и ста по тра жио Алек сан дра Ву чи ћа, на ко ји на -
чин, на шао бих га ваљ да не ка ко и за мо лио га да
узме Че ду Јо ва но ви ћа у вла ду, и да Че да опет до ве -
де Чу ме та и да ас фал ти ра ју це лу Ср би ју. Кад је Чу -
ме ра дио те по сло ве, то је нај бо ље функ ци о ни са -
ло. Ја бих пред ло жио, уме сто Зо ра не Ми хај ло вић,
ко ја и та ко ни је же ле ла да оста не у овој вла ди, да
бу де Че да Јо ва но вић, а да бу де по моћ ник ми ни -
стра Чу ме, и да ви ди те ка ко се ра ди. Не би се он да
жа ли ли што се ти пу те ви спо ро ас фал ти ра ју. Све је
то ишло као под ма за но.

Е, са да је мо јој ду ши лак ше, и ни сам пу на два
ми ну та ис ко ри стио.

РЕ ЖИМ НА СТА ВЉА ПО ЛИ ТИ КУ ШТЕТ НИХ ДО ТА ЦИ ЈАРЕ ЖИМ НА СТА ВЉА ПО ЛИ ТИ КУ ШТЕТ НИХ ДО ТА ЦИ ЈА

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Ин те ре су је ме на че му се за сни -
ва про јек ци ја ра ста бру то дру -
штве ног про из во да са 2,5 на 2,7
па све до 3,5 про це на та. Та ко ла -
пи дар но из ре че ним ста во ви ма
ни шта не ве ру јем. Дај те ми еко -
ном ску ра чу ни цу ка ко пла ни ра -
те да то по стиг не те. То ни ко не
да је. Ако сте гле да ли онај дуг
екс по зе пре ми је ра Ву чи ћа у На -
род ној скуп шти ни, ја сам му тај
екс по зе обо рио са чи сто те о риј -
ског аспек та, да мно ги ни су ни
схва ти ли та мо ка ко је то обо ре -
но. Е, та мо има те спи сак ле пих
же ља, а не озби љан, мо де ран
кон цепт еко ном ске по ли ти ке.
Не вре ди вам спи сак ле пих же ља
ако не зна те ка ко да по кре не те
при вре ду. 

Нај ве ћи про блем еко ном ске
по ли ти ке на пред њач ког ре жи -

ма је што су на ста ви ли по ли ти -
ку до сман ли ја да се стран ци ма
ну де до та ци је, по кла ња им се
др жав ни но вац да би ов де отва -
ра ли по го не. То је нај ве ћи про -
блем. То је по че ло са „Фија том” и
на ста вља се чи та вим ни зом фа -
бри ка. Ви суб вен ци је мо же те да -
ва ти, то има сми сла, у до ма ћу
по љо при вре ду, па мо же те и у
до ма ћу при вре ду. Али ви стран -
ци ма да је те суб вен ци је?! 

Ита ли ја ни ма је да то у „Фија -
ту” 11.000 евра по сва ком за по -
сле ном рад ни ку. Он да су осло -
бо ђе ни пла ћа ња свих по ре за и
до при но са и „Фијат” је на ја вио
да би 2018. го ди не мо гао да на -
пу сти Ср би ју, јер та да пре ста је
ова кла у зу ла о осло ба ђа њу од
по ре за и до при но са. То сте ви -
де ли у штам пи, те на ја ве. То је
про ма ше на еко ном ска по ли ти -
ка. Бо ље да не до ла зе, да нам не
за га ђу ју ов де жи вот ну сре ди ну.
Бо ље да су те па ре да те рад ни -

ци ма и да им је ре че но – сна ла -
зи те се. 

А од че га су те па ре? Од кре -
ди та. А овај ре жим се за ви ше од
пет, ско ро 10 ми ли јар ди за ду -
жио од ка да је до шао на власт,
ско ро 10 ми ли јар ди евра и ко ће
то да вра ћа?

Ми, срп ски ра ди ка ли, же ли мо
мак си мал ну ин те гра ци ју са Ру -
си јом, да то ру ско тр жи ште бу де
свим на шим про из во ђа чи ма до -
ступ но. Чак би и „Фи јат” мо гао
не сме та но да про да је сво ја во зи -
ла у Ру си ји да смо ми та мо чвр -
сто ин те гри са ни. А по што ни -
смо, он да се кла у зу ла о бес ца -
рин ском уво зу срп ске ро бе не
од но си на „Фијат”, јер то ни је
срп ска ро ба. Сви ре зер вни де ло -
ви су уве зе ни. У Ср би ји се про из -
во ди са мо ди за ли ца, ко ја се та мо
до да је „Фи ја ту” при ли ком про -
да је, као оба ве зни алат, ни шта
ви ше.

КТВ Зре ња нин
Eми си ја „Без цен зу ре”,
24. ок то бар 2016. го ди не
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КРИ МИ НАЛ И КО РУП ЦИ ЈАКРИ МИ НАЛ И КО РУП ЦИ ЈА
ДВА КА МЕ НА О ВРА ТУ СР БИ ЈЕДВА КА МЕ НА О ВРА ТУ СР БИ ЈЕ

Не по сто ји по ли тич ка пар ти ја у Ср би -

ји ко ја ни је обе ћа ва ла бор бу про тив ко -

руп ци је и кри ми на ла. Ова обе ћа ња

еска ли ра ју на ро чи то у пред из бор ним

кам па ња ма, а ка да се ти хра бри бор ци

до че па ју вла сти, све бр зо утих не, као да

ни ко ни шта ни је ни ре као. Мо жда је та -

ко и бо ље, јер ни је рет кост да др жа ва ис -

пла ћу је огром не су ме они ма ко је је др -

жа ла у при тво ру, а ни је их осу ди ла. Без -

број је не ра све тље них зло чи на у Ср би ји,

од оних по чи ње них у под зе мљу, до по -

ли тич ких уби ста ва. Сва за та шка ва ња

уред но се пре но се од ре жи ма до ре жи -

ма, пре но се се као шта фет на па ли ца од

ста рог до но во и за бра ног пре ми је ра.

Је ди ни срп ски по ли ти чар ко ји ни је

спре ман да за бо ра ви је пред сед ник Срп -

ске ра ди кал не стран ке др Во ји слав Ше -

шељ. Од са мог по чет ка свог по ли тич ког

де ло ва ња име ном и пре зи ме ном про зи -

вао је по чи ни о це, ис кљу чи во на ба зи до -

бро про ве ре них ин фор ма ци ја. То је ра -

дио увек, у свим са зи ви ма пар ла мен та, у

свим јав ним на сту пи ма, из Ха га је име но -

вао и до ка зи вао. Ка да је је дан је ди ни пут

имао при ли ку да лич но не што ура ди, ка -

да је био на че лу скуп штин ског од бо ра

за ра све тља ва ње уби ства ми ни стра Па -

вла Бу ла то ви ћа, он је то и ура дио. Оче ки -

ва но, над ле жни ор га ни ни су по сту пи ли

по за кључ ци ма ове ко ми си је.

И да нас је ње гов глас уса мљен. Све до -

ци смо да је скуп штин ска ве ћи на од ба -

ци ла ње го ву ини ци ја ти ву да се осну је

од бор ко ји би ко нач но раз ја снио по за -

ди ну уби ства Зо ра на Ђин ђи ћа. По кре -

нуо је то Ше шељ, иако ни је це нио Ђин -

ђи ћа, а они ко ји су га на вод но це ни ли,

во ле ли, обо жа ва ли, ко ји се у ње га ку ну,

они су то од ба ци ли. То је тач ка у ко јој

сви ко мен та ри по ста ју су ви шни.

ДО СМАН ЛИ ЈЕ БИ МЕ СТРЕ ЉА ЛЕ У АК ЦИ ЈИ ДО СМАН ЛИ ЈЕ БИ МЕ СТРЕ ЉА ЛЕ У АК ЦИ ЈИ „„СА БЉАСА БЉА””

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Све док Баг зи је за -
шти ће ни и ла жни све док. Он ла жно све до чи про -
тив свих оста лих да би се бе спа сао и ње го вом све -
до че њу не тре ба ука зи ва ти ни ка кво по ве ре ње. А ја
сам био у кон так ту кра јем 2002, по чет ком 2003. го -
ди не са Ду ша ном Спа со је ви ћем, Ле ги јом и Ми ле -
том Лу ко ви ћем Ку мом. Оста ле ја ни кад ни сам упо -
знао из Зе мун ског кла на. Пр ви са ста нак је био на
њи хо ву ини ци ја ти ву. Ја сам чак тај пр ви са ста нак
усло вио ти ме што ће Пе тар Па нић, ко ји је не ка да
био наш члан и ра дио у обез бе ђе њу стран ке, а ви -
ше го ди на на кон на пу шта ња при бли жио се Зе -
мун ци ма и да вао раз не ла жне из ја ве о ме ни, да све
те из ја ве де ман ту је. Он је то ура дио на кон фе рен -
ци ји за штам пу и чак је опи сао на чин вр бо ва ња и
на вео љу де ко ји су га на те ра ли да ла жно све до чи. 

Што се ти че су сре та са овом тро ји цом Зе му на ца,
пр ви је био, на ла кат кри ви ни на но во сад ском
ауто-пу ту, а три или че ти ри сле де ћа код ме не у ку -
ћи. Ја сам же лео што ви ше ин фор ма ци ја да до би јем
од њих, а њи ма је из не ког раз ло га ста ло да бу де
што ма њи ан та го ни зам ме ђу на ма. 

Ка да се чу ло за ха шку оп ту жни цу и ка да је она
по диг ну та, он да су до шли код ме не да ме убе ђу ју
да не идем у Хаг, да сам по тре бан Ср би ји, да ће до -
ћи оклоп ним во зи лом по ме не, да ће ме од ве сти у
ба зу Цр ве них бе рет ки у Ку ли, да ми та мо ни Ше ста
фло та не мо же ни шта и та ко да ље. Ја сам то од био
и убе ђи вао сам их ка ко је ве о ма ва жно за Ср би ју да
ја одем у Хаг и да та мо бра ним срп ске ин те ре се. Ис -
по ста ви ло се да је то сва ка ко би ло ва жни је, а да ни -
сам оти шао, ве ро ват но би ме у „Са бљи” до сман ли -
је стре ља ле.

Фо Нет, 12. април 2016. го ди не
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Но ви нар:Пр ви са ста нак је био на њи хо ву ини ци -
ја ти ву, или на ва шу, да де ман ту ју?

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Пр ви са ста нак је
био на њи хо ву ини ци ја ти ву. А мој услов је био да се
де ман ту ју ла жи ко је је Пе тар Па нић ви ше ме се ци из -
но сио про тив ме не.

Но ви нар:А за што су они тра жи ли са ста нак, због
то га да не би сте ишли у Хаг, је ли то ово што сте са -
да ре кли?

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Не, не, та да ни је би -
ло го во ра о Ха гу. Они су тра жи ли са ста нак. Ја сам их
до та да же сто ко на па дао, по го то во по во дом ра да
ко ји сам имао у ан кет ном од бо ру Са ве зне скуп шти -
не, био сам пред сед ник од бо ра, о уби ству Па вла Бу -
ла то ви ћа. И он да, ка ко сам имао са зна ња, они су у
јед ном тре нут ку пла ни ра ли да ме уби ју, па ка ко је
до шло до су ко ба из ме ђу зе мун ског и сур чин ског
кла на, од у ста ли су од то га. То је не кад био је дин -
стве ни сур чин ски клан, па су се по сва ђа ли око ас -
фал ти ра ња. Ђин ђић је ода брао Чу ме та да му оста не
и да ље узда ни ца, али хтео је, ка ко они то ка жу, да Чу -
ме та пре ве де у ле гал не то ко ве. Ве ли ки но вац од
кре ди та за по пра вља ње пу те ва у Ср би ји до био је Чу -
ме, иако ни је имао ни ка кву гра ђе вин ску фир му, а
уве зао је не ке ма ши не из Аустри је. И у Аустри ји су,
мал те не на же ле знич кој ста ни ци ре ги стро ва ли
фир му, фик тив ну фир му. Ђин ђић и Че да Јо ва но вић
су са њим де ли ли па ре од ас фал ти ра ња. Спа со је вић
је био ки ван што је из ви сио у тој по де ли и ту је до -
шло до су ко ба. Он да је Ђин ђић хтео да пот пу но ли -
кви ди ра то зе мун ско кри ло. А ни они ни су би ли на -
ив ни, очи глед но. Ја сам мо гао, на осно ву свих мо јих
са зна ња, да за кљу чим да ће до ћи до ве ли ког, кр ва -
вог об ра чу на и о то ме сам бла го вре ме но го во рио у
јав но сти. Сва са зна ња из но сио сам у јав ност.”

Но ви нар: Зна чи, то хо ће те ре ћи, по сле њи хо вог
ин си сти ра ња, ва ши са стан ци су би ли ис кљу чи во да
би се до би ла ин фор ма ци ја о кри ми нал ним рад ња ма?

Проф. др Во ји слав Ше шељ:А шта би дру го? Шта
бих дру го ја хтео као опо зи ци о ни по ли ти чар? Да сла -
ви мо ро ђен да не за јед но? Хтео сам што ви ше ин фор -
ма ци ја. А они су би ли до бар из вор ин фор ма ци ја, је дан
од мо јих из во ра, би ло је то вр ло крат ко вре ме. То је
би ло од кра ја ав гу ста 2002. до фе бру а ра 2003.

Но ви нар:То ми сли те на из вор, са мо Ду ша на Спа -
со је ви ћа или и ове дво ји це?

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Па до бро, ка да њих
дво ји ца до ђу код ме не, нај ви ше је при чао Ду шан
Спа со је вић, ови су углав ном ћу та ли. Не ка да је с њи -
ма био и но ви нар Гра ди ша Ка тић.

Но ви нар: Хо ће те ре ћи да ни је би ло нов ца?
Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ни кад ни ка кав но -

вац од њих ни сам до био.
Но ви нар: Ни су вам на ја ви ли да ће би ти уби ство

Ђин ђи ћа?
Проф. др Во ји слав Ше шељ: Не, на ја ви ли ми

Ђин ђи ће во уби ство ни су, али су би ли ве о ма ре вол -
ти ра ни и у том свом ре вол ту ме ни су да ва ли раз не
ин фор ма ци је. И то ка ко су хте ли да от му Ми ло ше -
ви ћа, да по де ле пет ми ли о на до ла ра, да је тре бао и
Ђин ђић да уче ству је у по де ли, ка ко су де ли ли па ре
од от ми ца са Ђин ђи ћем и та ко да ље. 

Ни ка да ни је раз ја шње на от ми ца си на Ле пе Бре не
и Бо бе Жи во ји но ви ћа. Па ре од те от ми це они су по -
де ли ли са Ђин ђи ћем. Од от ми це Ми ли је Ба бо ви ћа,
Ми ло ра да Ми шко ви ћа и не мо гу се свих се ти ти ко -
ји су би ли оте ти у то вре ме.

Но ви нар: Вас је и ис тра жни су ди ја Вуч ко Мир чић
са слу ша вао у Ха гу. Сад не знам ка ко се пра ви не ки
прав ни основ, да по кре ну не ки дру ги по сту пак или
та ко, да ли би сте ви ода зва ли ту жи о цу, с об зи ром да
је ту жи лач ка ис тра га про ме ње на, ре ци мо да да те из -
ја ву не знам у ком свој ству по во дом слу ча ја уби ства?

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Што бих ја не ко ме
да вао из ја ву? Ја у јав ност из но сим све што знам. А
што су ме са слу ша ва ли у жи во ту, са слу ша ва ли су ме,
ме не ви ше ни ко не ће са слу ша ва ти.
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Старе болести Србије

НЕ БОЈ ША ЧО ВИЋ ЧО КИНЕ БОЈ ША ЧО ВИЋ ЧО КИ
ПЛА НИ РАНПЛА НИ РАН

ДА ЗА МЕ НИ ЂИН ЂИ ЋАДА ЗА МЕ НИ ЂИН ЂИ ЋА
ТВ Пинк
29. ок то бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Код Ђин -
ђи ћа, код ње го вог уби ства – ја уоп ште не
жа лим због ње го вог уби ства, али у ње го -
вом уби ству по сто је еле мен ти ино стра -
но сти. Чим је Ђин ђић уби јен, ен гле ски и
аме рич ки ам ба са дор су вр ши ли при ти -
сак да Не бој ша Чо вић по ста не пред сед -
ник вла де. И на рав но, Зо ран Жив ко вић
то ни је до зво лио, ни је ваљ да ни сам схва -
тао за што вр ше тај при ти сак. Он је то сво -
је ме сто са чу вао по при ро ди ства ри, јер је
Де мо крат ска стран ка би ла нај ве ћа и он -
да су ње га у тој стран ци сме ни ли и до ве -
ли Бо ри са Та ди ћа. Они за сва ку не по слу -
шност ка жња ва ју.

БО РИ ТИ СЕ ПРО ТИВ КО РУП ЦИ ЈЕБО РИ ТИ СЕ ПРО ТИВ КО РУП ЦИ ЈЕ
ОД ВР ХО ВА ВЛА СТИ ПРЕ МА ДО ЛЕОД ВР ХО ВА ВЛА СТИ ПРЕ МА ДО ЛЕ
КТВ Зре ња нин
Eми си ја „Без цен зу ре”,
24. ок то бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Бор ба про тив ко руп ци је је
не мо гу ћа ако се не по ве де од вр ха др жа ве. У за твор тре ба
пр во да иде пред сед ник Ре пу бли ке ако има до ка за за ко -
руп ци ју, он да ми ни стри и дру ги ре дом. Не вре ди дру га чи -
је. Не мо гу ће је дру га чи је са вла да ти ко руп ци ју. 

Пр во мо ра мо има ти спе ци јал не сна ге по ли ци је ко је ће
се ти ме ба ви ти и он да под ме та ти ви со ким др жав ним
функ ци о не ри ма ми то и чим при ме обе ле же не нов ча ни це,
хап си ти и го то во. То ра де Аме ри кан ци. То одав но ра де
Аме ри кан ци, чак су јед ном на шег кон зу ла у Чи ка гу ухап -
си ли, Ба хру ди на Би је ди ћа, то је би ло не где осам де се тих
го ди на, та ко што су му под мет ну ли аген та са ко јим је он
он да на пра вио не ко кри вич но де ло, ви ше се не мо гу се ти -
ти ни шта је у пи та њу, али се се ћам до га ђа ја. И он да да се
сва ки ми ни стар бо ји да не ко не по ку ша да га под ми ти.
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Старе болести Србије

ЖИВ КО ВИЋ ЗНАЖИВ КО ВИЋ ЗНА
КО СУ УБИ ЦЕКО СУ УБИ ЦЕ

„Ин фор мер”
16. но вем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
За Ро до љу ба Ми ло ви ћа по сто је
чвр сти до ка зи да је лич но убио
Ду ша на Спа со је ви ћа. По чи јем су
за дат ку уби ја ли? Да ви ди мо Ду -
ша на Ми хај ло ви ћа, Не бој шу Чо -
ви ћа, а оно што би Зо ран Жив ко -
вић мо рао да зна бо ље од ме не је
да су Ен гле зи вр ши ли при ти сак
да Чо вић пре у зме вла ду по сле
уби ства. Тре ба ра све тли ти и уло -
гу Жар ка Ко ра ћа. Ја бих по ну дио
и Ле ги ји и Зве зда ну або ли ци ју,
али да ис при ча ју све што зна ју.

ЈЕ РЕ МИЋ И ТА ДИЋ ЗА ТА ШКА ЛИ УБИ СТВО ГАР ДИ СТАЈЕ РЕ МИЋ И ТА ДИЋ ЗА ТА ШКА ЛИ УБИ СТВО ГАР ДИ СТА

Проф. др Во ји слав Ше -
шељ: Због че га Ми ни стар ство
уну тра шњих по сло ва до са да
ни је пред у зе ло озбиљ не ко ра -
ке ка ра све тља ва њу свих уби -
ста ва од 2000. го ди не на о ва -
мо? Пре све га у ра све тља ва њу
уби ства дво ји це гар ди ста и
пре ми је ра Зо ра на Ђин ђи ћа и
због че га ни је рас крин ка на
уло га Не бој ше Чо ви ћа у за ве -
ри и ње го вом уче шћу у за ве ри
и на руџ би уби ства? 

Не ки су о то ме пи са ли у сво -
јим књи га ма, а са да има мо
нео бо ри ве до ка зе да је та уло -
га би ла ве о ма ве ли ка. Док се
не кре не са Чо ви ћем, па са слу -
ша њем по ли циј ског ге не ра ла
Ми ло ви ћа, па са слу ша њем по -
ли циј ског пу ков ни ка Ву ло ви -
ћа, не мо гу ће је то раз ја сни ти.

Као да че ка ју да не ки до ка зи
пад ну са не ба. Крај ње вре ме
да се на тај слу чај ста ви тач ка,
да се не би ву као као слу чај Ке -
не ди.

Ни је ваљ да то ли ко зна чај на
уло га Не бој ше Чо ви ћа у ко -
шар ка шком клу бу Цр ве на
зве зда да би га то осло бо ди ло
од го вор но сти. 

Очи глед но је да је Вук Је ре -
мић уче ство вао у за та шка ва -
њу, али му је уло га мо гла би ти
ми ни мал на, јер је ужи вао да
вој ни рок слу жи у ка би не ту
Бо ри са Та ди ћа. Не сум њам да
је он уме шан у за та шка ва ње,
али му не мо же уло га би ти нај -
ва жни ја. Чи ја је ту уло га нај ва -
жни ја? Бо ри са Та ди ћа и оног
мон стру ма Ми ки ја Ра ки ћа ко -
ји је та да жа рио и па лио Ср би -
јом, ко ји сто ји иза свих мон -
стру о зних афе ра, на ме штаљ -

ки, по дло сти и кле ве та ко је су
пла си ра не про тив по ли тич -
ких про тив ни ка. Ја знам да он
има за слу га за фор ми ра ње ва -
ше на пред њач ке стран ке, али
мр тав је, па мо ра те сва ки дан
да му за хва љу је те. Због че га се
оду го вла чи са са слу ша њем
Бо ри са Та ди ћа, а са слу ша ва се
Вук Је ре мић?

Дај те да ра све тли мо уби -
ство дво ји це гар ди ста, да ви -
ди мо да ли је у пи та њу иле гал -
но ан га жо ва на стра на ору жа -
на си ла да ју ри ха шке бе гун це
или је у пи та њу био шверц
оруж ја, или су не ки офи ци ри
би ли уме ша ни у шверц дро -
гом. То не мо же да се раз ја сни
без по ли ци је, а по ли ци ја че ка
скр ште них ру ку.

