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изађимо Сви на избореОвај број „Ве ли ке Ср би је” је у пот пу но сти по све ћен пред сто је ћимпред сед нич ким из бо ри ма. Ми смо пре све га же ле ли да што бо ље ар -гу мен ту је мо, за што гра ђа ни Ср би је тре ба да гла са ју за Во ји сла ваШе ше ља, као и за што ни ка ко не би сме ли да иза бе ру не ког од ње го -вих про тив кан ди да та.При ли ком из бо ра је пре све га бит но ко је иде је кан ди дат за сту па,и на рав но, да ли је спре ман и спо со бан да их спро ве де у де ло ако бу -де иза бран.Глав ни про тив кан ди да ти Во ји сла ва Ше ше ља на овим пред сед -нич ким из бо ри ма су Алек сан дар Ву чић, Вук Је ре мић и Са ша Јан ко -вић, и сва тро ји ца се за ла жу за ула зак у Европ ску уни ју.Европ ска уни ја је про па ли про је кат. Ство ре на је са иде јом да бу дееко ном ски пан дан Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма и Ру си ји, ко јеима ју огром не те ри то ри је и мно го број но ста нов ни штво, а са мимтим и тр жи ште. Ме ђу тим, и Ру си ја и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа веима ју фе де рал ну власт, што Европ ска уни ја ни ти има, ни ти мо же даима, та ко да је осу ђе на на про паст по пут не ка да шње Ју го сла ви је.Про тив кан ди да ти Во ји сла ва Ше ше ља или ни су до вољ но ин те ли -гент ни да ово схва те, или на мер но ла жу и за ма ја ва ју на род, или сера ди о ме ша ви ни јед ног и дру гог. Да ла жу, то је си гур но. Алек сан дарВу чић је пре из бо ра 2014. го ди не ре као да не ће сма њи ва ти пла те ипен зи је, да би убр зо на кон из бо ра то ура дио. Ре као је и да се не ћекан ди до ва ти на пред сед нич ким из бо ри ма, и убр зо по га зио, као штови ди мо, и ово обе ћа ње.Што се ти че Ву ка Је ре ми ћа, да бе со муч но ла же, до ка за но је у свет -ским раз ме ра ма. У де пе ша ма „Ви ки лик са”, он и сам при зна је да је ла -жов, ка да сво јим за пад ним са го вор ни ци ма об ја шња ва ка ко је онбес по го вор но за ула зак Ср би је у НА ТО, али да гра ђа ни ма го во ри су -прот но. Са ша Јан ко вић, ко ји кри ти ку је све и сва ко га, не ће ни шта да ко -мен та ри ше о наводном уби ству ко је се до го ди ло у ње го вом ста ну.На За па ду, за ко ји се он и ње го ви след бе ни ци зду шно за ла жу, пот пу -но је не за ми сли во да се за пред сед ни ка кан ди ду је чо век у чи јем јеста ну не ко уби јен. И то је, ето, кан ди дат та ко зва не гра ђан ске оп ци је,за пра во ти пич не ма ло гра ђан шти не, ко ја глу ми пред јав но шћу не кини во.На су прот њи ма, има мо пла ни ну ча сти и по ште ња – Во ји сла ваШе ше ља, пред сед нич ког кан ди да та Срп ске ра ди кал не стран ке, чо -ве ка ко ји шта ми сли то и го во ри, а оно што го во ри, то и ра ди. Чо ве -ка ко ји је одр жао реч и ка да је то прак тич но из гле да ло не мо гу ће, ипо бе дио Ха шки три бу нал, нај мла ђег док то ра на у ка у бив шој Ју го -сла ви ји, врхунског интелектуалца, чо ве ка са ја сним опре де ље њемза је ди но мо гу ће ре ше ње за наш на род и на шу зе мљу, за ин те гра ци -ју и са вез са брат ском Ру си јом. За то је на ша по ру ка, ко ју и кроз овајброј „Ве ли ке Ср би је” упу ћу је мо гра ђа ни ма Ср би је: Иза ђи мо сви наиз бо ре и зба ци мо ја рам евро у ни јат ских пре ва ра на та са вра та! Иза -бе ри мо нај бо љег за пред сед ни ка! Иза бе ри мо Во ји сла ва Ше ше ља!
Срђан