(На сед ни ци скуп шти не
по све ће ној по сла нич ким
пи та њи ма)

„Да нас”
13. де цем бар 2016. го ди не
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Старе болести Србије

РА ДИ ЋУ ПРЕ ДА НОРА ДИ ЋУ ПРЕ ДА НО
ДА РА СВЕ ТЛИ МО ДА РА СВЕ ТЛИ МО 

УБИ СТВО ЂИН ЂИ ЋАУБИ СТВО ЂИН ЂИ ЋА

„Ку рир”
15. де цем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ан -
кет ни од бор би си гур но до при нео
ра све тља ва њу но вих чи ње ни ца и
окол но сти у ор га ни за ци ји уби ства
Зо ра на Ђин ђи ћа. Он би тре ба ло да
бу де фор ми ран од по сла ни ка свих
стра на ка. И у слу ча ју ра све тља ва ња
чи ње ни ца о уби ству Па вла Бу ла то -
ви ћа ску пштин ски ан кет ни од бор је
до при нео да се ра све тле мно ге чи ње -
ни це и до ђе до но вих са зна ња. Ја бих
мо гао да бу дем на че лу од бо ра и ево
са да јав но обе ћа вам да ћу ра ди ти
пре да но и поште но ка ко би се ра све -
тли ла по за ди на уби ства Ђин ђи ћа.
Јав но сти је по зна то да ни кад ни сам
био пошто ва лац ли ка и де ла Зо ра на
Ђин ђи ћа и да о ње го вој по ли ти ци
ми слим све нај го ре, али ми слим да је
ва жно за Ср би ју да се ко нач но утвр де
све чи ње ни це, да се са слу ша ју сви ка -
ко би се от кри ла по ли тич ка по за ди -
на уби ства и утвр ди ла уло га Не бој ше
Чо ви ћа, али и мно гих дру гих.

ЧО КИ ЈЕ НЕ БОЈ ША ЧО ВИЋЧО КИ ЈЕ НЕ БОЈ ША ЧО ВИЋ

„Ку рир”
17. де цем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Од „зе му на ца” сам сво је вре -
ме но до био нај ва жни је ин фор ма ци је о хап ше њу Ма ки не
гру пе, али и да кри ми нал на гру па Ду ша на Спа со је ви ћа и
Ми ле та Лу ко ви ћа има ве зе са вр хом по ли ци је.

Та ко сам са знао да су они лич но уче ство ва ли у том хап -
ше њу, да има ју ле ги ти ма ци је Уд бе, по ли циј ске ле ги ти ма ци -
је, ле ги ти ма ци је МУП са спе ци јал ним овла шће њи ма. А то је
мо гао да им обез бе ди ми ни стар по ли ци је. Си гур но им је то
дао Ду шан Ми хај ло вић, не би то мо гло без ње га. Шеф Уд бе
то ни је мо гао на сво ју ру ку јер је по ли ци ја има ла је дин стве -
не ле ги ти ма ци је.

У по след њем су сре ту са „зе мун ци ма” ну ди ли су ми да ме
скло не од Ха га на си гур но. Они ме ни ни су ни ну ди ли да уче -
ству јем у на сил ном ру ше њу по рет ка, а и да је су, не бих уче -
ство вао. Из раз го во ра с њи ма схва тио сам да ће до ћи до не -
ког об ра чу на. И из то га ко ли ко су они кив ни на сво је при ја -
те ље и бив ше при ја те ље. А они ме ни ту ни шта ни су обе ћа -
ва ли, не го су хте ли да ме за шти те од Ха га. Ре кли су – до ћи ће
у оклоп ном во зи лу из Ку ле и скло ни ти ме на си гур но. То ни -
сам при хва тио, већ сам оти шао у Хаг.

(Др Ше шељ се освр нуо и на кон тра оп ту жбе Не бој ше Чо -
ви ћа да би ли дер Срп ске ра ди кал не стран ке мо гао би ти „Чо -
ки”, са рад ник ове кри ми нал не гру пе.) „Па не мо гу ја би ти Чо -
ки јер но сим на о ча ре. А ње га „зе мун ци” ни су зва ли „Чо ки”
због на о ча ра, већ „Чо ки”, као скра ће ни ца од Чо вић. Као што
ме не зо ву Ше ки. Бе сми сле но је то што Чо вић го во ри.” 
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Нема среће у Европи

ОД ЛУЧ НО ПРО ТИВ ОД ЛУЧ НО ПРО ТИВ 
ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Оштар курс Во ји сла ва Ше ше ља пре ма Европ ској уни ји си гур но је је дан од глав них раз -
ло га ра ста ње го ве по пу лар но сти. Ни је тај ње гов став од ју че, ни ти се он ула ску у ту уни ју
су прот ста вља са мо за то што је ру со фил. Ше шељ је био про тив Европ ске уни је и пре не го
што нам је оте ла Ко со во и при ми ла под сво ју за шти ту пре сву че ну НДХ. Сво је раз ло ге је пр -
во бит но за сни вао на еко ном ским по ка за те љи ма ко ји су у свим сег мен ти ма на ште ту Ср би -
је. Исто та ко, твр дио је да тај европ ски пут во ди у не ми нов но су ко бља ва ње са Ру си јом, што
би Ср би ју до ве ло у ап сурд ну си ту а ци ју да се за ва ди са је ди ним пра вим са ве зни ком и при -
ја те љем. Ка ко нај но ви ји до га ђа ји по ка зу ју, био је у пра ву ка да је твр дио да у „ку ћи са дво -
је вра та, отво ре ним и на Ис ток и на За пад”, ка ко то про па ги ра ју на пред ња ци – мо же са мо
про ма ја да ду ва. Ствар је јед но став на, ко уђе у Европ ску уни ју, мо ра да по шту је и ње ну
спољ ну по ли ти ку, што зна чи да мо ра да уве де санк ци је Ру си ји. Па ће се мо ра ти у НА ТО, па
ра кет ни штит, па да се при зна Ко со во, на кра ју ће мо мо ра ти да офор ми мо бар две ди ви зи -
је за ју риш на Мо скву. А то је од био чак и Ми лан Не дић, са рад ник Не ма ца у оку пи ра ној Ср -
би ји.

За уз врат, Ше шељ пред ла же ин те гра ци ју са Ру си јом, по прин ци пу ка ко је то ура ди ла Бе -
ло ру си ја. Уоста лом, да је ова иде ја је ди на вред на и да са мо од ње Ср би ја мо же има ти ко ри -
сти, го во ри уго вор о из во зу на ше ро бе на ру ско тр жи ште ко ји је по сти гао др Ше шељ док
је био пот пред сед ник вла де. И да нас мно га пред у зе ћа ко ри сте по вољ но сти овог уго во ра,
иако се вла сто др шци тру де да се Ше ше ље ва уло га пот пу но за бо ра ви.

Па хај де да ста ви мо на та со ве оно што нам се ну ди у Европ ској уни ји и оно што већ има -
мо од Ру си је. Ко је у пра ву? Ше шељ, као и обич но. 

Београд, 11. јануар 2016. године: 
СастанакпредседникаСрпскерадикалнестранкеВојиславаШешељасапотпредседникомВладеРускеФедерације
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РУ МУ НИ И БУ ГА РИ РУ МУ НИ И БУ ГА РИ 
СЕ КА ЈУ ЗБОГ УЛА СКА СЕ КА ЈУ ЗБОГ УЛА СКА 

У ЕВРОП СКУ УНИ ЈУУ ЕВРОП СКУ УНИ ЈУ
ТВ Пинк 3
Eми си ја „Пра вац”,
22. јун 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: За Ру му ни ју и Бу -
гар ску ка та стро фа је био ула зак у Европ ску уни ју.
Њи ма је да нас мно го го ре не го што је би ло уочи
ула ска. Ру му ни ја и Бу гар ска ни су има ле ни ра то ве,
ни бом бар до ва ње, ни це па ње др жа ве, па је и да нас
го ра еко ном ска си ту а ци ја код њих не го у Ср би ји. 

Они су при мље ни без ика квих кри те ри ја. Ни ка -
квих кри те ри ју ма ни је би ло ко ји про пи су ју ула зак
у члан ство у Европ ској уни ји. Њи ма је то би ла це на
ко ја је пла ће на да би ушли у НА ТО, због то га им је
да ро ва но члан ство у Европ ској уни ји, а са да се хва -
та ју за гла ву због тог члан ства. Ја се на дам да ће пр -
во у Бу гар ској кре ну ти по бу на про тив Европ ске
уни је, али вр ло бр зо и у Ру му ни ји. У Бу гар ској има
већ про те ста у јав но сти, због Европ ске уни је и оно -
га што им је Европ ска уни ја до не ла. Бу гар ска је, за -
пра во, еко ном ски опу сто ше на, а не ка да је би ла нај -
ве ћи из во зник по вр ћа у Евро пи, сад не ма ни шта.

ЗА ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈУ ЗА ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈУ 
СА РУ СИ ЈОМСА РУ СИ ЈОМ

Фо Нет
12. април 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ми же ли мо
рав но прав ну са рад њу са свим др жа ва ма, же -
ли мо, то је на ша искре на же ља, али да ли ће се
то оства ри ти, да се на ши нај бли жи на ро ди на
Бал ка ну, као што су Бу га ри, Ру му ни и Гр ци ис -
трг ну из кан џи Европ ске уни је и НА ТО пак та и
да се они окре ну ка ин те гра ци ји са Ру си јом.

Ми смо за то да се ин те гри ше мо мак си мал -
но, ко ли ко по сто је ћи ин те гра ци о ни си сте ми
омо гу ћа ва ју. Ми же ли мо ста тус ка кав има Бе -
ло ру си ја. Она је, мо же се ре ћи, мак си мал но ин -
те гри са на, али је за др жа ла сво ју не за ви сност,
сво ју са мо стал ност. Е, ми исто то же ли мо, же -
ли мо ула зак у вој ни са вез, на рав но, јер је то је -
ди ни на чин да се од бра ни мо. Ми смо сад не за -
шти ће ни, без ика кве од бра не, а не ма мо нов ца
да ку пу је мо оруж је. Е, за то би смо при хва ти ли
и ру ске вој не ба зе на под руч ју Ср би је и рас по -
ре ђе не си сте ме С-500, аеро дро ме и дру ге об -
ли ке вој не са рад ње.

КА ДА ЈЕ ЧУО РЕ ЗУЛ ТА ТЕ БРИ ТАН СКОГ РЕ ФЕ РЕН ДУ МА...КА ДА ЈЕ ЧУО РЕ ЗУЛ ТА ТЕ БРИ ТАН СКОГ РЕ ФЕ РЕН ДУ МА...

...ли дер Срп ске ра ди кал не стран ке ни је крио за до вољ ство због из ла ска Ве ли ке Бри та ни је из
Европ ске уни је.
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ЕВРОП СКУ УНИ ЈУ ЕВРОП СКУ УНИ ЈУ 
ИН ТЕ РЕ СУ ЈЕ СА МО ИН ТЕ РЕ СУ ЈЕ СА МО 
ДА НАС ОПЉАЧ КА ДА НАС ОПЉАЧ КА 

И УНИ ШТИИ УНИ ШТИ
Те ле ви зи ја На ша
Eми си ја „Уз ју тар њу ка фу”,
30. сеп тем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Што ће мо ми
у Европ ску уни ју, ка да је она пре пу на тра ди -
ци о нал них срп ских не при ја те ља? Шта ми има
да ље да тра жи мо? Да нас да ље по ни жа ва ју?
Да нам от му Ко со во и Ме то хи ју? Већ је све
спрем но на од луч ни сиг нал са За па да да нам
оти ма ју Ра шку област, од но сно Сан џак, ка ко је
зо ву. Же ле да уки ну Ре пу бли ку Срп ску, да је
уто пе у Фе де ра ци ју, од но сно у уни тар ну Бо -
сну и Хер це го ви ну. Све то ми мо же мо од бра -
ни ти уз ру ску по моћ, а с по мо ћи од стра не
Европ ске уни је ни шта не мо же мо, све гу би мо. 

А шта ће мо ми Европ ској уни ји? Је ли њој у
ин те ре су да се ми еко ном ски раз ви ја мо? Не.
Њој је у ин те ре су да нам из ву че при род на бо -
гат ства, да до ђе до јеф ти них си ро ви на и да из -
ву че оне две ми ли јар де евра ко је сва ке го ди не
на ши рад ни ци у ино стран ству по ша љу сво -
јим ку ћа ма и уме сто за те две ми ли јар де евра
да се ку пу је до ма ћа ро ба, до ма ћа ро ба је по ти -
сну та, до ма ћа про из вод ња је уни ште на, а про -
дав ни це су за тр па не стра ном ро бом. Ми смо
све то ја сно са гле да ли. Ми ће мо о све му то ме
рас пра вља ти у скуп шти ни. Ни кад ви ше На -
род на скуп шти на не ће би ти као што је би ла у
про те кле че ти ри го ди не. Ви сте ви де ли на
шта ли чи На род на скуп шти на без срп ских ра -
ди ка ла. И ви ше ни ка да не ће те до зво ли ти да
она бу де без срп ских ра ди ка ла.

НЕ ПЛА ШИ СЕ, НЕ ПЛА ШИ СЕ, 
ДЕ ВЕН ПОР ТЕДЕ ВЕН ПОР ТЕ

„Ин фор мер”
10. но вем бар 2016. го ди не

(Сед ни ца скуп штин ског Од бо ра за европ ске
ин те гра ци је, на ко јој је шеф Де ле га ци је Европ -
ске уни је у Ср би ји Мајкл Де вен порт тре ба ло да
пред ста ви Из ве штај Европ ске ко ми си је о на -
прет ку Ср би је, од ло же на је на зах тев по сла ни ка
Срп ске ра ди кал не стран ке док не до би ју овај из -
ве штај на срп ском је зи ку. Де вен порт на сед ни ци
ни је ни по чео из ла га ње, а рад Од бо ра је пре ки -
дан два пу та.)

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Де вен порт... дај ми
број те ле фо на, шта се бо јиш? Не ћу те уз не ми ра ва ти,
са мо ћу ти јед ну пе сму пре ба ци ти!

(Ра ди се о пе сми„Ој До нал де, ли це ти је би је ло,
кри шом но сиш чет нич ко оде ло...” ко ја је хит на
дру штве ним мре жа ма.)

У СР БИ ЈИ НЕ МА У СР БИ ЈИ НЕ МА 
ЕН ГЛЕ СКЕ МА ЊИ НЕЕН ГЛЕ СКЕ МА ЊИ НЕ

„Ку рир”
10. но вем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ма те ри ја ли ко ји се
пред ста вља ју чла но ви ма Од бо ра мо ра ју би ти на
срп ском је зи ку, а не на ен гле ском, јер у Ср би ји не ма
ен гле ске ма њи не, аустра лиј ске... Ни кад се ова кав
скан дал ни је де сио. Шта ра ди Де вен порт на на шој
сед ни ци, он не ма пра во да се ди ов де, мо же да се ди
на га ле ри ји, али та мо не ма дру штво, не ће ни ко да
се ди са њим.
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Хашки победник

АР ХЕ О ЛО ШКО НА ЛА ЗИ ШТЕАР ХЕ О ЛО ШКО НА ЛА ЗИ ШТЕ
ХА ШКО СУ ДИ ЛИ ШТЕХА ШКО СУ ДИ ЛИ ШТЕ

До бро вољ но од ла зе ћи у Хаг, Во ји слав Ше шељ је из ја вио да иде да по бе ди овај три -
бу нал, осно ван ис кљу чи во да би су дио Ср би ма. Тач ни је, осу ђи вао, јер сви про це си су
би ли са мо по зо ри шне пред ста ве из во ђе не за рад фор ме, са увек истим, уна пред за цр -
та ним епи ло гом. Код пре су да је по сто ја ла са мо јед на ди ле ма: ко ли ко ће осу ђе ни Ср -
бин до би ти го ди на, да ли мак си мал ну ка зну или пар го ди на ма ње. У та квом сце на ри -
ју за и ста је де ло ва ла по ма ло аро гант но ова из ја ва ли де ра срп ских ра ди ка ла да иде на
те ри то ри ју не при ја те ља ка ко би од бра нио не са мо се бе, не го и срп ски на род. Да нас
скеп ти ци мо гу са мо да се че шка ју, Ше шељ је одр жао обе ћа ње, од Ха га ни је остао ни
ка мен на ка ме ну, па овај на слов има опи пљи во оправ да ње. Је сте да је жр тво вао два -
на ест ду гих го ди на свог и жи во та сво је по ро ди це, али ис пла ти ло се. Ср би ма на ро чи -
то, а и ње му – по бед ни ку, исто та ко. Дру га чи је и ни је мо гло ка да иде а ли ста, при то ме
из у зет но обра зо ван прав ник, од лу чи да се су прот ста ви ма ши не ри ји ко ја је на ви кла
на дру га чи је, мно го сла би је ка рак те ре оп ту же ни ка.

За Во ји сла ва Ше ше ља Хаг је за вр ше на при ча, овом те мом се ба ви са мо спо ра дич но,
углав ном ка да су у пи та њу три ра ди кал ска по сла ни ка ко ји ма би Хаг да су ди. Она ко
освет нич ки, јер их је Ше шељ по ни зио.

Ипак, про ћи ће још не ко вре ме док Ср би не по ста ну у пот пу но сти све сни ве ли чи не
и ва жно сти под ви га Во ји сла ва Ше ше ља. Пре све га, за то што да на шњи вла сто др шци
и њи ма под ре ђе ни ме ди ји на мер но пре ла зе пре ко ове епи зо де из ње го ве ка ри је ре.
Пре ви ше, по њи ма, је по пу ла ран и ова ко, та ман по сла да му при зна ју за слу ге у бор би
про тив де мо ни за ци је чи та вог срп ског на ро да. Ни шта за то, по ла ко али си гур но ње го -
ва бор ба у суд ни ци по ста ла је део прав них на у ка, већ се из у ча ва на стра ним фа кул те -
ти ма, а и на ши ће кад-тад мо ра ти да га уве ду у сво ју на ста ву. 

Што се ти че Ха шког три бу на ла, ни је ис кљу че но да јед ног да на бу де укљу чен у ту -
ри стич ку по ну ду Хо лан ди је. Као ме сто ко је је Во ји слав Ше шељ срав нио са зе мљом. 
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ВУ ЧИ ЋА БИ МНО ГО КО ШТА ЛО МО ЈЕ ИЗ РУ ЧЕ ЊЕ ХА ГУВУ ЧИ ЋА БИ МНО ГО КО ШТА ЛО МО ЈЕ ИЗ РУ ЧЕ ЊЕ ХА ГУ

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Уоп ште не раз ми шљам о то ме
хо ће ли ме хап си ти или не ће. Пи -
та ње тре ба ње му по ста ви ти. Он
је на му ка ма. Ја ни сам. Ја сам за -
вр шио по сао у Ха гу, по бе дио Ха -
шки три бу нал. Из ба ци ли су ме
из Ха шког три бу на ла и до бро -
вољ но не идем ви ше. Ако ће ме
ухап си ти и но си ти на аеро дром,
то је њи хо ва ствар, али Ву чић је
на ве ли ким му ка ма, јер зна шта
би то за ње га зна чи ло, не са мо
на ак ту ел ној по ли тич кој сце ни,
не го ду го роч но, у јед ној исто риј -
ској пер спек ти ви. Он зна ка ква
је то и исто риј ска и мо рал на ља -
га, не из бри си ва.

Има не ких ми ни ста ра ко ји су
у стар ту већ би ли још про шле
го ди не ка те го рич ки за ис по ру -
ку. На при мер Зо ра на Ми хај ло -
вић, па је ја због то га оно ли ко
мал тре ти рам и мр цва рим пре -
ко ових дру штве них мре жа, али
ве ћи на чла но ва вла де, по мо јим
ин фор ма ци ја ма, ту се ко ле ба,
не скло на је та квом ре ше њу и
та ко да ље. Ка ква ће би ти њи хо -
ва ко нач на од лу ка, ко то са да
зна. За ви си и од то га ко ли ки ће
за и ста би ти ствар ни при ти сци
са За па да. Ни су до вољ ни са мо
при ти сци Ха шког три бу на ла. Да
је реч са мо о ха шким при ти сци -
ма ни ко се не би ни освр тао, не
би се чак ни Ђин ђић, ни Ко шту -
ни ца, ни Та дић ве ро ват но освр -
та ли, али реч је о при ти сци ма
за пад них си ла. Ја тре нут но не

мо гу да про це ним ко ли ки ће
они би ти у овом слу ча ју, али мо -
ја по зи ци ја је прав но чи ста. Мо -
је ис по ру чи ва ње ни је са мо про -
тив за ко ни то, јер наш за кон не
пред ви ђа ис по ру ку због не по -
што ва ња су да, кад је реч о мо ја
три са рад ни ка. Наш за кон по чи -
ва и по зи ва се на не ке ме ђу на -
род не уго во ре и кон вен ци је од
ко јих је јед на из над Уста ва, из -
над за ко на сва ке зе мље по је ди -
нач но, а то је Европ ска кон вен -
ци ја о људ ским пра ви ма. Људ -
ска пра ва, ко ја су на ве де на у
Европ ској кон вен ци ји, не мо гу
се ни ка квим уну тра шњим за ко -
но дав ством до ве сти у пи та ње.
Јед но од тих пра ва је пра во на
су ђе ње у ра зум ном ро ку. Три на -
ест го ди на не мо же би ти ра зу -
ман рок.

„Бал кан ин фо”
Eми си ја „Ин тер вју”,
24. фе бру ар 2016. го ди не

БАШ МЕ ИН ТЕ РЕ СУ ЈЕ ШТА ЋЕ РЕ ЖИМ ДА УРА ДИБАШ МЕ ИН ТЕ РЕ СУ ЈЕ ШТА ЋЕ РЕ ЖИМ ДА УРА ДИ

Ван ред на кон фе рен ци ја за но ви на ре
ис пред „Ру ског ца ра”
15. март 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ја раз у мем њи хо ве те шко ће, ја сам при лич но те жак, 130 и не ко ки ло и

то су те шко ће са ко ји ма они мо ра ју ра чу на ти и због ко јих се жа ле Ха шком три бу на лу.

Они су, на ин си сти ра ње вла де, ту по вер љи вост (у пре пи сци са Три бу на лом) уве ли још у ју ну про шле

го ди не ка ко би мо гли ми мо очи ју јав но сти и ми мо мог зна ња да се до го ва ра ју шта и ка ко да ра де. 

Што се ти че тро је мо јих са рад ни ка, ни они до бро вољ но не ће ићи у Хаг. Вје ри ца Ра де та, Пе тар Јо јић

и Јо во Осто јић су чвр сто од лу чи ли да не иду до бро вољ но. А шта ће ре жим да ура ди, то пи тај те чел ни -

ке ре жи ма. И ме не ин те ре су је шта ће ре жим да ура ди.
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ПИСМОПИСМО ВОЈИСЛАВАВОЈИСЛАВА ШЕШЕЉАШЕШЕЉА ХАШКОМХАШКОМ ТУЖИЛАШТВУТУЖИЛАШТВУ
ИЛИИЛИ КАКОКАКО ЈЕ СЕРЖ БРАМЕРЦ ДОБИО ПО РЕПУЈЕ СЕРЖ БРАМЕРЦ ДОБИО ПО РЕПУ

• Председник Српске радикалне странке проф. др Војислав Шешељ упутио је писмо
главном тужиоцу Хашког трибунала поводом жалбе тужилаштва на ослобађајућу пресуду
којом је и званично победио овај антисрпски суд. Његово обраћање уследило је после фор-
малног одговора четворочланог тима правних саветника који су се бавили Брамерцовом
жалбом. 

• У писму Војислава Шешеља, које у целини објављујемо, лидер радикала јасно даје до
знања да га је у одговору Брамерцу инспирисало писмо Запорошких козака турском сул-
тану, што је својом сликом овековечио велики руски сликар Иља Рјепин.

Канцеларији хашког тужиоца

Недавно је истекао рок који сам имао да одговорим на жалбу Тужи-
лаштва поводом ослобађајуће пресуде која ми је изречена 31. марта
2016. године. Нисам желео да трошим своје драгоцено време и лично
одговарам корумпираном и при стра сном ту жи о цу Сер жу Бра мер цу и
ње го вим са тра пи ма јер бих та ко ри зи ко вао да им не хо ти це ука жем
ма кар и мр ви цу по што ва ња, што са мом се би ни ка да не бих опро стио.

За то сам по слао фор ма лан од го вор чи ји су ауто ри че тво ро мо јих
прав них са вет ни ка ко ји су се, та ко ђе не вољ но, ба ви ли на зо ви-жал бом
пот пи са ном од стра не Сер жа Бра мер ца, а ко јом у не до стат ку прав них
и чи ње нич них ар гу ме на та до ми ни ра ју ку ку мав ке ту жи ла штва ко је
ла мен ти ра над соп стве ном не спо соб но шћу и не мо ћи.

Став Сер жа Бра мер ца о би ло че му, па ни о мом про це су, ни нај ма ње
ме не за ни ма. Са Ха шким три бу на лом ја сам за у век за вр шио. Про вео
сам у при тво ру два на ест го ди на то ком ко јих сам у пот пу но сти био на
рас по ла га њу су ду. Ту жи ла штво ни је до ка за ло мо ју кри ви цу за то што
је не ма, за то што ни сам крив ни по јед ној од та ча ка по ли тич ке оп ту -
жни це ко ја ми је ста вље на на те рет.

Сво је обе ћа ње да то срп ском на ро ду да ћу рас крин ка ти и рас ту ри ти ан ти срп ски Ха шки три бу нал
сам, Бо гу хва ла, ис пу нио и ја се ха шким раз ва ли на ма си гур но ви ше не ћу вра ћа ти, чак ни на из ри ца ње
пре су де по жал би. Све што је има ло ве зе са би ло ко јом од та ча ка оп ту жни це окон ча но је пре ви ше од
де вет ме се ци – мо јом три јум фал ном по бе дом.

Што се ти че по ступ ка во ђе ног про тив ме не пред срам ним три бу на лом, оста ло је још са мо јед но
отво ре но пи та ње. Пи та ње ви си не пра вич не на док на де ште те због не по треб ног, нео сно ва ног и про -
тив прав ног два на е сто го ди шњег при тво ра и на мер ног, упор ног и си сте мат ског кр ше ња свих мо јих
људ ских и про це сних пра ва.

Да сам ко јим слу ча јем ипак же лео да лич но од го во рим Бра мер цу, по слао бих му текст пи сма ко јим
су ко за ци из За по рож ја от пи са ли Мех ме ду Че твр том кад им се он обра тио тра же ћи од њих да се без да -
ље бор бе пре да ју и по ло же оруж је. На и ме, моћ на сул та но ва вој ска на па ла је ко за ке у утвр ђе њу Сич оче -
ку ју ћи слаб от пор и си гур ну по бе ду.

Ме ђу тим, За по ро шке ко за ке ни је им пре си о ни ра ла број ча на над моћ и бо ља опре мље ност тур ске вој -
ске. Си ло ви том и ср ча ном бор бом до но гу су по ту кли осва ја че и на не ли бо лан по раз сул та ну ко ји им
се на кон то га обра тио пи смом сро че ним над ме но и пот це њи вач ки, још јед ном да ле ко пре це њу ју ћи
свој зна чај у очи ма ко за ка и не ра зу ме ва ју ћи ва жност ко зач ких за ве та сло бо де и ча сти.

Сул тан та да на пи са: „Ја, сул тан, син Мех ме дов, брат сун ца и ме се ца, унук и иза сла ник Бо га, вла -
дар Ма ке до ни је, Ва ви ло на, Је ру са ли ма, Гор њег и До њег Егип та, цар над ца ре ви ма, вла дар над
вла да ри ма, не по бе ди ви ви тез, чу вар гро ба Ису са Хри ста, по ве ре ник иза бран од Бо га лич но, на -
да и уте ха му сли ма на, за штит ник и бра ни тељ хри шћан ства – на ре ђу јем вам, ко за ци из За по рож -
ја, пре дај те се до бро вољ но и без от по ра и не мој те ми до са ђи ва ти ви ше са ва шим на па ди ма”.
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Од го вор ко за ка био је же сток и за моћ ног сул та на Мех ме да Че твр тог по ра жа ва ју ћи по пут оно га на
бој ном по љу.

Пи смо ко за ка из За по рож ја, на пи са но из ме ђу 1672. и 1680. го ди не, сли ко ви то је све до чан ство не по -
бе ди во сти и не по кор и во сти сло вен ског ду ха. Иако пи са но од стра не мо жда сла бо обра зо ва них али сва -
ка ко не у стра ши вих, сло бо до љу би вих и прав до љу би вих ко за ка, пред ста вља је дан од слав ни јих до ку -
ме на та у исто ри ји ди пло мат ске пре пи ске. Две ста го ди на ка сни је, чу ве но пи смо на дах ну ло је слав ног
ру ског сли ка ра Иљу Рје пи на да ство ри не ве ро ват ну сли ку „За по ро шки ко за ци пи шу пи смо тур ском
сул та ну”.

Да кле, текст ко јим бих се обра тио Бра мер цу ни је иза шао из мо га пе ра, чак и не при па да вре ме ну у
ко ме жи ви мо али ће те чи та ју ћи га, си гу ран сам, за кљу чи ти да је про те ком ве ко ва са мо по стао при год -
ни ји и ак ту ел ни ји. У на чи ну оп хо ђе ња тур ског сул та на пре по зна ће те од нос да на шњих ти ра на са за па -
да пре ма мно гим на ро ди ма ра за су тим ши ром све та ко је сма тра ју ма ње вред ни ма од се бе.

Ја пред ста вљам огром ну ве ћи ну сло бо дар ског срп ског на ро да ко јој су до са ди ле ди рек ти ве За па да и
ко ја ви ше не ће да тр пи по ни же ња од стра не бе ло свет ског шља ма и оло ша. Пред ста вљам по том ке све -
тог кне за Ла за ра овен ча ног сла вом јер ни је од лу чи вао да ли ће ићи у бит ку пре ма то ме ко ли ка му је си -
ла пре ти ла већ пре ма то ме ко ли ку је све ти њу бра нио. За то би мој евен ту ал ни од го вор Бра мер цу и дру -
ги ма ко ји не раз у ме ју да су част и реч ва жни ји од гла ве мо гао гла си ти упра во ова ко:

„Те би, тур ска са та но, бра те и дру же цр ног ђа во ла, се кре та ру Лу ци фе ра са мог, по здрав. Ко јег си ти
ђа во ла ви тез, ма му ти тво ју? Тво је ар ми је се не бо ји мо уоп ште, на зе мљи и на мо ру у на шим чај ка ма бо -
ри ће мо се про тив вас со то на до по след њег. Ти не кр сту, зве ри Ва ви ло на, скр на ви те љу све тог Је ру са ли -
ма, је ба чу ко за из Алек сан дри је, свињ ска гла во Егип та (До њег и Гор њег), јер мен ска сви њо и та тар ски
јар че, ко њо кра ди це из Ка на ја ме та, зли ков че из Ана до ли је, уну че ђа во ла лич но, бу да ло, ти свињ ски
бра боњ че, ма га ре ћа гу зи це и клов не из Ха да, ме сар ско псе то, не кр ште на во ли но, не ка ђа во но си те бе
и све Тур ке. То је све што ми ко за ци има мо да ка же мо, га дан си и сво јој мај ци, а куд хри шћа ни ма да вла -
даш. 

Да тум не зна мо, јер ка лен дар не ма мо, ме сец је на не бу, го ди на у књи зи, на ма је исти дан ов де ко и
те би та мо. 

Ти и тво ји Тур ци мо же те нас по љу би ти у ду пе.“

Бе о град, 3. ја ну ар 2017. проф. др Во ји слав Ше шељ
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ОД ХА ГА НИ ЈЕ ОСТАО ОД ХА ГА НИ ЈЕ ОСТАО 
КА МЕН НА КА МЕ НУКА МЕН НА КА МЕ НУ

„Франк фур тер ал ге мај не цај тунг”
(Frank fur ter All ge me i ne Ze i tung)
20. март 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Уоп ште ме не ин те ре су је. Ја сам Ха -
шки три бу нал по бе дио убе дљи во. Рас ту рио сам га. Ни је остао ка мен
на ка ме ну. До ка зао сам да су све оп ту жбе про тив ме не ла жне. До ка -
зао сам да су из ве ли ла жне и ин стру и са не све до ке и до ка зао сам да
су мно ги до ку мен ти фал си фи ко ва ни убе дљи во, пред очи ма це лог
чо ве чан ства. Ни је дан озби љан прав ник на све ту вам не ће ре ћи да ни -
сам по бе дио Ха шки три бу нал.

(Од го вор на пи та ње да ли прет по ста вља ка ко ће гла си ти дру -
го сте пе на пре су да Ха шког три бу на ла)

СУ ДИ ЈА СУ ДИ ЈА 
АН ТО НЕ ТИАН ТО НЕ ТИ

ЈЕ ЧА СТАН ЧО ВЕКЈЕ ЧА СТАН ЧО ВЕК

Те ле ви зи ја На ша
Eми си ја „Уз ју тар њу ка фу”
30. сеп тем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше -
шељ: Ми слим да је фран цу -
ски су ди ја Жан Клод Ан то не -
ти раз у мео све. Не са мо да је
раз у мео мој про цес, не го он у
из дво је ном ми шље њу, из дво -
је ном по тврд ном ми шље њу,
да је мно го еле ме на та ко ји ма
ба ца дру го све тло на све ра то -
ве на про сто ру бив ше Ју го сла -
ви је у од но су на дру ге пре су де
Ха шког три бу на ла. Он по ка зу -
је да су то гра ђан ски ра то ви,
он по ка зу је ка ко је до њих до -
шло и све оста ло, код ње га не -
ма пре ба ци ва ња кри ви це на
Ср бе. Ни је био ова ко ко рек тан
са мо у мом про це су, има мо и
код То ли ми ра, ма да ни је сма -
трао да је То ли мир не вин, али
мно ге ства ри би он од ба цио у
ње го вој пре су ди.

Код Ми ла на Лу ки ћа био је у
суд ском ве ћу ко је је ре ша ва ло
по ње го вом зах те ву за пре и -
спи ти ва ње, у ван ред ном прав -
ном ле ку и су прот ста вио се и
по ка зао и та мо да је не мо гу ће
да су би ла два по жа ра, да је
Ми лан Лу кић иза звао па ље ви -
не у ко ји ма је стра да ло то ли ко
љу ди, а ни ко да на ђе име на
тих љу ди, а она име на са ко ји -
ма се ли ци ти ра ло – има још
жи вих љу ди ме ђу њи ма. Не
бра ним ја Ми ла на Лу ки ћа,
али ње го ва пре су да је на ла -
жи ма за сно ва на. Ја сам се у то
уве рио, ја сам то пр ви по ка зао
јав но сти, об ра дио сам ње го ву
и пр во сте пе ну и дру го сте пе -
ну пре су ду. Да кле, су ди ја Ан -
то не ти је за и ста за бли стао у
Ха шком три бу на лу.

ШТА ГОД ДА УРА ДЕ ЈА САМ ПО БЕД НИКШТА ГОД ДА УРА ДЕ ЈА САМ ПО БЕД НИК

„Прав да”
20. април 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Па, то је по го ди ло све за пад не си ле,
не ма ни ка кве сум ње, њи хо ве оба ве штај не слу жбе. На шла су се дво ји -
ца су ди ја ко ја су се ус про ти ви ла дик та ту. А са да, ка ко ће се ства ри да -
ље од ви ја ти, то за ме не ни је ни ва жно. Са да тре ба ту жи лац ваљ да да
на ја ви жал бу, па да под не се жал бу. Па сад иде та про це ду ра. Ја сам
пот пу но не за ин те ре со ван за то, а они се ваљ да на да ју да би кроз то
мо гли ипак да ми из рек ну не ку ро би ју, тек то ли ко да не бих мо гао да
се бу сам у пр са да сам и фор мал но осло бо ђен. Али шта год да ура де,
ја сам по бед ник, ја сам ап со лут ни по бед ник. Ако уки ну пр во сте пе ну
пре су ду, осло ба ђа ју ћу пр во сте пе ну пре су ду, он да мо гу да иду је ди но
на но во су ђе ње. Не мо же дру го сте пе но ве ће сад да пре и на чи и да ка -
же – е, ни је осло бо ђен, не го је осу ђен, и то на то ли ко. То би би ло не -
што не ве ро ват но, не мо гу ће и у Ха шком три бу на лу. 

До са да у свим по ступ ци ма где се ту жи лац жа лио на осло ба ђа ју ће
пре су де, ако би и жал бе но ве ће при хва ти ло жал бу, во ђен је но ви по -
сту пак. Има мо слу чај Ра му ша Ха ра ди на ја и ње го ве гру пе. Има мо слу -
чај Јо ви це Ста ни ши ћа и Фран ка Си ма то ви ћа.

(Од го вор на пи та ње ка ко ко мен та ри ше осло ба ђа ју ћу пре су ду,
те да ли је за бри нут због дру го сте пе не пре су де три бу на ла)

СР БИ ОСУ ЂЕ НИ У ХА ГУ СР БИ ОСУ ЂЕ НИ У ХА ГУ 
ДА СЛУ ЖЕ КА ЗНЕ У СР БИ ЈИДА СЛУ ЖЕ КА ЗНЕ У СР БИ ЈИ

„Те ле граф”
8. де цем бар 2016. го ди не

Ше шељ ка же даХа шки три бу нал на ста вља да кр ши све прав не прин -
ци пе у су ђе њу Ср би ма, на во де ћи да се у за вр шној ре чи ту жи ла штва у
про це су про тив Рат ка Мла ди ћа „отво ре но вре ђа цео срп ски на род”.

Ше шељ ка же да би Ср би ја тре ба ло да за тра жи да сви Ср би осу ђе ни
у Три бу на лу из др жа ва ју ка зне у Ср би ји, на во де ћи да су усло ви по
европ ским за тво ри ма не при хва тљи ви.
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ДОК ТОР ЗА ЛЕ ЧЕ ЊЕ 
ХР ВАТ СКИХ КОМ ПЛЕК СА

За два на ест го ди на од су ства Во ји сла ва Ше ше ља у Ср би ји се про ме ни ло не ко ли ко

ре жи ма ко ји су се раз ли ко ва ли са мо по фа са да ма, су штин ских раз ли ка ни је би ло. Под

из го во ром им пе ра ти ва ула ска у Европ ску уни ју, сви они су бес по го вор но из вр ша ва ли

на ло ге на ште ту соп стве не др жа ве и на ро да. Што је не схва тљи во, по ди ла зи ли су хр -

ват ским вла сти ма и при вред ни ци ма и то у ме ри у ко јој то ни ко од њих ни је зах те вао.

До ка зи ва ли су свој по да нич ки ка рак тер и та ко што су пре ћут ки ва ли уста шка ди вља -

ња над пре жи ве лим Ср би ма у Хр ват ској, ша чи цом обес пра вље них по је ди на ца ко ји су

срећ ни ако до че ка ју но во ју тро. Да нас су Хр ва ти вла сни ци на ших фа бри ка, об ра ди ве

зе мље, без број тр го вин ских ла на ца и ко зна че га још при кри ве но од јав но сти. Ов де, у

Ср би ји, а да не на бра ја мо шта су све оте ли у ли је пој њи хо вој.

На рав но да то та ко ни је мо ра ло да се де си, али пол тро ни зму и ко рум пи ра но сти ов -

да шњих по ли ти ча ра не зна се гра ни ца. И не би се де си ло та ко ти хо и пре ко но ћи да је

Ше шељ био у Ср би ји. Са да, ка да је по но во у пар ла мен ту, отво ре на су пи та ња за ко ја су

про да не ду ше би ле си гур не да су ду бо ко за ко па на. Ре ци мо, Ше шељ је по ста вио јед но -

став но пи та ње, ка ко је мо гу ће да су у Бо сни и Хер це го ви ни срп ски ста но ви вра ће ни, а

у Хр ват ској ни су. Са мо на том пи та њу, не спо ми њу ћи мно га дру га, Ср би ја је мо гла да

оспо ра ва ула зак Хр ват ске у Европ ску уни ју, на при мер. Исто та ко, он је тај ко ји ре а гу -

је на све уста шке увре де ко је нам сва ко днев но сти жу из европ ске НДХ. За то је Ко лин -

да – Чо ко лин да, а Иво Јо си по вић – брат Ср бин. Фан та стич но се до се тио Во ји слав Ше -

шељ ка ко да ове аро гант не ти по ве спу сти на зе мљу, да их исме је и од у чи од уко ре ње -

не мр жње пре ма Ср би ма. Ујед но, тај ње гов трет ман има и те ра пе ут ски ка рак тер, па

ако Ср би не ког да ле ког да на бу ду ски ну ти са за гре бач ког је лов ни ка, мо жда и уста ша -

ма бу де бо ље.

Јер, мр жња је за и ста те шка бо лест, па ра ли ше све оста ле емо ци је и функ ци је. Кад го -

во ри мо о ра зум ним љу ди ма, под ра зу ме ва се. 
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ХР ВАТ СКА СПРЕ МА ХР ВАТ СКА СПРЕ МА 
НО ВЕ ПА КО СТИНО ВЕ ПА КО СТИ

ТВ Пинк 3
Eми си ја „Пра вац”
22. јун 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ту се бит но ства ри ни су про ме -
ни ле. Хр ват ска и да ље агре сив но на ср ће на срп ске на ци о нал не
ин те ре се, чи ни све што је у ње ној мо ћи да Ср би ма на па ко сти,
уни шта ва пре о ста ле Ср бе ко ји жи ве на под руч ју са да шње та ко -
зва не Ре пу бли ке Хр ват ске и ми срп ски ра ди ка ли ни кад не ће мо
при зна ти оку па ци ју Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не. 

Хр ват ска же ли да на па ко сти Ср би ма и на ме ђу на род ном пла -
ну, где год мо же, а спре ма се и да нам от ме не ких де сет или је да -
на ест хи ља да хек та ра зе мље на ле вој оба ли Ду на ва.

ТВ Пинк 3
Eми си ја „Пра вац”
22. јун 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
На пи сао сам јед но пи смо, уда рио
го ре у за гла вље – Вој вод ски са вез
Срп ског чет нич ког по кре та, бра -
ту Ср би ну ка то лич ке ве ро и спо -
ве сти Иви Јо си по ви ћу. Дра ги Иво,
ми срп ски чет ни ци (от при ли ке,
сад ни је до слов но, ја ми слим да
то има још увек не где на ин тер -
не ту), ми срп ски чет ни ци зду -
шно по др жа ва мо твој по нов ни
из бор за пред сед ни ка Ре пу бли ке
Хр ват ске. Ми смо у те би пре по -
зна ли ода ног срп ског на ци о на -
ли сту. Уоста лом, твој отац је био
хра бри пар ти зан ски офи цир ко ји
је лич но уче ство вао у стре ља њу
ве ли ког бро ја ри мо ка то лич ких
фра та ра, уста ша и ци ви ла у Ши -
ро ком Бри је гу (што је исти на, ис -
ко пао сам то на од ре ђен на чин).
И та ко га ја на хва лим и да ће мо уз
ње го ву по моћ рас ту ри ти Хр ват -
ску, да ће мо осло бо ди ти Ре пу -
бли ку Срп ску Кра ји ну. Он је 11
по сто ме сец да на пред из бо ре во -
дио на спрам Ко лин де и из бо ре је
глат из гу био.

БАШ МЕ БРИ ГА БАШ МЕ БРИ ГА 
ЗА ХР ВАТ СКЕ ОП ТУ ЖНИ ЦЕЗА ХР ВАТ СКЕ ОП ТУ ЖНИ ЦЕ

„Ве чер ње но во сти”
25. ав густ 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Мо гу ће је да ме ухап се, др же у за -
тво ру бес крај но и спре ма ју су ђе ње ко је ни ка да не ће по че ти. Шта
ме бри га због то га. Ко ту гу би, је ди но хр ват ска на зо ви др жа ва, а
не ја.

За пад на Сла во ни ја је от па ла, ту жи ла штво је још у то ку про це -
са од у ста ло,... да кле не по сто ји мо гућ ност да ми су де за то, а у Ха -
гу се до ка за ло да не мам кри ви цу, 12 го ди на су тра жи ли би ло ка -
кав до каз про тив ме не, пот по мог ну ти свим хр ват ским слу жба -
ма. О кри вич ним де ли ма хр ват ског ге не ра ла Бра ни ми ра Гла ва -
ша по сто ји до ста до ка за, али за ме не не ма, ма ко ли ко би они во -
ле ли да има, ма ко ли ко би не ки ов де у Бе о гра ду во ле ли да их
има. Али, не ма.

(Од го вор на но ви нар ско пи та ње да ли по сто ји мо гућ ност
да га ухап се ако оде у Хр ват ску и да ли у За гре бу по сто ји оп -
ту жни ца про тив ње га)

ПИ СМО ПИ СМО 
БРА ТУ СР БИ НУБРА ТУ СР БИ НУ

ИВИ ЈО СИ ПО ВИ ЋУИВИ ЈО СИ ПО ВИ ЋУ
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ПРИ О РИ ТЕТ ЈЕ БОР БА ЗА ВРА ЋА ЊЕПРИ О РИ ТЕТ ЈЕ БОР БА ЗА ВРА ЋА ЊЕ
СРП СКЕ ИМО ВИ НЕ У ХР ВАТ СКОЈСРП СКЕ ИМО ВИ НЕ У ХР ВАТ СКОЈ

Проф. др Во ји слав Ше -
шељ: Што се ти че Ре пу бли ке
Срп ске Кра ји не, ми сад не ће мо
пре ве ли ке пре тен зи је по те за -
ти. На ма је ва жно да се то пи та -
ње отво ри и да се ве ли ке си ле,
пре све га Ру си ја и Аме ри ка, за -
ин те ре су ју за то пи та ње и да се
тра жи од го вор – мо же ли та ко,
да јед на др жа ва ко ја ни је би ла
ме ђу на род но при зна та, али на -
ста ла је у исто вре ме ка да и Ре -
пу бли ка Хр ват ска, као не за ви -
сна др жа ва – и у вре ме на стан -
ка Хр ват ске, Срп ска Кра ји на
ни је би ла под кон тро лом цен -
трал не вла сти из За гре ба и ни -
ко ни је мо гао при зна ти хр ват -
ску др жа ву на те ри то ри ја ма
Срп ске Кра ји не, јер по ме ђу на -
род ном пра ву, ка да се при зна ју
но ве др жа ве, он да се оне мо гу
при зна ти са мо на оној те ри то -
ри ји ко ју кон тро ли ше цен -
трал на власт. 

По сто ји чи ње ни ца про го на
200.000 Ср ба и још нај ма ње
400.000 Ср ба из Хр ват ске, по го -
то во град ских Ср ба. По сто ји
чи ње ни ца о уби ству ви ше хи -
ља да Ср ба. Не ки се од го вор на
то мо ра да ти. Ус кра ће на су еле -
мен тар на људ ска пра ва Ср би -
ма, као пра во на пен зи ју. Рет ко
ко је то оства рио. Мно ги су по -
у ми ра ли не до че кав ши је. Он -
да, њи хо ва је имо ви на узур пи -
ра на, ста но ви у дру штве ној
сво ји ни оте ти. 

На при ме ру Бо сне и Хер це -
го ви не зна мо да је За пад за -

кљу чио да је стан у дру штве ној
сво ји ни за пра во јед на вр ста
при ват не сво ји не оно га ко је
стан ко ри стио. Тај кри те риј је у
Бо сни и Хер це го ви ни спро во -
ђен, а са дру ге стра не, у Хр ват -
ској ни је.

Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на
ни је би ла ме ђу на род но при -
зна та, али је фак тич ки по сто ја -
ла. Има ла је све др жав не ор га -
не, има ла је цен трал ну власт,
кон тро лу над те ри то ри јом,
сво ју вој ску, сво ју по ли ци ју, др -
жав не сим бо ле, све је има ла.
Да кле, то је но ви став у ме ђу -
на род ном пра ву од ко га би
тре ба ло кре ну ти и ви де ти ка -
ко да ље. 

Ов де ја не отва рам пи та ње
про ши ре ња Ср би је, не го пи та -
ње оку па ци је Ре пу бли ке Срп -
ске Кра ји не. За Ср бе из Кра ји не
то кон крет но зна чи по вра так
имо ви не, и ако се не по стиг не
баш пу на не за ви сност, он да
ви сок сте пен ауто но ми је за оне
ко ји се вра те. По го то во је то ва -
жно за ове ко ји та мо жи ве у ве -
ћим кон цен тра ци ја ма, Ср бе Ис -
точ не Сла во ни је, Ба ра ње и За -
пад ног Сре ма, али и за све де -
ло ве Ре пу бли ке Срп ске Кра ји -
не. 

Град ски Ср би не мо гу да до -
ђу до сво јих ста но ва, не мо гу да
ре гу ли шу пен зи је, не мо гу ни
мно ге дру ге ства ри да ре гу ли -
шу и сва ко ме ко би се вра тио
пре ти опа сност да га по ауто -
ма ти зму ухап се за то што је Ср -
бин.

Но ви нар: Има ли смо пре не -
ки дан слу чај, баш смо пре но -

си ли из Па кра ца сли ке над -
гроб них спо ме ни ка по ро ди це
ко ја је, ка ко пи ше на спо ме ни -
ку, по би је на це ла у Ја се нов цу,
отац, мај ка, че тво ро де це.

Проф. др Во ји слав Ше -
шељ: И по че ли су да рас ко па -
ва ју срп ске гро бо ве.

Но ви нар: И сад сто ји на леп -
ни ца да се мо ра ју исе ли ти, по -
што не ма на след ни ка да пла те,
а ти на след ни ци су ту уко па ни.

Проф. др Во ји слав Ше -
шељ: Да, да.

Но ви нар: Да ли је то за ми -
сли во би ло где у нор мал ном
све ту?

Проф. др Во ји слав Ше -
шељ: Па, то не би би ло за ми -
сли во ни у јед ној ци ви ли зо ва -
ној др жа ви, али Хр ват ска ни је
мо гу ћа као ци ви ли зо ва на др -
жа ва.

Но ви нар: Али је она чла ни -
ца Европ ске уни је.

Проф. др Во ји слав Ше -
шељ: Је сте, она је чла ни ца
Европ ске уни је и за хва љу ју ћи
Бо ри су Та ди ћу у до бром де лу,
јер да је Ср би ја у вре ме вла сти
Бо ри са Та ди ћа енер гич ни је ре -
а го ва ла и по ру чи ла Европ ској
уни ји да не по сто је усло ви за
укљу че ње Хр ват ске док се не
ре гу ли ше пи та ње Ре пу бли ке
Срп ске Кра ји не, пи та ње прог -
на них Ср ба, њи хо ве имо ви не и
сва оста ла пи та ња ко ја оп те ре -
ћу ју, па да јој се по ста ви услов
да то ре ши, а не да Европ ска
уни ја за кљу чи – ре ши ће то Хр -
ва ти јед ног да на, ево, ни Ср би
се не су прот ста вља ју њи хо вом
при је му.

„Ало”
11. но вем бар 2016. го ди не
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ЧО КО ЛИН ДИЧО КО ЛИН ДИ
ШЛЕ ПЕРШЛЕ ПЕР

ЧО КО ЛА ДАЧО КО ЛА ДА

„Ку рир”
8. де цем бар 2016. го ди не

Ли дер Срп ске ра ди кал не
стран ке оче ку је да хр ват ска
пред сед ни ца Ко лин да Гра бар
Ки та ро вић уки не за бра ну
ње го вог ула ска у Хр ват ску,
ко ју је до нео бив ши пот пред -
сед ник хр ват ске вла де То ми -
слав Ка ра мар ко и до дао је да
ће За греб по се ти ти као пред -
сед ник Ср би је.

По во дом чо ко ла ди ца из
Ср би је, ко је су би ле у па ке ти -
ћи ма ко је је хр ват ска пред -
сед ни ца де ли ла де ци у Ду -
бров ни ку, Ше шељ је пре шао
на сво је уоби ча је но за ви тла -
ва ње на хр ват ске и оста ле те -
ме и ре као да је лич но хр ват -
ској пред сед ни ци по слао „пун
шле пер чо ко ла ди ца из Ср би -
је”, чи ји део је она, ка же, од не -
ла у срп ски Ду бров ник и по -
де ли ла срп ској де ци.

БА ЈА ДЕ РЕ БЕЗ УСТРУ ЧА ВА ЊАБА ЈА ДЕ РЕ БЕЗ УСТРУ ЧА ВА ЊА

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Шта ви ми сли те, да се ја устру -
ча вам да се по слу жим ба ја де ра -
ма? У Ха гу сам јео зна те ко ли ко
про из во да из Хр ват ске. Не ма
пред ра су да. Ја се за ла жем да се
фор си ра до ма ћа про из вод ња, да
се си стем ским ме ра ма спре ча ва

пре те ра ни увоз. Ми смо за пљу -
сну ти хра ном из Европ ске уни је,
за то што је ре жим Бо ри са Та ди -
ћа уки нуо јед но стра но све ца ри -
не на ро бу из Европ ске уни је.

(По што је по слу жен хр ват -
ским ба ја де ра ма у Скуп шти ни
Ср би је, ни је их од био већ је
узео три, ка ко је ре као, „по
срп ски”)

Те ле ви зи ја Б92
20. де цем бар 2016. го ди не
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Рецепт за Шиптаре

СА МО ШЕ ШЕЉ ИМА ПРА ВУ СТРА ТЕ ГИ ЈУСА МО ШЕ ШЕЉ ИМА ПРА ВУ СТРА ТЕ ГИ ЈУ
ЗА РЕ ША ВА ЊЕ КО СОВ СКОГ ЧВО РАЗА РЕ ША ВА ЊЕ КО СОВ СКОГ ЧВО РА

Све стан чи ње ни це да је зва нич на Ср би ја у ћор со ка ку по пи та њу Ко со ва и Ме то хи је,
Во ји слав Ше шељ не пре кид но из но си ре ал ну стра те ги ју ко јом се не што мо же по сти -
ћи. Као пот пред сед ник Вла де Ср би је од 1998. до 2000. го ди не, ак тив но је уче ство вао
у свим зби ва њи ма ве за ним за нај ју жни ју срп ску по кра ји ну, али ра ди кал ски по сла ни -
ци су би ли ре дов но пре гла са ва ни. Пре из би ја ња ору жа них су ко ба по ку ша вао је на све
на чи не Во ји слав Ше шељ да шип тар ску стра ну при во ли да сед не за пре го ва рач ки сто.
Не ко ли ко пу та је од ла зио у При шти ну, Ђа ко ви цу, сву да где су за ка зи ва ни са стан ци,
али шип тар ска стра на је ре дов но бој ко то ва ла ње го ву ини ци ја ти ву. Без об зи ра на то
што се Шип та ри ни ка да ни су по ја ви ли на пре го во ри ма, исто ри ја овог су ко ба мо ра
упи са ти чи ње ни цу да је Во ји слав Ше шељ тај срп ски по ли ти чар ко ји је по ку шао да
раз го ва ра, да се мир ним пу тем ре ше спор на пи та ња.

Ње го ви та да шњи парт не ри у вла ди, Ми ло ше ви ће ви со ци ја ли сти, обе руч ке су при -
хва ти ли Ах ти са ри јев план, че му су се ра ди ка ли ус про ти ви ли, по ка за ло се, са пу ним
пра вом. Уоста лом, вре ме је по ка за ло да је стра те ги ја др Во ји сла ва Ше ше ља је ди на ис -
прав на. Све оста ло до жи ве ло је про паст, по след ња у ни зу про па ла је за јед ни ца срп -
ских оп шти на. Раз лог због ко јег срп ска по ли ти ка не ма успе ха је јед но ста ван – сви ти
пла но ви до ла зе са За па да. Исти они ко ји су нас бом бар до ва ли, сад же ле да нам по мог -
ну?! Ко у то ве ру је, тај ве ру је и у жи вот на Мар су. Ма да, ко сов ским Ср би ма би ве ро ват -
но би ло без бед ни је на тој пла не ти.

Ипак, на да по сто ји. Ако се узме у об зир да Пу ти но ва Ру си ја ни је не моћ на и не за ин -
те ре со ва на као она Јељ ци но ва, мо гу ће је да до ђе до пре о кре та. Још кад Во ји слав Ше -
шељ бу де иза бран за пред сед ни ка, то би би ла до бит на ком би на ци ја за це ло куп ни
срп ски на род, на ро чи то на Ко со ву и Ме то хи ји. 
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Рецепт за Шиптаре

ЗА ПО ЛИ ТИ КУ ЗА ЛЕ ЂЕ НОГ СУ КО БА НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИЗА ПО ЛИ ТИ КУ ЗА ЛЕ ЂЕ НОГ СУ КО БА НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Хтео сам да одем
и у Гра ча ни цу и у Ко сов ску Ми тро ви цу. Ме ђу тим,
по том пи та њу уор та чио се на пред њач ки ре жим у
Бе о гра ду са ал бан ским те ро ри стич ким ре жи мом
у При шти ни. Ал бан ски те ро ри стич ки ре жим у
При шти ни из дао је за бра ну мог ула ска на под руч -
је Ко со ва и Ме то хи је, а на пред њач ки ре жим у Бе -
о гра ду од био је да уки не ре ше ње ко је ми је из да -
то од мах по до ла ску у Бе о град да мо ја лич на кар -
та не ва жи као пут на ис пра ва. Да кле, ја са том лич -
ном кар том не мо гу пу то ва ти ни на Ко со во и Ме -
то хи ју, ни у Ма ке до ни ју, ни у Цр ну Го ру, ни у Ре пу -
бли ку Срп ску. 

Ми срп ски ра ди ка ли смо би ли је ди ни про тив
при хва та ња пла на Ах ти са ри ја и би ли смо пре гла -
са ни. Ка да је већ оку пи ра но Ко со во, ми смо се не -
пре кид но за ла га ли да се ин си сти ра на стрикт ном
спро во ђе њу Ре зо лу ци је 1244 Са ве та без бед но сти,

ко ја под ра зу ме ва да се од мах по раз ме шта ју оку па -
ци о них сна га вра ти до 1.000 срп ских вој ни ка и по -
ли ца ја ца на Ко со во, ко ји би шти ти ли срп ске кул -
тур не објек те, срп ско ста нов ни штво, кон тро ли са -
ли гра нич не пре ла зе и уче ство ва ли у укла ња њу
мин ских по ља. По сле 5. ок то бра ни је дан ре жим
ни је на то ме ин си сти рао, упи тај те се за што. Ни је -
дан функ ци о нер ни кад јав но то ни је ре као. 

Дру го, ми смо би ли за по ли ти ку за ле ђе ног спо -
ра, за ле ђе ног су ко ба, по пут ки пар ске кри зе. За ле -
те ле су се до сман ли је да во де пре го во ре, до зво ли -
ли да у пре го во ри ма фор мал но по сре ду је Европ -
ска уни ја, а Европ ска уни ја је си ла за штит ни ца ал -
бан ских те ро ри ста. Да би се на ста ви ли ти пре го во -
ри. Ми не би ка те го рич ки од би ја ли да пре го ва ра -
мо, ми хо ће мо да пре го ва ра мо, али да и ми има мо
си лу за штит ни цу, да се и Ру си ја као си ла за штит -
ни ца Ср би је укљу чи у тај пре го ва рач ки про цес.

ШИП ТА РИ НЕ МА ЈУ ПОЈ МАШИП ТА РИ НЕ МА ЈУ ПОЈ МА

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Бо је се мог ути ца -
ја на ко сов ско ме то хиј ске Ср бе, јер у овој са да шњој
си ту а ци ји ка да не ма мо ни ка кве мо гућ но сти за
кон тро лу из бо ра на Ко со ву и Ме то хи ји, на пред -
ња ци ће ве ро ват но да пре от му све или ско ро све
гла со ве. Ал бан ци ма је ја сно да сам ја је ди ни упо -
ран бо рац за по вра ћај Ко со ва и Ме то хи је као срп -
ске на ци о нал не те ри то ри је. Све дру ге по ли тич ке
пар ти је су спрем не да се цењ ка ју по том пи та њу
осим нас, срп ских ра ди ка ла. А пр ва ва ри јан та ко ја
је до пр ла до ме не је да же ле та мо да ме ухва те и да
ми из ва де уну тра шње ор га не. По што се у це лом
све ту про чу ло да имам ве о ма сна жну је тру ко ја је

са вла да ла две ме та ста зе, она би са да по сти гла до -
бру це ну. Имам здра ва плу ћа. Са да имам опо ра -
вље но ср це, још му је до дат де фи бри ла тор са пејс -
меј ке ром, ко ји су Ује ди ње не на ци је пла ти ле хо -
ланд ској бол ни ци 40.000 евра. Да кле, то је вред -
ност по се би и још до да та на оно што је при род но.
Он да, имам ве о ма здра ве бу бре ге и нај ве ћа по тра -
жња би би ла за оним ор га ном по ко ме сам се про -
чуо по це лом све ту као нај у спе шни ји, као нај при -
влач ни ји.

Но ви нар: Не смем ни да пи там ко ји је ор ган.
Проф. др Во ји слав Ше шељ: Мо зак. 
Но ви нар: А да ли мо зак мо же да се пре са ди? Не

мо же.
Проф. др Во ји слав Ше шељ: Па до бро, от куд

зна ју Шип та ри шта мо же, шта не мо же.

Фо Нет
12. април 2016. го ди не



BROJ 3570 FEBRUAR 2017. VELIKA SRBIJA 39

Рецепт за Шиптаре

СВИМ СРЕД СТВИ МА СВИМ СРЕД СТВИ МА 
СУ ПРОТ СТА ВИ ТИ СЕ ОТИ МА ЊУ СУ ПРОТ СТА ВИ ТИ СЕ ОТИ МА ЊУ 

СРП СКЕ ИМО ВИ НЕ СРП СКЕ ИМО ВИ НЕ 
НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИНА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ

КТВ Зре ња нин
Eми си ја „Без цен зу ре”
24. ок то бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ту нам је по зи ци ја као на ро да
и др жа ве све те жа. 

Ви де ло се да је би ла гре шка на пред њач ког ре жи ма што су
кроз два се та Бри сел ских спо ра зу ма при хва ти ли мно го ви ше
од оно га што су до сман ли је сво је вре ме но би ле спрем не да
при хва те и сви уступ ци ко ји су да ти шип тар ским се па ра ти -
сти ма раз би ли су нам се о гла ву, а оно што је тре ба ло да бу де
ма ли усту пак Ср би ма, још не ма ни по ме на о ре а ли за ци ји, ми -
слим на ову за јед ни цу срп ских оп шти на, и ту су Ср би из и гра -
ни. Тре ба из то га из ву ћи не ке по у ке. 

Са да по ку ша ва ју да нам от му др жав ну имо ви ну. То ме се
тре ба су прот ста ви ти свим сред стви ма. Не сме мо да ти ни
Треп чу, ни бра ну Га зи во де, не сме мо да ти имо ви ну Срп ске
пра во слав не цр кве, не сме мо да ти ни дру гу имо ви ну ко ја је
стрикт но у др жав ном вла сни штву. И за то се тре ба бо ри ти
свим сред стви ма. Али за пад не си ле су про тив нас и по гре шно
је би ло уоп ште при хва ти ти те бри сел ске пре го во ре ако су они
под по кро ви тељ ством Европ ске уни је, а Европ ска уни ја је си -
ла за штит ни ца ко сов ских Ал ба на ца. Тре ба ло је по ста ви ти
услов да се укљу чи бар још јед на си ла, си ла за штит ни ца срп -
ских ин те ре са, па да то бу ду рав но прав ни ји пре го во ри. Ми
срп ски ра ди ка ли би смо не пре кид но ин си сти ра ли да се Ру си ја
укљу чи у тај пре го ва рач ки про цес. Све би он да би ло дру га чи -
је, спо ра зу ми би се те же, по сте пе ни је и спо ри је по сти за ли, али
би би ли мно го при клад ни ји, са о бра же ни ји срп ским на ци о -
нал ним ин те ре си ма.

О ЗА ЈЕД НИ ЦИ О ЗА ЈЕД НИ ЦИ 
СРП СКИХ ОП ШТИ НАСРП СКИХ ОП ШТИ НА

НА КО СО ВУ НА КО СО ВУ 
И МЕ ТО ХИ ЈИИ МЕ ТО ХИ ЈИ

„Прав да”
12. де цем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: У
оно ме о че му се нај ви ше тру би ло у
про па ган ди на пред њач ког ре жи -
ма, о асо ци ја ци ји срп ских оп шти на,
не ма ни ка квог по ма ка.

НИ ЈЕ МИ ЖАО НИ ЈЕ МИ ЖАО 
ВУ ЧИ ЋАВУ ЧИ ЋА

„Прав да”
22. де цем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Ву чи ћу се осве ти ло што ве штач ки
одр жа ва у по ли тич ком жи во ту
мар ги нал не стран ке и по кла ња
ман да те. Због то га са да, у нај ве ћој
ме ри, ис па шта ју ко сов ски Ср би.
Мар ги нал ци су увек спрем ни да се
пре про да ју, па и у Скуп шти ни Ср -
би је. Ни је ми жао Ву чи ћа, али то
обич но те шке удар це за да је срп -
ском на ро ду.

(Ко мен тар су ко ба на пред ња -
ка и Ву ли но вих со ци ја ли ста на
Ко со ву и Ме то хи ји)
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Република Српска

СРП СКА СЛО ГА СРП СКА СЛО ГА 
ЧУ ВА РЕ ПУ БЛИ КУ СРП СКУЧУ ВА РЕ ПУ БЛИ КУ СРП СКУ

Си ту а ци ја у Бо сни и Хер це го ви ни го то во да је иден тич на оној уочи ра та. Као да је
не ки вре ме плов све вра тио на старт ну по зи ци ју. Му сли ма ни би опет уни тар ну др жа -
ву у ко јој би они вла да ли, а Ср би се то ме енер гич но опи ру. Хр ва ти опет че ка ју иза ћо -
шка, вре ба ју по вољ ну при ли ку. Ин те ре сант но, опет је Изет бе го вић ини ци ја тор су ко -
ба, чак и то је исто. До бро, је сте он Изет бе го вић ју ни ор, али у пот пу но сти за сту па иде -
је свог оца, та ко да су штин ска раз ли ка не по сто ји.

Ка да су у пи та њу та мо шња пре ви ра ња, ни Во ји слав Ше шељ ни је мно го про ме нио
сво је ста во ве. Пре ма срп ским вла сти ма имао је кон струк ти ван став и у вре ме ра та, па
та ко и да нас. Без об зи ра што је би ло не сла га ња са по ли ти ком Ми ло ра да До ди ка, да -
нас су два ра ди кал ска по сла ни ка у пар ла мен ту Срп ске у ко а ли ци ји са по сла ни ци ма
ње го ве пар ти је. Ова ква по ли ти ка Во ји сла ва Ше ше ља ни је из не на ђе ње, ја сно је дао до
зна ња да ни ка да не ће би ти пре пре ка у од бра ни Ре пу бли ке Срп ске. А До дик је да нас
тај по ли ти чар ко ји но си глав ни те рет бор бе за оп ста нак Ре пу бли ке Срп ске.

Свој кон струк тив ни до при нос Во ји слав Ше шељ да је у Ре пу бли ци Срп ској сва ко -
днев но, што се нај бо ље ви ди из два бит на при ме ра. Ак ти ви сти Срп ске ра ди кал не
стран ке сво јим ра дом на те ре ну мно го су до при не ли по бе ди за јед нич ког срп ског кан -
ди да та у Сре бре ни ци. У дру гом слу ча ју, на при ме ру ре фе рен ду ма о Да ну Ре пу бли ке
Срп ске, још бо ље се ви ди ко за и ста по др жа ва Ре пу бли ку Срп ску у Ср би ји. Во ји слав
Ше шељ је од мах дао јав ну по др шку ре фе рен ду му, док су Ни ко лић и Ву чић од би ли да
по др же ово из ја шња ва ње срп ског на ро да. 

Ре фе рен дум је био и про шао, ни јед на прет ња ни је оства ре на. И баш је до бро што је
одр жан, не са мо због ре зул та та и на ро да у Ре пу бли ци Срп ској, то је, на рав но, нај ва -
жни је. Али, ре фе рен дум је по ка зао и ко је Во ји слав Ше шељ и ко су Ни ко лић и Ву чић. 
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Република Српска

У СРЕ БРЕ НИ ЦИ У СРЕ БРЕ НИ ЦИ 
ЗА ЈЕД НИЧ КИ КАН ДИ ДАТ ЗА ЈЕД НИЧ КИ КАН ДИ ДАТ 

СВИХ СРП СКИХ СТРА НА КА СВИХ СРП СКИХ СТРА НА КА 

Кон фе рен ци ја за но ви на ре
22. сеп тем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав
Ше шељ: Срп ска ра ди -
кал на стран ка има сво -
је кан ди да те у ско ро
свим оп шти на ма. Ми
смо та мо ула зи ли у ко а -
ли ци је чи ји са став за -
ви си од на ше про це не
ин те ре са гра ђа на по је -
ди них оп шти на, али
оно што је нај ва жни је,
ка да је реч о оп шти ни
Сре бре ни ца, та мо су све
срп ске стран ке од лу чи -
ле да има ју јед ног је ди -
ног кан ди да та за пред -
сед ни ка оп шти не, Ср -
би на и Срп ска ра ди кал -
на стран ка по др жа ва
та ко ђе тог кан ди да та.

Ми га тре ти ра мо и као
свог. Да кле, он је кан ди -
дат свих срп ских стра -
на ка и ово га пу та нам
из гле да да је не мо гу ће
да му сли ма ни гла са -
њем у ино стран ству
или ван Ре пу бли ке Срп -
ске ис фор си ра ју свог
кан ди да та, ма да је
струк ту ра ста нов ни -
штва Сре бре ни це пот -
пу но дру га чи ја. Ми сма -
тра мо да ће срп ски кан -
ди дат ово га пу та убе -
дљи во по бе ди ти на из -
бо ри ма за гра до на чел -
ни ка Сре бре ни це.

(Уочи из бо ра у Ре -
пу бли ци Срп ској) 

СА ДО ДИ КОМ У ОД БРА НИ СА ДО ДИ КОМ У ОД БРА НИ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕРЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Те ле ви зи ја На ша
Eми си ја „Уз ју тар њу ка фу”
30. сеп тем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав
Ше шељ: На ша два по -
сла ни ка при па да ју вла -
ди ној ве ћи ни у На род -
ној скуп шти ни Ре пу -
бли ке Срп ске. До ди ка
ми са да по др жа ва мо
због то га што бра ни Ре -
пу бли ку Срп ску, ко ја је
ег зи стен ци јал но угро -
же на и што се осла ња на
Ру си ју и што је све бли -
жи Ру си ји. А До ди ка и
да ље тре ба кри ти ко ва -
ти за оно што ра ди у
еко ном ској, у со ци јал ној
по ли ти ци и та ко да ље.
Ни смо ми про тив то га
да се кри ти ку је До дик,
али смо про тив то га да
се кри ти ку је у оним еле -
мен ти ма где је он стао
на бра ник Ре пу бли ке
Срп ске, да на шом кри -
ти ком не би ишли на ру -
ку срп ским не при ја те -
љи ма, да не би смо из вр -

ши ли са мо у би ство у Ре -
пу бли ци Срп ској. Е, то је
су шти на.

Да ли сте ми са да до -
бар шла гворт да упо зо -
рим и овом при ли ком
гра ђа не Ре пу бли ке Срп -
ске да су ови след бе ни -
ци овог Ми ха љи це ла -
жни ра ди ка ли, да се ла -
жно пред ста вља ју. Они
има ју ра ди кал ско са мо
то што су по кра ли ра ди -
кал ске пе ча те у кључ -
ном тре нут ку и ни шта
дру го. Је ди на пра ва Срп -
ска ра ди кал на стран ка
је Срп ска ра ди кал на
стран ка ко ја у зва нич -
ном на зи ву но си мо је
име, чи ји је пред сед ник
Дра ган Ђур ђе вић. То је
је ди на пра ва Срп ска ра -
ди кал на стран ка у Ре пу -
бли ци Срп ској и то бих
же лео, да кле, да сви гра -
ђа ни зна ју.
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Република Српска

СВИ МА ЈЕ ЈА СНО СВИ МА ЈЕ ЈА СНО 
ДА СР БИ НЕ ЖЕ ЛЕ ДА СР БИ НЕ ЖЕ ЛЕ 

ОП СТА НАК ОП СТА НАК 
БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕБО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ

„Ало”
11. но вем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: За Ре пу бли ку
Срп ску би тре ба ло пр во да се по ста ра мо да је
ни ко не уто пи у уни тар ну Бо сну и Хер це го ви ну,
да не до зво ли мо да не ко обо ри До ди ка сад. До -
ћи ће вре ме и он да се ру ши, са да не би сме ло. 

Он је ве о ма бли зак Ру си ма, ве о ма бли зак, чак
бли жи не го ре жим у Бе о гра ду, има њи хо ву по -
др шку, што зна чи да Ру си има ју по ве ре ња у ње -
га, а све док се бо ри за Ре пу бли ку Срп ску, ми ће -
мо га та ко ђе по др жа ва ти, иако смо са њим ра -
ни је би ли у ве ли ким су ко би ма.

Циљ срп ског на ро да је да Ре пу бли ка Срп ска
иза ђе из Бо сне и Хер це го ви не, то је ваљ да сва -
ко ме ја сно, да Ср би не же ле оп ста нак те др жа -
ве. А ја ми слим да би Аме ри ка јед ном ма лом
про ме ном сво је по ли ти ке мо гла то да омо гу ћи
и то би ство ри ло усло ве за ује ди ње ње Ср би је и
Ре пу бли ке Срп ске.

РЕ ЖИМ У БЕ О ГРА ДУ ПРИ БО ЈА ВА СЕ ДА ПО ДР ЖИ ДО ДИ КАРЕ ЖИМ У БЕ О ГРА ДУ ПРИ БО ЈА ВА СЕ ДА ПО ДР ЖИ ДО ДИ КА

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Ми слим да је си ту а ци ја у Ре пу -
бли ци Срп ској сад мно го бо ља
не го што је би ла пре ре фе рен ду -
ма. Ре пу бли ка Срп ска је осе ти ла
са да сна гу и мо гућ ност да ди ше
пу ним плу ћи ма, што ра ни је ни је
био слу чај. Би ло је мно го стра ха
шта ће се де си ти ако се ре фе рен -
дум рас пи ше и одр жи. Шта се де -
си ло? Ни је се де си ло ни шта. И ко
је мо гао не што да ура ди? Ни ко.
До дик је имао ру ску по др шку да
одр жи ре фе рен дум и шта? Из
Бе о гра да ни је имао по др шку.
Упр кос то ме је одр жао и шта? 

На ло кал ним из бо ри ма де си -
ло се не што мно го ва жно. Пр во,
ми срп ски ра ди ка ли смо уче -

ство ва ли на тим из бо ри ма у ра -
зним оп шти на ма и у јед ном ве -
ли ком бро ју оп шти на има мо
сво је од бор ни ке са да, али за нас
и за це ли срп ски на род је нај ва -
жни је да смо по бе ди ли у Сре бре -
ни ци на из бо ри ма за гра до на -
чел ни ка Сре бре ни це. И ту смо
има ли за јед нич ког кан ди да та
свих срп ских стра на ка. 

Све срп ске стран ке су се ује -
ди ни ле. Ми има мо та мо ја ку
стран ку. Има мо од бор ни ке у ло -
кал ној скуп шти ни. Сад има мо
јед но га, има ли смо и ви ше. Да -
кле, то је ва жно и по бе дио је срп -
ски кан ди дат. Уза луд је би ло му -
сли ма ни ма да до вла че џа ко ве
гла со ва из Фе де ра ци је, из ино -
стран ства.

Ре жим у Бе о гра ду при бо ја вао
се ре ак ци је за пад них си ла и по -

го то во оп ту жбе да сто ји иза До -
ди ка. За то су на не ки на чин
опра ли ру ке од До ди ка. 

Али, пре одр жа ва ња ре фе рен -
ду ма ни су ни на сту па ли про тив
ре фе рен ду ма, што се мо ра при -
зна ти, а и то је би ло ва жно. 

Што се ти че са мог ре фе рен ду -
ма, ни је се на ње му пре ла ма ла
су ви ше ва жна ствар. Устав ни
суд је оспо рио др жав ни пра зник
Ре пу бли ке Срп ске, 9. ја ну ар, због
вер ског пра зни ка ко ји је истог
да на, Све тог ар хи ђа ко на Сте фа -
на, пр вог хри шћан ског му че ни -
ка. У прин ци пу ни је то ли ко ва -
жно ко ји је дан пра зни ка, али је
ов де би ла огром на сим бо лич ка
ва жност, јер је Све ти ар хи ђа кон
Сте фан про гла шен за пра зник
Ре пу бли ке Срп ске пре Деј тон -
ског спо ра зу ма.

КТВ Зре ња ни
Eми си ја „Без цен зу ре”
24. ок то бар 2016. го ди не

У СРЕ БРЕ НИ ЦИ У СРЕ БРЕ НИ ЦИ 
НИ ЈЕ БИ ЛО ГЕ НО ЦИ ДАНИ ЈЕ БИ ЛО ГЕ НО ЦИ ДА

„Ку рир”
16. но вем бар 2016. го ди не

Мо жда сви за ро бље ни ци ни су би ли вој ни ци,
али су би ли за рат спо соб ни. Ја то не оправ да вам. Ја
то осу ђу јем и као огро ман зло чин и као огром ну
сра мо ту ко ја је на не та срп ском на ро ду. Да кле, не
одо бра вам, али се не мо же на зва ти ге но ци дом. Мо -
же да се ка же да је уби је но 7.000, а ни је, уби је но је
не где око 1.200. 

Да је 7.000 уби је но, то ни је зна тан број у од но су
на за шти ће ну гру пу, а за шти ће на гру па су му сли -
ма ни БиХ, ко јих је по по пи су из 1991. би ло два ми -
ли о на и 181.000, от при ли ке. Не мо же би ти ге но ци -
да, јер ни је до ка за на спе ци фич на на ме ра.

То што Че да из ми шља да је не ког са хра нио, мо -
жда је, али би се по ста ви ло пи та ње да ли је то ли це
му сли ман ске на ци о нал но сти, срп ске, хр ват ске или
не ке че твр те. Има осно ва сум ње да су не где на ла -
же не и жи во тињ ске ко сти, па су та мо сор ти ра не
као да су људ ске.

(Скуп штин ска рас пра ва, ре пли ка Че до ми ру
Јо ва но ви ћу)
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Црна Гора

МИ ЛО ВА ЦР НА ГО РА МИ ЛО ВА ЦР НА ГО РА 
СРП СКА НОЋ НА МО РАСРП СКА НОЋ НА МО РА

По сле из бо ра у Цр ној Го ри, из Бе о гра да су ве чи том по бед ни ку Ми лу Ђу ка но ви ћу
сти гле уоби ча је не че стит ке. Не што ка сни је, у јав но сти су се по ја ви ле не до ре че не бај -
ке о не ка квом пу чу или те ро ри стич ком на па ду ко ји је тре ба ло да глав ног у Под го ри -
ци по ме ри са ме ста. Ту је до шло и до хва ли са ња ка ко је срп ска по ли ци ја осу је ти ла ове
пла но ве. Би ло је и не ких хап ше ња у Цр ној Го ри, не ких ста рих и бо ле сних. Ко ман до се
и пре ка ље не спе ци јал це ни смо ви де ли.

Ви де ли смо, је ди но и по но во, да вла сти ма у Ср би ји ни је ста ло до оно га што се до га -
ђа у Цр ној Го ри. Да не ка ко и сва ри мо што по др жа ва ју ло кал ног дик та то ра и што не
ре а гу ју на очи глед но на ме шта ње из бо ра, али што не ди жу глас због си сте мат ског
про го на Ср ба, то је нео про сти во. Ма кар да упи та ју, те ле фо ном, ако не сме ју зва нич но,
ко ја то аве ти ња и за што да де ке ца Ра ду Ра чи ћу, уче ни ку сед мог раз ре да из Под го ри -
це. За то што је ре као да је Цр на Го ра нај ста ри ја срп ска др жа ва? За то што је од био да
учи фал си фи ко ва ну исто ри ју? Фал си фи ко ва ну на ште ту соп стве ног на ро да? То не
про ла зи код Во ји сла ва Ше ше ља. Та кве на став ни ке на звао је „Ђу ка но ви ће вим иди о -
ти ма ко ји за глу пљу ју срп ску дје цу”. Све је ста ло у јед ну ре че ни цу, сав по ли тич ки и
исто риј ски кон текст, и то мно го пре ке ца у Под го ри ци.

Схва ти ли смо, Во ји слав Ше шељ је, на жа лост, је ди ни по ли ти чар у Ср би ји ко јем је
ста ло до Ср ба у Цр ној Го ри. Док наш на род по ла ко гу би свој је зик, пи смо, чи та ву кул -
ту ру, исто ри ју, док му Ми ло ви иди о ти чу па ју ко рен, за то вре ме Ни ко лић и Ву чић при -
стој но и од ме ре но, баш она ко европ ски, ћу те. 
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Црна Гора

АП СО ЛУТ НО НЕ РЕ ГУ ЛАР НИ ИЗ БО РИ У ЦР НОЈ ГО РИАП СО ЛУТ НО НЕ РЕ ГУ ЛАР НИ ИЗ БО РИ У ЦР НОЈ ГО РИ
КТВ Зре ња нин
Eми си ја „Без цен зу ре”,
24. ок то бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ:Цр на Го ра је под вла шћу јед -
ног ма фи ја шког из дај нич ког ре жи ма ко ји тра је че тврт ве ка
и у њој не ма ни де мо крат ских из бо ра ни де мо крат ских
струк ту ра вла сти. Све је ор га ни зо ва но на ма фи ја шки на чин,
све је фал си фи ко ва но и све се по сти же на си љем, уце њи ва -
њем и пот ку пљи ва њем. Ови из бо ри су би ли ап со лут но не -
ре гу лар ни. Ми ло Ђу ка но вић је по крао огро ман број гла со ва,
20.000 не по сто је ћих љу ди је уба че но у би рач ке спи ско ве,
од но сно име на су уба че на. Не знам ко ли ко хи ља да је лич них
ка ра та ку пље но од гра ђа на, по 100 или 200 евра. 

Зна те, до ђе вам не ко и по ну ди да вам ку пи лич ну кар ту и
по ну ди 200 евра и ако сте у не кој оску ди ци, не што, да те, и
он да ка жу – У по не де љак оти ђи, ре ци да си из гу био лич ну
кар ту и из ва ди но ву или ка же – Ка да се за вр ши гла са ње, до -
ђи да ти дам тво ју лич ну кар ту. Та мо где љу ди не ма ју хле ба,
шта ће да ура де?

„Ин фор мер”
25. ок то бар 2016. го ди не

(По во дом хап ше ња, у Цр ној Го ри,
чла ни це Срп ске ра ди кал не стран ке
Бран ке Ми лић из Но вог Са да, ко ја је на -
вр ши ла 61 го ди ну жи во та, у Скуп шти -
ни Ср би је др Ше шељ је по ста вио пи та -
ње – да ли не ко оче ку је да она бу де ди -
вер зант, ко ман дос, ко ји ју ри ша да ру -
ши Ми ла)

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ми ра -
ди ка ли де лу је мо суб вер зив но про тив
ре жи ма Ми ла Ђу ка но ви ћа од кад је он
фал си фи ко ва њем ре зул та та ре фе рен -
ду ма от це пио, по во љи за пад них си ла,
Цр ну Го ру од за јед нич ке др жа ве са Ср -
би јом. Уме сто да ре жим осу ди то што
ра ди Ми ло Ђу ка но вић, Бе о град по ку -
ша ва на не ки на чин да га за шти ти.

ЂУ КА НО ВИ ЋЕ ВИ ИДИ О ТИЂУ КА НО ВИ ЋЕ ВИ ИДИ О ТИ
ЗА ГЛУ ПЉУ ЈУ СРП СКУ ДЕ ЦУЗА ГЛУ ПЉУ ЈУ СРП СКУ ДЕ ЦУ

ТВ Пинк
29. ок то бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Он (Ми ло Ђу ка но -
вић) ни ка да ни је имао ве ћи ну у на ро ду, али је раз вио
ве о ма успе шан си стем фал си фи ко ва ња из бор них ре -
зул та та и то функ ци о ни ше. Он је дан део на ро да пот -
ку пљу је ра зним при ви ле ги ја ма, је дан део на ро да уце -
њу је да ће оста ти без по сла и сред ста ва за жи вот, а је -
дан део на ро да при ти ска сво јом чи змом бе со муч но.
Та мо су Ср би пот пу но обес пра вље ни. Ре жим у Бе о -
гра ду ни шта не чи ни да се та мо шњој срп ској ма њи ни
по мог не. Та мо је 30 по сто Ср ба по по пи су ста нов ни -
штва. Мно го је ве ћи про це нат оних ко ји се де кла ри -
шу да го во ре срп ским је зи ком, али и ти су све сни да
су Ср би, са мо са да, бо је ћи се да не из гу бе по сао, из ја -
шња ва ју се као Цр но гор ци, али ре жим у Бе о гра ду ни -
шта не ра ди да се по мог не тим Ср би ма. Мо ра им се
по мо ћи да са чу ва ју свој је зик. Ако су уве ли цр но гор -
ски је зик, мо ра се Ср би ма омо гу ћи ти на ста ва на срп -
ском је зи ку.

Што да се за глу пљу ју срп ска де ца тим умо тво ри -
на ма ових Ђу ка но ви ће вих иди о та ко ји из ми шља ју
но ви је зик и вра ћа ју „шје ки ру” и слич не из ра зе у упо -
тре бу, ар ха ич не, од пре 200, 300 го ди на. И ни су то ни -
ка кви цр но гор ски спе ци фич ни из ра зи, не го оп ште -
срп ски.
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Црна Гора

МИ ЛО ЂУ КА НО ВИЋ МИ ЛО ЂУ КА НО ВИЋ 
ХАП СИ СТА РЕ И БО ЛЕ СНЕХАП СИ СТА РЕ И БО ЛЕ СНЕ

ТВ Пинк
29. ок то бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ми ло Ђу ка но -
вић је ухап сио 20 Ср ба из Ср би је оп ту жу ју ћи их
за те ро ри зам. Ухап сио је ге не ра ла Жан дар ме ри -
је Ди ки ћа, ко ме је ду ша у но су, ко ји има рак гу -
ште ра че, што је смр то но сно, да ни су му од бро ја -
ни. Ја сам про у чио до бро те раз не бо ле сти и њи -
хо ве ва ри јан те и мо гу то отво ре но да вам ка -
жем. Ухап си ли су јед ну на шу чла ни цу, Бран ку
Ми лић, ко ја има 61 го ди ну. Као ко ман до са и те -
ро ри сту. А она је са мо не где ре кла да је Ми ло Ђу -
ка но вић је дан од нај ве ћих из дај ни ка срп ског на -
ро да. 

И са да Ми ло Ђу ка но вић пра ви спек такл на
сам дан из бо ра, да до би је два, три по сто до дат -
них гла со ва. Оно што је мо ја за мер ка ре жи му у
Бе о гра ду и Алек сан дру Ву чи ћу је што су при ско -
чи ли у по моћ Ђу ка но ви ћу, па ка жу – има и у Бе -
о гра ду не ка гру па ци ја ко ја де лу је суб вер зив но
про тив Цр не Го ре. 

ВЕ ЛИ КА ЗА ВЕ РА ПРО ТИВ СР БИ ЈЕ И РУ СИ ЈЕВЕ ЛИ КА ЗА ВЕ РА ПРО ТИВ СР БИ ЈЕ И РУ СИ ЈЕ

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Очи глед но је би ло да је све то би -
ла ре жи ја Ми ла Ђу ка но ви ћа, а
сад имам и до ка зе, исте оне ко ји -
ма рас по ла же и БИА. БИА је са -
слу ша ла Ми ла на Па ва со ви ћа,
зва ног Ча ру га, из Но вих Ба но ва -
ца, ка да га је ухап си ла 19. ок то -
бра и од ве ла у Но ви Сад на ис пи -
ти ва ње. Све што је ре као њи ма,
ре као је и ме ни. Истог да на су га
пу сти ли и за пре ти ли му да не
сме да ва ти из ја ве ме ди ји ма, ни -
ти се јав но обра ћа ти. Он не сме,
али ја смем. Из вр ши лац Ми ла
Ђу ка но ви ћа је био из ве сни Мир -
ко Ве ли ми ро вић из Зу би ног По -
то ка, ко ји је до био но вац да оку -
пља срп ске па три о те из раз ли -
чи тих ор га ни за ци ја и да их упу -
ћу је на де мон стра ци је у Цр ној
Го ри. 

Ода бра ли су јед ну гру пу и сад
по ку ша ва ју да ре жи ра ју про цес.
Бив ши ко ман дант Жан дар ме -
ри је Бра ти слав Ди кић се из гле -
да та мо за те као. Те шко је бо ле -
стан, има рак пан кре а са, хтео је
по след ње да не да про ве де у ма -
на сти ру Острог. И уме сто да МС
и МУП уче ству ју у рас крин ка ва -
њу ма фи ја шке за ми сли Ми ла
Ђу ка но ви ћа, они му по ма жу.
Од јед ном се из Бе о гра да у Под -
го ри цу до во ди Алек сан дар Син -
ђе лић, ко ји ни је био ни ухап -
шен, ко га су на шли да од и гра
уло гу све до ка са рад ни ка и да
при ча све што тре ба. По кре ну та
је ис тра га про тив дво ји це Ру са,
а они уоп ште не по сто је под
оним име ном и пре зи ме ном. У
Ср би ји, у ре ле вант но вре ме, ни -
је би ло Ру са. Ако слу чај но у Ру -
си ји по сто је љу ди са тим име -
ном и пре зи ме ном, он да су то

љу ди ко ји не ма ју ни ка кве ве зе
са овим слу ча јем и то се мо же
ла ко до ка за ти. Не знам за што
ру ска ди пло ма ти ја ћу ти и не из -
но си у јав ност да су ово ла жна
име на и ла жне оп ту жбе, али мо -
ја је ду жност као на род ног по -
сла ни ка да све што сам са знао
са оп штим На род ној скуп шти ни
и срп ској јав но сти и да по ста -
вим пи та ња ми ни стри ма по ли -
ци је и ди пло ма ти је Не бој ши
Сте фа но ви ћу и Иви ци Да чи ћу,
јер ће они сно си ти ди рект ну од -
го вор ност за уче шће у овој ве -
ли кој за ве ри про тив срп ског на -
ро да. Ово је ве ли ка за ве ра и про -
тив Ср би је и про тив Ру си је. Да је
Ру си ја хте ла да укло ни Ми ла
Ђу ка но ви ћа, има сто ти не на чи -
на да га оду ва, да га мрак про гу -
та, а не да ку пе љу де пред пен -
зи јом, пен зи о не ре и ста ри це да
иду та мо да га оба ра ју.

„Да нас”
8. де цем бар 2016. го ди не
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БИ ЛА ЈЕД НОМ ЈЕД НА МА КЕ ДО НИ ЈАБИ ЛА ЈЕД НОМ ЈЕД НА МА КЕ ДО НИ ЈА

Да ли др жа ва чи је име по чи ње са „бив ша” има раз ло га да се на да би ло че му у бу дућ -
но сти? Да ли „бив ша” уоп ште по сто ји? Оста ла им и Ју го сла ви ја, иако су ис тр ча ли из ње
ме ђу пр ви ма. Бив ша Ју го сло вен ска Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, та ко се да нас пу ним име -
ном зо ве те ри то ри ја за ко ју се оти ма ју Ма ке дон ци и они што су по зна ти по оти ма њу.
А мо гло је бо ље. Да ни су баш у све му по слу ша ли За пад. Ко ји им је ле пе по кло не до нео.
Го во рио им је Ше шељ још тих де ве де се тих го ди на шта их че ка, али уза луд, где да слу -
ша ју јед ног Ср би на, па још озна че ног као екс тре ми сту. Са да се узда ју са мо у Бо га и Ру -
се. Ма ке дон ци. Да не бу ду бив ши.

ДЕ МОН СТРА ЦИ ЈЕ ДЕ МОН СТРА ЦИ ЈЕ 
У РЕ ЖИ ЈИ ЗА ПА ДАУ РЕ ЖИ ЈИ ЗА ПА ДА

ТВ Пинк 3
Eми си ја „Пра вац”
22. јун 2016. го ди не

Др Во ји слав Ше шељ: То је за -
пад њач ка ре жи ја. Ни ко ла Гру ев -
ски је, ру ко во де ћи се ин те ре си ма
Ма ке до ни је и ма ке дон ског на ро -
да, отво рио пу те ве спо ра зу ме ва -
ња са Ру си јом и то је од јед ном по -
кре ну ло ла ви ну за пад не хи сте -
ри је и про па ган де про тив ње го -
вог ре жи ма.

(Од го вор на но ви нар ско пи -
та ње о ан ти вла ди ним де мон -
стра ци ја ма у Ско пљу)

МА КЕ ДО НИ ЈА ЈЕ БУ РЕ БА РУ ТАМА КЕ ДО НИ ЈА ЈЕ БУ РЕ БА РУ ТА

„Ало”
11. но вем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Аме ри кан ци и дру ги за пад ња ци
су по ку ша ли да сру ше власт у Ма ке до ни ји, вла ду Ни ко ле Гру ев -
ског, за то што је он по чео да во ди са мо стал ни ју по ли ти ку и по чео
да тра жи ка на ле спо ра зу ме ва ња са Ру си јом. Ма ке до ни ја је, из ме ђу
оста лог, за ин те ре со ва на, по што је Бу гар ска спре чи ла „Ју жни ток”,
да овај тур ски ток пре ко Грч ке и Ма ке до ни је иде у цен трал ну
Евро пу, на до ве зу ју ћи се на Ср би ју, па Ма ђар ску и та ко да ље, што
је са свим ра ци о нал но са гле да ва ње ин те ре са Ма ке до ни је. И од мах
су га уз др ма ли и по што опо зи ци ја ни је има ла шан си да га по бе ди
на из бо ри ма, они су не пре кид но од ла га ли, од ла га ли из бо ре.

Дру го, та мо је бу ре ба ру та, тих ско ро 30 по сто Ал ба на ца, та мо
где су ве ће кон цен тра ци је Ал ба на ца ма ке дон ска по ли ци ја ни је у
ста њу да нор мал но оба вља сво је по сло ве. Они су одав но др жа ва у
др жа ви.
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ПОД ЗЕМ НА ПО ЛИ ТИ КАПОД ЗЕМ НА ПО ЛИ ТИ КА
За јед ног са вре ме ног по ли ти ча ра од

кључ не ва жно сти је по ја вљи ва ње у ме ди -

ји ма, на те ле ви зи ји пре свих оста лих. Уре -

ђи вач ка по ли ти ка ко ја сми шље но из о -

ста вља би ло ко ју по ли тич ку пар ти ју ди -

рект но се укљу чу је у по ли тич ку бор бу и

ауто мат ски гу би сва пра ва ко ја, по при ро -

ди про фе си је, при па да ју тој ре дак ци ји и

ње ним но ви на ри ма. Са дру ге стра не, је ди -

ни услов ко ји би тре ба ло да ис пу ња ва

пар ти ја ко ја тра жи сво је ми ну те на те ле -

ви зи ји је тај да је пар ла мен тар на. За то

што те стран ке за и ста и пред ста вља ју на -

род, ве ће или ма ње де ло ве гла сач ког те -

ла. Си гур но да оне ван пар ла мен тар не, ко -

јих има на сто ти не, не ма ју иста пра ва на

ме диј ску за сту пље ност, њи хо во је да се

до ка жу на из бо ри ма.

Све ово на ро чи то ва жи у слу ча ју др жав -

них ме ди ја, као што је Ра дио-те ле ви зи ја

Ср би је, по зна ти ја по скра ће ни ци РТС. Под

фир мом јав ног сер ви са ова ме диј ска ку -

ћа, под вођ ством Дра га на Бу јо ше ви ћа,

отво ре но се упу сти ла у пре кра ја ње срп -

ске по ли тич ке сце не. Уред нич ка еки па

ко ја су ве ре но вла да на шим екра ни ма

истог је по ли тич ког опре де ље ња као и

њен шеф, што у пре во ду зна чи да та мо не -

ма ме ста за Во ји сла ва Ше ше ља и Срп ску

ра ди кал ну стран ку.

До ког сте пе на иде њи хов без о бра злук,

ви ди се сва ко днев но, али нај бо ље је до ка -

за ти га на јед ном при ме ру. У еми си ји по -

ли тич ке са др жи не „Око”, 13. де цем бра

2016. го ди не, глав на те ма би ла је про ти в -

ље ње Хр ват ске да се Ср би ји отво ри по -

ЈАВ НА КУ ЋА ЈАВ НА КУ ЋА 
У ТА КОВ СКОЈ 10У ТА КОВ СКОЈ 10

ТВ Пинк 3
Eми си ја „Пра вац”
22. јун 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Са -
да има те две, три при ват не те ле -
ви зи је ко је су под кон тро лом ре -
жи ма, јед на од њих је Пинк, дру га је
Хе пи, тре ћа је Сту дио Б, а др жав на
те ле ви зи ја је под кон тро лом срп -
ских не при ја те ља, за пад них си ла. 

Јав ни сер вис је као јав на ку ћа,
та ко су ор га ни зо ва ни. На мет ну ли
су гра ђа ни ма оба ве зу пла ћа ња
про гра ма, а во де ан ти срп ски про -
грам и ни ко не мо же да им ста не
украј. 

Ни су ме ни ка да по зва ли за ових
ско ро две го ди не, го ди ну и по да на.
Ни ка да ни сам го сто вао ни у јед ној
еми си ји.
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ЈАВ НОГ СЕР ВИ САЈАВ НОГ СЕР ВИ СА
гла вље 26 у при ступ ним пре го во ри ма са
Европ ском уни јом. Да би за до во љи ли обе
стра не, про е вроп ску и евро скеп тич ну, у
сту дио су по зва ни по ли ти ча ри ко ји за сту -
па ју те стра не. Сме шно, али исти ни то, као
глав ни про тив ник евро у ни ја ће ња ме сто
је за у зе ла Сан да Ра шко вић Ивић. За у зе ла
је пра ва реч, јер та же на не пред ста вља
ни ког, у пар ла мен ту се ди иако је из ба че -
на из стран ке на чи јој ли сти је иза бра на.
Та иста пар ти ја јој је тра жи ла да вра ти
ман дат, на шта се она оглу ши ла. Плус, ње -
но про ти вље ње европ ским ин те гра ци ја -
ма је но ви јег да ту ма, Евро па јој је би ла ми -
ла и дра га док је би ла ам ба са дор у Ита ли -
ји – ка ко за вре ме Ко шту ни це, та ко и Та -
ди ћа. Зна ју ћи да та ква, ка ква је, не мо же
на не ти пу но ште те, Бу јо ше вић је про це -
нио да је она нај бо љи са го вор ник ко ји

има ар гу мен те про тив Хр ват ске и Европ -

ске уни је, па је го спо ђа за се ла у сту дио. И

ни шта па мет но ни је ре кла. Ни смо ни оче -

ки ва ли. Да кле, све ово је сра чу на то про -

тив Во ји сла ва Ше ше ља – као глав ни про -

тив ник Европ ске уни је пред ста вља се не -

ко ко пој ма не ма о че му при ча, мар ги нал -

на осо ба ко ја ни ког не пред ста вља и ко ја

при ма ту ђу скуп штин ску пла ту.

Све би дру га чи је из гле да ло да је у сту -

дио ушао Во ји слав Ше шељ, ле те ло би

пер је и по Хр ват ској и по Евро пи. Ово је са -

мо је дан од ма не ва ра из бе га ва ња Во ји -

сла ва Ше ше ља, али нај бе зо бра зни је је то

што се Бу јо ше вић и ње го ви до да на шњег

да на ни су удо сто ји ли да од го во ре на пи -

та ње за што Ше ше ља не ма у еми си ја ма

Јав ног сер ви са.

ТЕШКА БРУ КА ТЕШКА БРУ КА 
БУ ЈО ШЕ ВИ ЋЕ ВОГБУ ЈО ШЕ ВИ ЋЕ ВОГ

СЕР ВИ САСЕР ВИ СА

КТВ Зре ња нин
Eми си ја „Без цен зу ре”
24. ок то бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Тра жи мо у име Срп ске ра ди кал не
стран ке да се РЕМ пот пу но уки не,
да све то бу де у над ле жно сти од ре -
ђе ног ми ни стар ства, Ми ни стар -
ства ин фор ми са ња на при мер или
ка да је реч о елек трон ским ме ди ји -
ма Ми ни стар ства за са о бра ћај и те -
ле ко му ни ка ци је и да ми ни стар -
ство бу де од го вор но за све и да има
сна жне ин спек ци је, а не без број др -
жав них аген ци ја ко је се по на ша ју
као да су пот пу но не за ви сне и од
др жа ве и од дру штва. 

И са да та мо има те јед ног Го ра на
Ка ра џи ћа ко ји је че ти ри го ди не
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ваљ да био на че лу те аген ци је, а
он да је на те рао два јав на пред -
у зе ћа да да ју осни вач ки улог за
ак ци о нар ско дру штво ко је ће
пре у зе ти 30 ка блов ских те ле -
ви зи ја у Ср би ји.

То је по ру ка да још увек жи -
ви мо у усло ви ма пот пу не са мо -
во ље по ли тич ких и дру гих
моћ ни ка. 

Кон ку рен ци ја из ме ђу ме ди ја
увек по сто ји и не мо же те је су -
зби ти и не тре ба је су зби ја ти.
Са мо, кон ку рен ци ја мо ра би ти
прав но уре ђе на. Код нас је про -
блем што ни је прав но уре ђе на,
па смо има ли и спро во ђе ње за -
ко на о пре тва ра њу свих ме ди ја
у при ват не, а он да су не ки би ли
при ви ле го ва ни, до би ја ли су од
др жа ве и од ло кал них са мо у -
пра ва до та ци је за свој рад, на
осно ву кон кур са, а не ки ни су.
Из но сио сам при мер у Скуп -
шти ни Ср би је да је лист „Да -
нас”, ко ји има ти раж 2.500 при -
ме ра ка, до ти ран од стра не Вла -
де Вој во ди не. Има мо та кве слу -
ча је ве.

Аме ри кан ци су нам се на
вре ме уме ша ли у по сао и са мо
ме ди ји ко ји су би ли у скла ду са
њи хо вом по ли ти ком мо гли су
да до би ју на ци о нал не фре -
квен ци је. Они још увек упра -
вља ју др жав ном те ле ви зи јом,
та ко зва ним јав ним сер ви сом.
Све је у аме рич ким ру ка ма. Па
овај њи хов ад ми рал Пе тре ус
ко ли ко др жи те ле ви зи ја под
сво јом кон тро лом.

Пинк и Хе пи оп ста ју за то
што су бли ски ре жи му. Да ни су
бли ски на пред њач ком ре жи -
му, ко зна шта би са њи ма би ло. 

Не ма ме на јав ном сер ви су, а
има ме на ре жим ским те ле ви -
зи ја ма, али та мо где нај ма ње
сме там, у за бав ним еми си ја ма.
Ка да сте ме по след њи пут ви -
де ли на Хе пи ју или Пин ку у
озбиљ ним еми си ја ма? Одав но
ни сте.

БО ЉЕ КА ДА РТС НЕ РА ДИ НИ ШТАБО ЉЕ КА ДА РТС НЕ РА ДИ НИ ШТА

Сед ни ца На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је,
6. де цем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ле по је то кад пред сед ник Вла де
ме ни од го ва ра 26 ми ну та на мо јих 20 и ја он да по сле имам са мо два
ми ну та.

Го спо ди не Ву чи ћу, до 2000. го ди не ни је би ло ро ка за под но ше -
ње бу џе та На род ној скуп шти ни. Рок је био да се бу џет до не се до
но ве го ди не, у про тив ном пре ла зи ло се на при вре ме но фи нан си -
ра ње. Дру гих ро ко ва ни је би ло, али вас под се ћам, пред из бо ре
2000. го ди не, до не ли смо бу џет не где у сеп тем бру ме се цу, баш за -
то, ра чу на ју ћи да мо же би ти не ке гу жве, не че га, па да не стиг не мо
да га на вре ме до не се мо.

Ви се вр ло до бро се ћа те ка кве су би ле рас пра ве уну тар Вла де о
бу џе ту и ка ко смо ко пља ло ми ли и ка ко сам до те ри вао у ред, пре
све га, ми ни стре со ци ја ли сте и ми ни стре из ЈУЛ-а ко ји су гра би ли са -
мо за сво ја ми ни стар ства. Има ли сте и ви то, чу јем ов де, це па ли сте,
мо ра ли сте да це па те, ако је то тач но, под не се ни За кон о бу џе ту.

Ово, да кле, ни је тач но што сте ре кли за 2000. го ди ну. Ако је про -
блем пла та за по сле них на др жав ној те ле ви зи ји, ле по ова ру ко во -
де ћа бу лу мен та да оде, да др жа ва на ста вља да њи ма ис пла ћу је пла -
ту, тро шко ви ће би ти бар два пу та ма њи и не мо ра ју да ра де ни шта.
Бо ље је ка да не ра де ни шта.

Ре кли сте – на Вој во ди ну од ла зи са мо 800 ми ли о на за јав ни сер -
вис. Ме ђу тим, до дат них 400 ми ли о на иде да им се згра да по диг не,
и ви ше од 400. Да ли је баш у овом мо мен ту то би ло нај по треб ни је,
као ин ве сти ци ја?
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Ко је тукао Обрадовића по ушима

ДВЕ РИ И УСТА ШКЕ ЗВЕ РИДВЕ РИ И УСТА ШКЕ ЗВЕ РИ
Има јед на гру пи ца у скуп штин ским клу па ма ко ја је се би на де ну ла име „Две ри”. Зна

се шта су цр кве не две ри, на ла зе се на ико но ста су и одва ја ју ол тар ски део. Та ко се про -
зва ше ове га лам џи је, ваљ да у же љи да до ка жу сво је хри шћан ство, срп ство, ве ро ват -
но не што та ко. Хра бар је то ко рак узе ти јед ну та кву све ти њу за сво је име, тре ба во ди -
ти ра чу на да се не обру ка две хи ља де го ди на хри шћан ства. А ови Об ра до ви ће ви се по -
на ша ју баш су прот но, ту кли же не у из бор ној ко ми си ји, раз ва љи ва ли вра та, а вр ху нац
је њи хо во бра ти мље ње са уста ша ма. Па их још ше та ли по Бе о гра ду, би ли им на услу -
зи, сли ка ли се. Пол тро ни. И они би да пре от му по зи ци ју Срп ске ра ди кал не стран ке и
ње не гла со ве! Об ра до вић да за ме ни Ше ше ља? Сме шно, зар не.

ОБ РА ДО ВИЋ ЈЕ МО ГАО ДА ВРА ТИ ПО СЕ ТУ ОБ РА ДО ВИЋ ЈЕ МО ГАО ДА ВРА ТИ ПО СЕ ТУ 
ПЕР НА РУ НА УСТА ШКОМ СКУ ПУПЕР НА РУ НА УСТА ШКОМ СКУ ПУ

„Ало”
20. де цем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше -
шељ: Две ри ма смо по че ли да
се ба ви мо ка да смо са зна ли за
Ја сми ну Ву јић, ко ја је члан њи -
хо вог нај у жег ру ко вод ства, и
ка да се ис по ста ви ло да има
шпи јун ски пе ди гре, а он да сам
се тру дио да про у чим исто ри -
јат Две ри јер су они пре мог
од ла ска на слу жбе ни пут би ли
бе зна чај на не вла ди на ор га ни -
за ци ја. Ви дим из њи хо вих по -
ли тич ких на сту па да се ни ка -
да не за ла жу за ви ше пар тиј -
ски си стем, за пар ла мен тар ну
де мо кра ти ју, за вла да ви ну
пра ва...

Из вор њи хо ве иде о ло ги је је
уче ње Ди ми три ја Љо ти ћа, а
Љо тић је био след бе ник Му со -
ли ни ја и у вре ме Кра ље ви не
Ју го сла ви је он и ње го ва стран -
ка, од но сно по крет „Збор”, на
из бо ри ма ни ка да ни су мо гли
да до би ју ви ше од је дан од сто
гла со ва. Љо ти ћев ка пе тан Ма -
ри сав Пе тро вић је уче ство вао
у стре ља њу ђа ка у Кра гу јев цу.

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Бо шко Об ра до вић за слу жу је да
бу де јав но жи го сан за то што је у
Скуп шти ну Ср би је као го ста до -
вео хр ват ског по сла ни ка Ивана
Пер на ра, а тај је у су бо ту уче ство -
вао на уста шком ску пу у За гре бу.

Кад је Об ра до вић у но вем бру
мо гао да во да Пер на ра по Скуп -
шти ни Ср би је и пред ста вља га
као „ве ли ког срп ског при ја те ља”,
мо гао је и да му уз вра ти по се ту
на том уста шком ску пу. Пер нар
је ве ћи уста ша од са да шњег хр -
ват ског ре жи ма, а Две ри су из ни -
кле из „љо ти ће ва ца”, па су им по -
гле ди на свет слич ни! У сва ком
слу ча ју, Об ра до ви ћа због ово га

тре ба јав но жи го са ти! Ни сам за
хап ше ње љо ти ће ва ца, иако на -
ста вља ју Му со ли ни је ву по ли ти -
ку, али је сам за оштру кри ти ку и
јав но жи го са ње!

Ме ни је спо чи та вао да сам се у
Ха гу спри ја те љио са Ан том Го то -
ви ном, што ни је исти на. Дру жио
сам се са не ким Хр ва ти ма, али не
и са Го то ви ном, јер он ни је же лео
да при ча о по ли ти ци, ра ту и
исто ри ји. Са њим се мо гло при ча -
ти са мо о Шпа ни ји, спор ту и сли -
кар ству. Ме ђу тим, ја сам у Ха гу
био при нуд но, у при тво ру, и ни -
сам мо гао да би рам дру штво, а
Об ра до ви ћа ни ко ни је ту као по
уши ма да Пер на ра до ве де у Бе о -
град и још да га ше та по Скуп -
шти ни!

„Ин фор мер”
19. де цем бар 2016. го ди не
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ОД ПО БЕ ДЕ ТРАМ ПАОД ПО БЕ ДЕ ТРАМ ПА
СЛА ЂИ НАМ ЈЕ ПО РАЗ ХИ ЛА РИСЛА ЂИ НАМ ЈЕ ПО РАЗ ХИ ЛА РИ

Ка да су се чла но ви Срп ске ра ди кал не стран ке, пред во ђе ни сво јим пред сед ни -

ком др Во ји сла вом Ше ше љем, по ја ви ли у ма ји ца ма са сли ком До нал да Трам па,

по ја ви ло се и пи та ње да ли се из Ср би је мо же ути ца ти на из бо ре у Аме ри ци.

Скеп са је по сто ја ла, баш као и не го до ва ње ме ђу про за пад ном стру јом у Ср би ји.

Ис по ста ви ло се да је др Ше шељ по го дио у пра ву жи цу. Апе ло вао је на срп ску ди -

ја спо ру да гла са за Трам па, ка ко би се пре ки нуо кон ти ну и тет вла сти де мо кра -

та, чи ја по ли ти ка де це ни ја ма ис тре бљу је срп ски на род. На рав но, још је ра но го -

во ри ти ка ко ће из гле да ти аме рич ка спољ на по ли ти ка под До нал дом Трам пом,

али оно што је го во рио у кам па њи ни је оста ви ло рав но ду шним ни јед ног срп -

ског па три о ту. Ни Ше шељ ни је се део мир но и из гле да да је ње го ва ак ци ја по мо -

гла да се ди ја спо ра хо мо ге ни зу је и гла са за Трам па. 

При то ме, Во ји сла ву Ше ше љу је, као и сви ма на ма, ве ли ко за до вољ ство при -

чи нио по раз Хи ла ри Клин тон. То је си гур но до би так за Ср би ју, јер Трамп си гур -

но не мо же би ти го ри од ове ка ра кон џу ле, ка ко је пла стич но и тач но опи су је Во -

ји слав Ше шељ. 

Подршка новој Америци
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Подршка новој Америци

ХУ МОР КАО ДЕО ХУ МОР КАО ДЕО 
ГО ВОР НИЧ КЕ ВЕ ШТИ НЕГО ВОР НИЧ КЕ ВЕ ШТИ НЕ

ТВ Пинк
29. ок то бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Трамп
је вр ло па ме тан чо век, вр ло обра зо ван
чо век, го во ри су му вр ло са др жај ни, у
кон ти ну и те ту, ко хе рент ни, кон зи -
стент ни, а што во ли с вре ме на на вре ме
да се на ша ли, не ку гру бљу ша лу да из -
не се, па и ја сам та кав. И ја во лим те гру -
бље ша ле, цр ни ху мор, во лим не ка да и
ла сцив ни реч ник и та ко да ље, али све
као ком би на ци ју са озбиљ ним по ли тич -
ким ста во ви ма, да би те ста во ве учи нио
ин те ре сант ним. Кад при чам са мо о
озбиљ ним ства ри ма сат вре ме на љу ди
пре ста ну да слу ша ју, гла ва па да, по чи ње
сан да их хва та.

СР БИ НА ВИ ЈА ЈУ СР БИ НА ВИ ЈА ЈУ 
ЗА ТРАМ ПАЗА ТРАМ ПА

Те ле ви зи ја На ша
Eми си ја „Уз ју тар њу ка фу”,
30. сеп тем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Сви ча -
сни и по ште ни Ср би на ви ја ју за До нал -
да Трам па, да ће он са се ћи кри ла НА ТО
или га пот пу но уки ну ти, јер за што би
НА ТО по сто јао? Са мо да иза зи ва не ми -
ре у Евро пи. Аме ри ка све мо же у спо ра -
зу му са Ру си јом да по стиг не, и но ву по -
де лу ин те ре сних сфе ра и да ре ша ва ју
за јед но свет ске кри зе и све оста ло.

КА РА КОН ЏУ ЛА КА РА КОН ЏУ ЛА 
ХИ ЛА РИХИ ЛА РИ

„Ин фор мер”
9. но вем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Због
по бе де До нал да Трам па ср це ми је као
Зла ти бор! Пра тио сам бро ја ње гла со ва
це лу ноћ и пре сре ћан сам што је Трамп
по бе дио. Ср це ми је као Зла ти бор! Ви -
де ће мо ка ко ће се ње го ва по бе да од ра -
зи ти на Ср би ју, али са да је ва жно да је
ону ка ра кон џу лу Хи ла ри Клин тон ба -
цио у сеп тич ку ја му.

ТРАМП ЈЕ ЗА МИР СА РУ СИ ЈОМТРАМП ЈЕ ЗА МИР СА РУ СИ ЈОМ

„Ало”
11. но вем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Трамп је чо век ко ји же ли
мир са Ру си јом, ко ји же ли до го во ре са Пу ти ном. То је све
оно што би на ма Ср би ма ишло у при лог. Трамп је за де зан -
га жо ва ње НА ТО пак та. Отво ре но је ста вио до зна ња да
Аме ри ка не ће ско ро ис кљу чи во да пла ћа тро шко ве НА ТО
пак та. Трамп је про тив још не ких...

Но ви нар: А мо жда су све то раз ло зи за што сад по ку ша -
ва ју не да га сме не, али да спре че да до ђе.

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Па, не ве ру јем да га мо гу
сме ни ти, то би би ла ка та стро фа ве ли ких раз ме ра. Трамп је
про тив гло ба ли зма. Трамп је про тив ових тра ди ци о нал них
цен та ра мо ћи у Ва шинг то ну, ко ји кро је ка пу це лом све ту.
Трамп је про тив те за ку ли сне вла де у сен ци, чи ји су ин стру -
мен ти аме рич ки пред сед ни ци уна зад не ко ли ко де це ни ја
би ли. Да кле, Трамп је про ме на у пра вом сми слу ре чи. Оста -
је да ви ди мо ка ква про ме на.
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Подршка новој Америци

ЗНА СЕ ЗНА СЕ 
КО ГА БИ РА МО КО ГА БИ РА МО 

ИЗ МЕ ЂУ ХИ ЛА РИИЗ МЕ ЂУ ХИ ЛА РИ
КЛИН ТОН И КЛИН ТОН И 

ДО НАЛ ДА ТРАМ ПАДО НАЛ ДА ТРАМ ПА

Пинк 3
Eми си ја „Пра вац”
11. но вем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Ми срп ски ра ди ка ли смо ви де -
ли у ње му шан су, не са мо за
Аме ри ку, не го за це ли свет, па и
за нас Ср бе, да иза ђе мо из ових
окол но сти у ко је су нас си лом
сме сти ле за пад не си ле и у ко ји -
ма је два из др жа ва мо. Ни је се
би ло те шко опре де ли ти за
Трам па, ја сам био опре де љен и
од мах чим су кре ну ли са пред -
из бор ном кам па њом, у вре ме
док се во ди ла бит ка уну тар Ре -
пу бли кан ске стран ке ко ће би -
ти кан ди дат. А ка да се ис по ста -
ви ло да иде Трамп про тив Хи -
ла ри Клин тон, он да ап со лут но
ту ни је би ло ни ка кве ди ле ме.
Ве ћег зла од Хи ла ри Клин тон
ми ни смо мо гли за ми сли ти.

Ни ко ча стан и по штен у срп -
ском на ро ду, ни је дан ис кре ни
па три о та ни је мо гао да гла са за
Хи ла ри Клин тон, ни је мо гао да
на ви ја. А ви де ли сте и ово што
је аме рич ка ам ба са да ор га ни -
зо ва ла у Хо те лу „Кра ун пла за”,
ту се, по ред тих ди пло ма та,
оку пио нај го ри срп ски шљам и
олош.

Но ви нар: До бро, не мој те…
Проф. др Во ји слав Ше шељ:

Је сте. Хо ће те да вам на бра јам
ко је све био?

Но ви нар: Мо же те да на бро -
ји те, али за што су они олош?
Мо жда је то са мо њи хов по ли -
тич ки став.

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Ни је у пи та њу по ли тич ки став,
не го су они на ви кли да слу же.

ПО РАЗ ХИ ЛА РИ ПО РАЗ ХИ ЛА РИ 
ЧИСТ ДО БИ ТАК ЗА СР БИ ЈУЧИСТ ДО БИ ТАК ЗА СР БИ ЈУ

„Ин фор мер”
12. но вем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Од по чет ка сам по др жа вао Трам па
за то што уно си но ву на ду це лом чо ве чан ству и за то што је про тив
оту ђе них цен та ра мо ћи, гло ба ли стич ких и за ве ре нич ких кру го ва.
По раз Хи ла ри Клин тон на пред сед нич ким из бо ри ма у САД је чист
до би так за Ср би ју. Трамп се ве о ма ле по из ра зио о Ср би ма и по ну -
дио пре го во ре Ру си ма и ру ском пред сед ни ку Вла ди ми ру Пу ти ну
лич но.

ПО БЕ ДА ТРАМ ПА НА ДА ЗА СР БЕПО БЕ ДА ТРАМ ПА НА ДА ЗА СР БЕ

„Ин фор мер”
13. но вем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Трамп је ве ли ка шан са за Ср бе! Мо -
гао би да нам вра ти Ко со во, уки не санк ци је Ру си ји, све де НА ТО на
нај ма њу ме ру, отво ри пи та ње Ре пу бли ке Срп ске...
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Ко је Лауфер

НАЈБОЉЕНАЈБОЉЕ ОБАВЕШТЕНОБАВЕШТЕН
СРПСКИ ПОЛИТИЧАРСРПСКИ ПОЛИТИЧАР

Политичар који се информише само из медија нема велике шансе за успех, а осим
тога, увек ће бити на репу догађаја који ће га престизати.

Председник Српске радикалне странке увек је важио за политичара који располаже
осетљивим информацијама из света политике али и подземља, што је, нажалост, у слу-
чају Србије веома често уско повезано. У неколико изабраних чланака др Шешељ обја-
шњава, колико је то могуће, на који начин долази до проверених и правовремених из-
вештаја. Време је показало да је увек био у праву, као и да је истанчаним инстинктом
био у стању да одстрани оно што су му подметале обавештајне службе. Наравно, овакве
информације никада није чувао за себе, него је с њима излазио у јавност. Да су владајуће
структуре реаговале на његова упозорења, сведоци смо сви, не би се десио егзодус из
Републике Српске Крајине или би коначно решили убиство Зорана Ђинђића, што је нај-
новији случај прећуткивања Шешељевих информација.

ПО ЛИ ТИЧ КА ИС ПО ВЕСТ ВО ЈИ СЛА ВА ШЕ ШЕ ЉАПО ЛИ ТИЧ КА ИС ПО ВЕСТ ВО ЈИ СЛА ВА ШЕ ШЕ ЉА

Отво ре но о Дра шко ви ћу, Ђин ђи ћу, Чо ви ћу,
Ву чи ћу...

Kад је до шао у Срп ску ра ди кал ну стран ку
Ву чић је био не ис ква рен мла дић, до во љан је
био је дан ње гов ТВ на ступ да га од ре дим за по -
сла ни ка, при се ћа се ли дер ра ди ка ла.

Ли дер Срп ске ра ди кал не стран ке Во ји слав Ше -
шељ у ве ли кој по ли тич кој ис по ве сти ко ју је об ја -
вио „Не дељ ник” ре као је да је пред сед ник СПО Вук
Дра шко вић, ина че ње гов кум, осам де се тих и де -
ве де се тих го ди на по ли ци ји ре дов но „дру као” нај -
бли же са рад ни ке.

Ше шељ је от крио и ка ко је „те сти рао” мла дог
Алек сан дра Ву чи ћа, али и за што му је Зо ран Ђин -
ђић по сле на ред бе из Ва шинг то на пре ко но ћи
окре нуо ле ђа. Пре но си мо нај за ни мљи ви је де ло ве
ове ис по ве сти:

„Био сам ини ци ја тор да мој кум Вук Дра шко вић
и ја на пра ви мо пар ти ју. Вук се нећ као, Да на га је
на го ва ра ла, али он ни је хтео. Пред Но ву 1990. че -
ка ме код ње га с го то вим про гра мом пар ти је и ја
ви дим ту озбиљ них ства ри, али и не бу ло за по пут
то га ка ко ће се ко ја ка сар на зва ти. На шта је све

Вук на ле тао, ка кве је све не бу ло зе ра дио, па то је
не ве ро ват но... Уоп ште ни је имао скло но сти да
фор ми ра мо дер ну стран ку, не го је са мо по на -
вљао: Сад си ти ово, сад си ти оно.”...

„...Вук до ста ла же, за и ста је без ика квог мо ра ла.
Ју на чи се ка ко се др жао пред по ли ци јом, а то ни је
исти на. Увек је ‘пе вао’ као бе ла ла ла и сам сво јом
ру ком пи сао из ве шта је. И ла же на нај бед ни ји на -
чин да сам ло ше по сту пао пре ма Бо ри сла ву Ми -
хај ло ви ћу Ми хи зу, да сам му из ну ђи вао но вац за
књи ге”...

„...Са ДС-ом сам по чет ком де ве де се тих био нај -
бли жи. Ре дов но су ме зва ли на њи хо ва оку пља ња,
а на пр ве три њи хо ве скуп шти не био сам чак по -
ча сни гост. СРС је ка сни је са ДС и ДСС фор ми рао
тех нич ку ко а ли ци ју и кра јем 1994, али углав ном
1995, по бе ђи ва ли смо Ми ло ше ви ћа на ло кал ним
из бо ри ма и осва ја ли власт. Све док др жав ни се -
кре тар САД Во рен Кри сто фер ни је до шао у Бе о -
град са зах те вом да Ми ло ше вић пре у зме Сту дио
Б, а тај пр ља ви по сао оба вио је Не бој ша Чо вић. Та -
да је Зо ра ну Ђин ђи ћу на ло жио да пре ки не са рад -
њу са мном. То је био мој крај са Ђин ђи ћем”...

„...Ву чић је кад је до шао у Срп ску ра ди кал ну
стран ку био ве о ма обра зо ван, не ис ква рен мла -
дић, пун скру пу ла пре ма ста ри ји ма, ауто ри те ти -

„Ин фор мер”
20. ја ну ар 2017. го ди не
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ИМАМ СВОЈ ДБИМАМ СВОЈ ДБ

„Екс прес”
7. мај 2016. го ди не

У де лу ин тер вјуа об ја вље ног у „Екс пре -
су”, Во ји слав Ше шељ је об ја снио ка ко до -
ла зи до ва жних ин фор ма ци ја. У крат ким
цр та ма је пре до чио јав но сти раз вој ни
пут оно га што је да нас по зна то под име -
ном Ла у фер.

Проф. др Во ји слав Ше шељ: „Ан га жо вао
сам од ре ђен број пен зи о ни са них функ ци о -
не ра Уд бе, офи ци ра Вој не без бед но сти, фор -
ми рао сам јед ну оба ве штај ну гру пу ко ја се
зва ла Фе никс. Се ди ште је би ло у Охрид ској
ули ци. И он да кад сам оти шао у за твор, у
сеп тем бру 1994. го ди не, у јед ном мо мен ту
по ли ци ја их је све по хап си ла и са слу ша ва ла.
Они су при зна ли, ни су ни шта кри ли. И ни су
они ту мо гли да им на ђу кри вич но де ло, ни -
су мо гли да до ка жу ода ва ње др жав не тај не
јер је то ма ло те же до ка за ти. А они пен зи о -
не ри, учла ни ли се у стран ку и… Али, у њих
ви ше ни сам имао по ве ре ња. При ме тио сам
да су са да ин фор ма ци је зна чај но дру га чи је
не го што су би ле и да се кре ћу у дру гом
прав цу. По ла ко сам то уга сио. Он да се по ја -
вио Бо жа Спа сић са иде јом да фор ми ра аген -
ци ју РИС, Ра ди кал ску ин фор ма тив ну слу -
жбу. До бро, ја при хва тим. Он ми је до ла зио
сва ког че тврт ка не где по ла са та или сат
пред кон фе рен ци ју за штам пу и до но сио не -
ке ин фор ма ци је на па пи ру. Али и у то сам
по сум њао.

Не ка ко ми је то би ло про бле ма тич но. Јед -
ном су пре ко То ме по ку ша ли да ми пла си ра -
ју ла жне ин фор ма ци је. Пре ко не ког функ ци -
о не ра Пар ти за на. То ма је до шао с њим у
кон такт, био је не ки су срет са оним сли ка -
рем Та пи јем, ко ји је при па дао Ма ки ној ма -

ма. До во љан је био је дан ње гов те ле ви зиј ски на -
ступ на ко ји сам га по слао да га про ве рим да ли би -
смо мо гли да га од ре ди мо за по сла ни ка. Овла дао
је пот пу но на шом иде о ло ги јом. Ре као сам: Ово је
до бар штоф, тре ба му са мо ма ло до дат ног тка -
ња...”

„...То му Ни ко ли ћа сам упо знао у де цем бру 1990,
већ сам по брао сим па ти је на сту пи ма на ТВ, иако
ни сам до био ни 100.000 гла со ва на пр вим из бо ри -
ма. А ње го ва На род на ра ди кал на стран ка је пу кла,

ни је има ла ни 50.000 гла со ва. Ор га ни зо вао ми је
три би ну у Кра гу јев цу, ко ја је би ла ве о ма до бро
при хва ће на. И та ко је кре ну ло”...

„...Ме ни вој во да Мом чи ло Ђу јић ка же: ‘Ја сам
стар, не ко тре ба да бу де вој во да. Ако ва ма то не
пред ста вља не ки про блем, ја бих да вас про гла сим
за чет нич ког вој во ду’. Ја оду ше вљен! И то би на
Ви дов дан 1989. А ов де ха ос, се ћам се пр ви ме на -
пао Алек сан дар Ти ја нић у сплит ској ’Сло бод ној
Дал ма ци ји’”.
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ДО КА ЗИ О ДО МА ЋИМ ПО ЛИ ТИ ЧА РИ МА У СЛУ ЖБИ АМЕ РИ КЕДО КА ЗИ О ДО МА ЋИМ ПО ЛИ ТИ ЧА РИ МА У СЛУ ЖБИ АМЕ РИ КЕ

Сва ки срп ски по ли ти чар ко ји
је ушао у ам ба са ду Сје ди ње них
Аме рич ких Др жа ва ра дио је
про тив свог на ро да и др жа ве,
твр ди пред сјед ник Срп ске ра ди -
кал не стран ке Во ји слав Ше шељ.
Ше шељ је, го сту ју ћи на ТВ Пинк,
ка зао да је „сми је шно и гро теск -
но” то што су се они та мо „ола ја -
ва ли” же ље ћи јед ни дру ге да по -
ти сну. „Ску пљао сам по дат ке го -
ди на ма. Ода брао сам до ку мен та
и мо ји са рад ни ци и ја пра ви мо
збир ку ко је све у вр ху срп ске по -
ли ти ке био аме рич ки шпи јун”,
ре као је ли дер ра ди ка ла. Ше -
шељ је до дао да се ру ским шпи -
ју ни ма у Ср би ји ни је ба вио јер
не ма опа сно сти од Ру си је. „Она
је при ја тељ ска др жа ва. Чак и у

вре ме Јељ ци на, ка да су гла са ли
за санк ци је на шој зе мљи, она је
ма ло по ма га ла”, ре као је Ше -
шељ, али и до дао да све ве ли ке
др жа ве има ју сво ју шпи ју на жу, и
да „не ма по тре бе да се њи ма ба -
вим док су нам на кло ње не”. Он је
ка зао и да срп ске тај не слу жбе
пре ко ру ских тај них слу жби до -
би ја ју ин фор ма ци је о стра ним
аген ти ма, као и да ће у по не дје -
љак са ру ским ам ба са до ром у
Бе о гра ду раз го ва ра ти о на вод -
ном про те ри ва њу ру ских др жа -
вља на из Ср би је, осум њи че них
за шпи ју на жу. Го во ре ћи о по др -
шци аме рич ком кан ди да ту за
пред сјед ни ка До нал ду Трам пу,
Ше шељ је ка зао да је он па ме тан
чо вјек и да су ње го ви го во ри ве -
о ма „па мет ни и кон ци зни”. „То
што во ли гру бље ша ле, цр ни ху -
мор, ла сцив не ре чи, па и ја сам

та кав. Ина че би пре ста ли љу ди
да ме слу ша ју да при чам о
озбиљ ним ства ри ма”, за кљу чио
је Ше шељ. Он је ре као и да би је -
ди ни про тив кан ди дат на пред -
сто је ћим пред сјед нич ким из бо -
ри ма мо гао да му бу де пред сјед -
ник Срп ске на пред не стран ке и
пре ми јер Ср би је Алек сан дар Ву -
чић. „Зар ми сли те да Са ша Јан -
ко вић или ак ту ел ни пред сед -
ник То ми слав Ни ко лић има ју
шан се про тив ме не? Ни ко лић
има ми ни мал не шан се и на
овим пред сед нич ким из бо ри ма
мо же да про ђе као Ни ко ла Ше -
ће ро ски”, из ја вио је Ше шељ. Ли -
дер ра ди ка ла је за се бе ре као да
је он је ди ни си гу ран кан ди дат у
пр вом кру гу пред сјед нич ких из -
бо ра, док ће му у дру гом кру гу
про тив кан ди дат би ти „не ко из
про за пад њач ких пар ти ја”.

Тан југ
29. ок то бар 2016. го ди не

фи ја шкој гру пи, и он је као То -
ми дао по вер љи ве ин фор ма ци -
је да их ме ни пре не се. То ма ми
је то до нео на па пи ру. Ма ло сам
се рас пи ти вао и ни сам мо гао да
на ђем по твр ду. Он да сам фор -
ми рао тре ћу гру пу ко ја је ра ди -
ла до мог од ла ска у Хаг. Од ре ђе -
не ин фор ма ци је да ва ла је и То -
ми сла ву Ни ко ли ћу. Он се то ли -
ко упла шио у вре ме „Са бље” да
је све то што је до би јао спа лио.
Ме ни је сад жао, то је ра ђе но у
јед ном при мер ку и то сад не -
мам. И сад кад сам се вра тио
стр пљи во сам об на вљао ту слу -
жбу и она да нас ак тив но функ -
ци о ни ше.”

Сле ди ло је но ви нар ско пи та -
ње да ли се Ла у фер и да нас ја -
вља.

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
„Ја вља се. Ре као сам да Ла у фер
ни је је дан чо век, по је ди нац. То
је гру па љу ди.”
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НЕ ЗА ДО ВО ЉАН ПО ЛИ ТИЧ КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈОМНЕ ЗА ДО ВО ЉАН ПО ЛИ ТИЧ КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈОМ
TOMATOMA НИ КО ЛИЋ ЈЕ БИО СПРЕ МАН ДА ИЗА ЗО ВЕ КР ВО ПРО ЛИ ЋЕНИ КО ЛИЋ ЈЕ БИО СПРЕ МАН ДА ИЗА ЗО ВЕ КР ВО ПРО ЛИ ЋЕ

Ли дер Срп ске ра ди кал не
стран ке Во ји слав Ше шељ оце -
нио је да нас да је пред сед ник
Ср би је То ми слав Ни ко лић, све -
стан то га да не ма ви ше шта да
оче ку је у по ли тич ком жи во ту
Ср би је, сла њем „иша ра ног во -
за” на Ко со во по ку шао да иза -
зо ве кр во про ли ће и ство ри си -
ту а ци ју у ко јој би га ви де ли као
во ђу и спа си те ља.

„Ни ко лић је био спре ман да
иза зо ве кр во про ли ће про во ка -
ци јом са пут нич ким во зом
иша ра ним па ро ла ма ко је би
си гур но Шип та ре ири ти ра ле,
иза зва ле њи хов бес и те рор,
али у овом слу ча ју и њи хо ву
ору жа ну бан ду фор ми ра ну уз
по др шку НА ТО”, ре као је Ше -
шељ на кон фе рен ци ји за но ви -
на ре, и до дао да је то био при -
мер ка ко пред сед ник, не за до -
во љан по ли тич ком по зи ци јом,
мо же да на не се ште ту и др жа -
ви и свом на ро ду.

Пре ма ре чи ма ли де ра ра ди -
ка ла, То ми слав Ни ко лић је то
сра чу на то ура дио оче ку ју ћи да
ће, ако Шип та ри на пад ну воз,
би ти жр та ва и кр во про ли ћа, да
ће срп ска по ли ци ја ре а го ва ти и

да ће на тај на чин про бу ди ти па -
три о ти зам.

„Оче ки вао је да ће на ша по -
ли ци ја уз вра ти ти, до ћи ће до
ве о ма не у рал гич не си ту а ци је у
ко јој ће про бу ди ти па три о ти -
зам и сви ће у ње му ви де ти во ђу
и спа си о ца и ни ко му не мо же
опе пе ли ти ни шта у по гле ду но -
ве пред сед нич ке кан ди да ту ре”,
ре као је Ше шељ и до дао: „Ме -
ђу тим, сви по ли тич ки чи ни о ци
су га од мах про зре ли и на род у
це ли ни, и ни ко ме у овом тре -
нут ку ни је би ло до то га да се
иза зи ва но ва кри за, ни ти је то
па мет но за срп ски на род”.

Пре ма ње го вим ре чи ма, си ту -
а ци ја око во за је по ка за ла ка кву
ште ту др жа ви и на ро ду мо же да
иза зо ве са да шњи пред сед ник не -
за до во љан по ли тич ком по зи ци -
јом. До дао је да се слич но мо гло
ви де ти и на при ме ру од ла зе ћег
пред сед ни ка САД Ба ра ка Оба ме,
ду бо ко не за до вољ ног из бор ним
ре зул та ти ма и они ма ко ји власт
на сле ђу ју:

„Иако пред сед ник у Ср би ји
не ма ве ли ке над ле жно сти, ви -
де ли смо да са да шњи пред сед -
ник има мо гућ но сти да на пра -
ви огром не про бле ме др жа ви и
на ро ду ако је лич но не за до во -

љан по ли тич ком по зи ци јом,
ако је све стан да га до ју че ра -
шња пар ти ја не ће ис та ћи као
кан ди да та на из бо ри ма и ако је
све стан да ви ше ни шта не мо -
же да оче ку је у по ли тич ком
жи во ту Ср би је.”

Он је до дао да је са да нај ва -
жни је да Ср би ја са че ка сме ну гар -
ни ту ре у САД и пр ви су срет аме -
рич ког и ру ског пред сед ни ка, и
да свој ма ли ча мац чвр сто при ве -
же уз моћ ни ру ски брод и да за -
јед но кре ну у олу ју.

„Ни ко лић не мо же иза зва ти
ору жа ну кри зу а да не кон сул -
ту је са ве зни ке и нај бо ље при ја -
те ље... да ура ди та ко да је Ру си -
ја за пре па шће на, да је Ки на за -
пре па шће на”, ре као је Ше шељ
и до дао да Ср би ја ни ка да ни је
пра ви ла по те зе без кон сул та -
ци ја с Ру си јом, ни пред Пр ви
свет ски рат, ни пред Бал кан ске
ра то ве.

„Ру си ја и Тур ска ја ча ју од но се,
Аме ри ка ће би ти по ти сну та са
Бал ка на, а ве ро ват но не ће би ти
ни за ин те ре со ва на за Бал кан.
Окре ни мо се на вре ме Ру си ји, по -
тра жи мо њен за гр љај ка ко би смо
са чу ва ли оно што има мо и по вра -
ти ли оно што је на ше”, ре као је
Ше шељ.

„Ин фор мер”
19. ја ну ар 2017. го ди не
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ВОЈИСЛАВ ШЕ ШЕЉ ОТ КРИ ВА ДА СУ ВУК ЈЕ РЕ МИЋ ВОЈИСЛАВ ШЕ ШЕЉ ОТ КРИ ВА ДА СУ ВУК ЈЕ РЕ МИЋ 
И БОРИС ТА ДИЋ ШПИ ЈУ НИ РА ЛИ ЗА АМЕ РИ КАН ЦЕИ БОРИС ТА ДИЋ ШПИ ЈУ НИ РА ЛИ ЗА АМЕ РИ КАН ЦЕ

На ви де ло. У до ку мен ти ма
ко је је Ше шељ обе ло да нио у
књи зи „Ви ки ликс ми ја вља –
дру ги део” пи ше да је бив ши
шеф ди пло ма ти је обе ћа вао
САД да ће Ср би ја ући у НА ТО 

Ли дер ра ди ка ла Во ји слав Ше -
шељ оп ту жио је пред сед нич ког
кан ди да та Ву ка Је ре ми ћа да је
то ком во ђе ња срп ске ди пло ма -
ти је, за јед но с та да шњим пред -
сед ни ком Бо ри сом Та ди ћем,
шу ро вао с аме рич ким зва нич -
ни ци ма и гу рао Ср би ју у НА ТО.
Ше шељ твр ди да је Је ре мић и
да нас по све ћен тој про на тов ској
по ли ти ци, те да је шпи ју ни рао
за Аме ре!

Све ове тврд ње ли дер ра ди ка -
ла пот кре пљу је по вер љи вим де -
пе ша ма Ам ба са де САД у Бе о гра -
ду, ко је је об ја вио у сво јој но вој
књи зи „Ви ки ликс ми ја вља – дру -
ги део”.

Ка ко би до ка зао да су пред -
став ни ци вла сти од 2000. го ди не
би ли под ди рект ном кон тро лом
аме рич ких ам ба са до ра у Ср би ји,
Ше шељ у но вом из да њу на во ди
са др жај ин тер не пре пи ске из ме -
ђу Ам ба са де САД и Стејт де парт -

мен та, у ко јој се аме рич ка ад ми -
ни стра ци ја оба ве шта ва да су од
Та ди ћа и Је ре ми ћа до би ли уве ра -
ва ња да Ср би ја „оста је по све ће на
евро ин те гра ци ја ма и евро а -
тлант ским ин те гра ци ја ма”.

„У де пе ши из де цем бра 2007.
Стејт де парт мент је оба ве штен
да су зва нич ни ци МСП за мо ли ли
аме рич ког ам ба са до ра да Ва -
шинг тон од ло жи при зна ње не -
за ви сно сти Ко со ва до но вог из -
бо ра Та ди ћа за пред сед ни ка Ср -
би је. У ви ше де пе ша је ам ба са дор
Мајкл Полт оба ве шта вао сво је
прет по ста вље не да је од Та ди ћа
и Је ре ми ћа до био чвр ста уве ра -
ва ња да је евро а тлант ска бу дућ -
ност Ср би је њи хов нај ви ши при -
о ри тет”, пре при ча ла је функ ци о -
нер ка Срп ске ра ди кал не стран ке
Вје ри ца Ра де та са мо део са др жа -
ја ових пи са ма.

Она ка же да се из об ја вље них
де пе ша, ко је су пи са не од 2003.
до 2010. го ди не, ви ди ко ли ко се
аме рич ка ам ба са да у Бе о гра ду
упли та ла у зва нич ну по ли ти ку
Ср би је.

„От кри ва се да је би ло и јав них
и тај них раз го во ра с на шим др -
жав ним функ ци о не ри ма, али и
руч ко ва, по себ но то ком из бор -

них кам па ња, на ко ји ма су се са
ана ли ти ча ри ма и ис пи ти ва чи ма
јав ног мње ња кре и ра ли реј тин -
зи стра на ка у скла ду с њи хо вим
ин те ре си ма. У број ним пи сми ма
се ви ди да се Је ре мић из ви ња вао
пред став ни ку Ам ба са де САД
због то га што је на пре да ва њу на
Фа кул те ту по ли тич ких на у ка
мо рао јав но да го во ри оно што не
ми сли и за шта се не за ла же.
Отво ре но је Је ре мић твр дио да се
он и Та дић за ла жу за ула зак Ср -
би је у НА ТО, а за јав но кри ти ко -
ва ње За па да прав дао се да је то
са мо да при ву че гла са че де мо -
кра та”, ис при ча ла је Ра де та.

У Је ре ми ће вом ти му ју че ни су
же ле ли да ко мен та ри шу на во де
из де пе ша ко је је об ја вио Ше шељ.

У јед ној од де пе ша ре ги стро -
ван је и је дан ма ра тон ски раз го -
вор Је ре ми ћа с из ве сним кон гре -
сме ном По ом, у ко јем та да шњи
шеф срп ске ди пло ма ти је ни јед -
ном ни је по ме нуо Ру си ју.

„Раз го вор је тра јао три са та, а
Је ре мић ни јед ном ни је из го во -
рио реч „Ру си ја”. То је у де пе ши
за ве де но као за ни мљи во и оце -
ње но да „пред ста вља ин те ре сан -
тан про зор у ње гов пси хо ло шки
про фил”, на во ди Ра де та.

„Информер”
20. јануар 2017. године
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УОЧИ УОЧИ 
ИЗ БО РАИЗ БО РА

СВЕ ЖР ТВУ ЈЕМ СВЕ ЖР ТВУ ЈЕМ 
ЗА ПО ЛИ ТИЧ КЕ ИДЕ А ЛЕЗА ПО ЛИ ТИЧ КЕ ИДЕ А ЛЕ

„Бал кан ин фо”
Eми си ја „Ин тер вју”,
24. фе бру ар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ:Ми по зи -
ва мо срп ски на род и све гра ђа не Ср би је
да на пред сто је ћим из бо ри ма ука же по -
ве ре ње ли сти Срп ске ра ди кал не стран ке,
јер за раз ли ку од дру гих по ли тич ких пар -
ти ја уче сни ца из бо ра, ми на род и гра ђа не
Ср би је ни кад ни смо из не ве ри ли, ни кад
ни смо об ма њи ва ли и за на ма не ма ни ка -
квих пр ља вих тра го ва и кри ми нал них
афе ра. По ка за ли смо да смо ком пе тент -
ни, да смо спо соб ни, да зна мо, да уме мо,
да хо ће мо, да смо вред ни и по жр тво ва ни,
а што је нај ва жни је, до ка за ли смо да смо
спрем ни и са ми да се жр тву је мо за сво је
по ли тич ке иде а ле, за сво ју иде о ло ги ју, за
свој по ли тич ки про грам.

СУ ПЕР И ОР НИ У ОД НО СУ СУ ПЕР И ОР НИ У ОД НО СУ 
НА ПО ЛИ ТИЧ КЕ НА ПО ЛИ ТИЧ КЕ 

ПРО ТИВ НИ КЕПРО ТИВ НИ КЕ

Фо Нет
12. април 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ми ће мо
се пре ма за кон ским про јек ти ма од но си -
ти у скла ду са на шим по ли тич ким, еко -
ном ским, со ци јал ним и на ци о нал ним
про гра мом. А дру го, ми ни ка да ни смо
иза зи ва ли ин ци ден те у На род ној скуп -
шти ни. Увек су ин ци ден те иза зи ва ли
функ ци о не ри вла да ју ћих пар ти ја ко ји су
се оси о но по на ша ли и бес кру пу ло зно и
фла грант но кр ши ли пра ва на род них по -
сла ни ка. Уко ли ко пра ва на род них по сла -
ни ка не бу ду кр ше на, у скла ду са про це -
ду ром ко ја је про пи са на по слов ни ком ми
ће мо се по на ша ти са свим нор мал но, али
не да мо на се бе. Не ће мо до зво ли ти да се
не ко над на ма ижи вља ва. 

Ми не ма мо раз ло га да же ли мо ин ци -
ден те, јер смо су пер и ор ни у од но су на
сво је по ли тич ке про тив ни ке. Ни ко са на -
ма не сме у те ле ви зиј ске ду е ле, увек по -
бе ђу је мо у те ле ви зиј ским ду е ли ма, увек
по бе ђу је мо у скуп штин ским рас пра ва ма,
а он да ин фе ри ор ни функ ци о не ри вла да -
ју ћих пар ти ја при бе га ва ју на си љу.

По ре ђе ња ра ди, сле де ћи ре до ви за бе ле -
же ни су уочи пар ла мен тар них и ло кал них
из бо ра одр жа них у про ле ће 2016. го ди не.
То су из ја ве пред сед ни ка Срп ске ра ди кал не
стран ке др Во ји сла ва Ше ше ља из ко јих се
мо же ви де ти кон ти ну и тет ње го ве по ли ти -
ке, као и ње гов ка рак тер и прин ци пи ко ји -
ма се ру ко во ди од по чет ка сво је по ли тич ке
ка ри је ре. 

Најбољег за председника
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Фо Нет
12. април 2016. го ди не

Но ви нар: Па са да ма ло ка да смо
код ре ги о нал не по ли ти ке, ви оста је -
те чвр сто при иде ји Ве ли ке Ср би је,
што иза зи ва ре ак ци ју су сед ства. Где
су гра ни це Ве ли ке Ср би је на том За -
па ду, ре ци мо?

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Кар ло баг-Огу лин-Кар ло вац-Ви ро -
ви ти ца. То су ет нич ке срп ске гра -
ни це. 

Но ви нар: Ако мо же те у три, че -
ти ри ре че ни це, ка ко ми сли те да се
по стиг ну гра ни це Ве ли ке Ср би је?

Проф. др Во ји слав Ше шељ: То
ни је не што што је мо гу ће оства ри ти
у не по сред ној бу дућ но сти, али то
под ра зу ме ва да се про ме ни свест
Ср ба ка то ли ка, да схва те и при хва те
да го во ре срп ским је зи ком и да им је
по ре кло срп ско и да их је ри мо ка то -
лич ка цр ква на пер фи дан на чин на -
те ра ла да се из ја шња ва ју као Хр ва ти
иако са Хр ва ти ма не ма ју ет нич ке
ве зе, бар не то ли ко бли ске.

ТА МО ГДЕ ЈЕ ПР ВИ ПУТТА МО ГДЕ ЈЕ ПР ВИ ПУТ
ОСТВА РЕН РА ДИ КАЛ СКИ ПЛАНОСТВА РЕН РА ДИ КАЛ СКИ ПЛАН

Кон фе рен ци ја за но ви на ре,
18. април 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Зе мун је ста ри срп ски град у са -
ста ву Бе о гра да. Кад су ра ди ка ли до шли на власт у Зе му ну, пре
ско ро два де сет го ди на, Зе мун је про цве тао, на све стра не се гра -
ди ло, об на вља ло, ас фал ти ра ло, из гра ђи ва не су во до вод не и ка -
на ли за ци о не мре же. Кад год ра ди ка ли ни су на вла сти, то је пе -
ри од де ва ста ци је Зе му на. Ово га пу та, на дам се, кад ра ди ка ли
опет осво је власт, да ће Зе мун де фи ни тив но би ти ра ди кал ски.
По што је ов де еки па Фран цу ске те ле ви зи је, же лим да ис ко ри -
стим при ли ку да по здра вим мог ве ли ког при ја те ља, го спо ди на
Жан Ма ри ле Пе на, ко ји је био наш гост у оп шти ни Зе мун и ов де
је про гла шен за по ча сног гра ђа ни на. Же лим да упу тим по здра -
ве и ње го вој кћер ки Ма рин ле Пен, ко ја је да нас пред сед ник На -
ци о нал ног фрон та Фран цу ске, стран ке са ко јом има мо ве о ма
по ду дар на по ли тич ка ми шље ња, ста во ве и про гра ме.

(Кон фе рен ци ја одр жа на на зе мун ском ке ју, у окви ру кам -
па ње за ло кал не из бо ре)

КО А ЛИ ЦИ О НИ КО А ЛИ ЦИ О НИ 
КА ПА ЦИ ТЕТКА ПА ЦИ ТЕТ

СРП СКЕ СРП СКЕ 
РА ДИ КАЛ НЕ РА ДИ КАЛ НЕ 

СТРАН КЕСТРАН КЕ
„Прав да”
20. април 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ:
Ми смо са ми пре ци зи ра ли соп -
стве ни ко а ли ци о ни ка па ци тет, јер
на ма ни је по треб на власт по сва ку
це ну и уче шће у вла сти. Ми смо
спрем ни на ко а ли ци ју са они ма ко -
ји су про тив ула ска Ср би је у Европ -
ску уни ју и ко ји су за ин те гра ци ју
са Ру си јом. То је на ше прин ци пи -
јел но ста но ви ште од ко га не од -
сту па мо. А сви дру ги ко ји пра ве ра -
чу ни цу са на ма, пра ве за пра во ра -
чун без крч ма ра.

НЕ ОД У СТА ЈЕМ НЕ ОД У СТА ЈЕМ 
ОД ВЕ ЛИ КЕ СР БИ ЈЕОД ВЕ ЛИ КЕ СР БИ ЈЕ
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МИ ЛО ШЕ ВИЋ МЕ ЈЕ ЦЕ НИО МИ ЛО ШЕ ВИЋ МЕ ЈЕ ЦЕ НИО 
ЈЕР НЕ МЕ ЊАМ ПРЕ КО НО ЋИ ЈЕР НЕ МЕ ЊАМ ПРЕ КО НО ЋИ 

ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТА ВО ВЕПО ЛИ ТИЧ КЕ СТА ВО ВЕ

„Франк фур тер ал ге мај не цај тунг” 
(Frank fur ter All ge me i ne Ze i tung)
20. март 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ми лу тин Мр ко -
њић је не дав но дао из ја ву, ми слим баш за „Ку рир”,
ин тер вју је дао, где је об ја снио да је Ми ло ше вић по -
ди гао Срп ску ра ди кал ну стран ку по сле 5. ок то бра
та ко што је из Ха га два пу та ме не по др жао као кан -
ди да та за пред сед ни ка ре пу бли ке. Иако је ње го ва
Со ци ја ли стич ка пар ти ја има ла свог кан ди да та,
Ми ло ше вић је по др жао ме не. А ја ни ка да ни сам
био Ми ло ше ви ћев оми ље ни опо зи ци о нар. Не го
не ки мо ји по ли тич ки про тив ни ци та кве из ја ве да -
ју. А исти на је то да је Ми ло ше вић 1992. го ди не у
ин тер вјуу за „Илу стро ва ну По ли ти ку” на пи та ње
ког опо зи ци о ног по ли ти ча ра нај ви ше це ни, од го -
во рио: „Нај ви ше це ним Ше ше ља, јер он не ме ња
по ли тич ке ста во ве од да нас до су тра и ње го ва
стран ка се не фи нан си ра из ино стран ства.”

КО ЈА ЗА СТА ВА КО ЈА ЗА СТА ВА 
БО ЉЕ ГО РИБО ЉЕ ГО РИ

„Франк фур тер ал ге мај не цај тунг” 
(Frank fur ter All ge me i ne Ze i tung)
20. март 2016. го ди не

„Ин фор мер”
26. де цем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ма љу ди, ви -
де ће те, ми смо још ја чи!

Пре ма на шим по ка за те љи ма, има мо пре ко
20 од сто гла со ва. А Да чић се без Пал ме бо ри
за цен зус.

(Ко мен тар ис тра жи ва ња реј тин га стра -
на ка, об ја вље ног у „Ин фор ме ру”, на осно ву
ко јег срп ски ра ди ка ли има ју 10,5, а со ци ја -
ли сти 7,5 од сто гла сач ког те ла)

РА СТЕ СНА ГА РА ДИ КА ЛАРА СТЕ СНА ГА РА ДИ КА ЛА

Но ви нар: Ко ја за ста ва бо ље го ри, европ -
ска, хр ват ска или за ста ва НА ТО?

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Све до бро го -
ре кад су у мо јим ру ка ма.
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• Јеремића треба хитно испитати одакле му сазнања да ће у Србији ускоро
бити терористичких напада! Сашу Јанковића западне службе уцењују
доказима о убиству у његовом стану! Тома нема шансе против мене,
надам се да се Вучић неће кандидовати

ШЕШЕЉШЕШЕЉ ПОСТРОЈИОПОСТРОЈИО
ИЗБОРНЕИЗБОРНЕ РИВАЛЕРИВАЛЕ

ЈЕРЕМИЋ РАДИ ЗА ИСЛАМИСТЕ ИЗ КАТАРА! 
ЈАНКОВИЋА УЦЕЊУЈУ ДОКАЗИМА О УБИСТВУ!

Пред сед ник СРС Во ји слав Ше шељ твр ди да
бив ши шеф ди пло ма ти је Вук Је ре мић ди рект -
но ра ди за Ка тар, за лив ску мо нар хи ју ко ја по -
др жа ва и фи нан си ра ислам ске те ро ри сте ши -
ром све та!

У ин тер вјуу за „Ин фор мер” Ше шељ ка же да Је ре -
мић, ко ји на ја вљу је сво ју кан ди да ту ру за пред сед -
ни ка Ср би је, до би ја сил не ми ли о не до ла ра и евра
од истих оних ко ји сто је иза Ислам ске др жа ве и де -
це ни ја ма по ма жу Ал Ка и ду и ра ди кал не исла ми -
стич ке по кре те у Си ри ји, Ира ку и Егип ту! 

Пре ма Ше ше ље вим ре чи ма, Је ре ми ће ва не вла -
ди на ор га ни за ци ја ЦИРСД за уз врат за сту па ин те -
ре се исла ми ста у Ср би ји и на Бал ка ну!?! 

– Све ово твр дим на осно ву чи ње ни це да је Вук
Је ре мић вр ло бли зак са чел ни ци ма Ка та ра и да они
ди рект но фи нан си ра ју ње гов ин сти тут, имам за то
и до ка зе. По у зда но знам да су ка тар ски ре жим и Је -
ре мић у из ван ред ним од но си ма. ЦИРСД рас по ла же
огром ном ко ли чи ном нов ца ко ји је мо рао од не куд
да до ђе, ни је га си гур но Вук сам штам пао. 

Има ли све то ика кве ве зе с Је ре ми ће вим тви -
то ви ма у ко ји ма упо зо ра ва на те ро ри стич ке на -
па де у Ср би ји?

– Има, на рав но да има. Па он усред пра зни ка уз -
не ми ра ва јав но мње ње и ши ри па ни ку и страх од
те ро ри ста ка ко би се бе пред ста вио као не ког „спа -
си о ца” ко ји то мо же да спре чи баш тим ве за ма у Ка -
та ру и Са у диј ској Ара би ји... Ка ко год би ло, Је ре ми ћа
тре ба хит но ис пи та ти ода кле му са зна ња да ће у

Ср би ји уско ро би ти те ро ри стич ких на па да. То су
озбиљ не ства ри са ко ји ма се ни јед на др жа ва на све -
ту не ша ли. 

Вук мо жда и про во ци ра то са слу ша ње ка ко
би ефект но за по чео кам па њу?

– Не мо же то да му по мог не у кам па њи јер је ње -
го во по ли тич ко де ло ва ње пот пу но рас крин ка но,
не знам ви ше ко уоп ште мо же да гла са за ње га?! 

А оста ли на ја вље ни пред сед нич ки кан ди -
да ти?

– Не зна се ко ји је го ри од ко га. Онај Са ша Јан ко -
вић има те шку мр љу у сво јој ка ри је ри, та ко да му је
нај бо ље да се не кан ди ду је уоп ште... 

О че му при ча те?
– Зна ју чи та о ци „Ин фор ме ра” од лич но о че му ја

при чам. О не раз ја шње ном уби ству нај бо љег дру га
Са ше Јан ко ви ћа у ста ну Са ше Јан ко ви ћа, пи што -
љем Са ше Јан ко ви ћа! То је стра шно ве ли ко бре ме.
Осно ва но сум њам да за пад не слу жбе има ју до ка зе
о све му то ме, па га већ го ди на ма ти ме уце њу ју. За -
пад нај ви ше во ли да на ва жно ме сто у др жа ви по -
ста ви свог, уце ње ног чо ве ка, ко ји мо ра бес по го вор -
но да слу ша. 

А То ми слав Ни ко лић? Мо же ли он да вам бу -
де озби љан из бор ни так мац?

– То ма не ма ни ка кве шан се у ду е лу са мном и то
и он сам до бро зна... Он не ма шан се да оста не на
функ ци ји пред сед ни ка због без број ко руп циј ских
афе ра. Од сти ца ња фа кул тет ске ди пло ме и ма сте ра
еко но ми је а да ни је дан је ди ни ис пит ни је по ла гао,
до фи нан сиј ских мал вер за ци ја и енорм ног бо га ће -
ња ње го ве по ро ди це. По себ на при ча је око Фон да

„Информер”
4. јануар 2017. године



64 VELIKA SRBIJA FEBRUAR 2017. BROJ 3570

Најбољег за председника

Дра ги це Ни ко лић... Зва нич но су рас по ла га ли са 10
ми ли о на евра, а укуп на вред ност до на ци ја и обје ка -
та ко је су да ро ва ли је око пет ми ли о на евра. Па где
је дру га по ло ви на? И то је са мо оно што је ишло
пре ко ра чу на. Ко зна ко ли ко су до би ли у го то ви ни,
то ни ко жив не мо же раз мр си ти... 

Зву чи те при лич но са мо у ве ре но, а ка ко ће те
по бе ди ти Ву чи ћа ако се кан ди ду је?

– Е ту ће би ти вр ло те шко, ни је ме сра мо та да то
при знам. Ву чић је је ди ни ко ји мо же да ме по бе ди,
али на дам се да се не ће кан ди до ва ти... Ра ци о нал но
ана ли зи рам од нос сна га и чи ње ни це, али не ћу од у -
ста ти од тр ке ни у том слу ча ју. 

Раз би ће мо на пар ла мен тар ним из бо ри ма

На ја вљу ју се и ван ред ни пар ла мен тар ни из бо ри
за јед но са пред сед нич ким...

– Не мам ни шта про тив. На тим ван ред ним из бо -
ри ма ра ди ка ли ће да раз би ју и осво је знат но ви ше
ман да та не го што сад има ју у Скуп шти ни. Сви ис -
тра жи ва чи сад већ мо ра ју да при зна ју да смо ми
убе дљи во дру га нај ја ча по ли тич ка сна га у Ср би ји. 

Да чић не зна да Ми љац ка 
стал но од но си мо сто ве

Шта ми сли те о Да чи ћу као евен ту ал ном пред -
сед нич ком кан ди да ту? Ипак је он, с ма њим пре ки -
ди ма, ви ше од 20 го ди на на вла сти?

– Да чић је бе зна ча јан. Ако се уоп ште и кан ди ду -
је, про ћи ће као бос по тр њу. Он му че ник још не зна
да ни је ни ка кво чу до да Ми љац ка „мо сто ве од не се”.
То се че сто де ша ва. Се ћам се кад смо се као де ца
игра ли око по пла вље ног мо ста на Ми љац ки код
хо те ла „Бри стол” у Са ра је ву... 

ПО СЛЕ ГЛА СА ЊА НЕ МА КА ЈА ЊАПО СЛЕ ГЛА СА ЊА НЕ МА КА ЈА ЊА

КТВ Зре ња нин
еми си ја „Без цен зу ре”
24. ок то бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Мо ра мо у
кам па њу па шта бу де, без об зи ра на ме диј -
ску бло ка ду. Гла са чи не ка раз ми сле до бро
за ко га ће гла са ти. Њи хо ва во ља је не при -
ко сно ве на, а на кон што се гла са ње оба ви,
не вре ди ка ја ње.

Још понешто...Још понешто...

ДИ ЈА ЛОГ СА ДИС ТАН ЦЕ ДИ ЈА ЛОГ СА ДИС ТАН ЦЕ 
СА ЗО РА НОМ МИ ХАЈ ЛО ВИЋСА ЗО РА НОМ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

„Информер”
2. ок то бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ја сам по -
знат као то ле ран тан у ди ја ло гу са по ли -
тич ким про тив ни ци ма, јер им до пу штам
да ка жу и поне ку оштру реч и кри ти ку на
мој ра чун, а што се ти че Зо ра не Ми хај ло -
вић, мо рам вам при зна ти да је не до вољ но
по зна јем. Ви део сам је у Скуп шти ни кад је
по ла га ла за кле тву... У јед ном тре нут ку се
окре ну ла пре ма ме ни и то ли ко јој је смр -
де ло из уста да сам се ума ло оне све стио од
тог за да ха... При ста јем на ди ја лог с њом,
али са мо са ве ли ке дис тан це.

„Ало”
14. де цем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Ствар но не вре ди Је ле ни
Кар ле у ши од го ва ра ти, то је јед на пра зно гла ва осо ба ко ја
не ма мо зга. Она не зна да пе ва, из глед јој је вул га ран, че -
му са ма на пад но до при но си, а по ње ном реч ни ку ја сно се
мо же за кљу чи ти да она ни је ни ка ква да ма.

„Вечерње новости”
22. де цем бар 2016. го ди не

Проф. др Во ји слав Ше шељ: Сле де ће го ди не им до но -
сим спот о чет ни ци ма.
(То ком про јек ци је крат ког фил ма о ак тив но сти ма
Вој ске Ср би је у Ми ни стар ству од бра не)
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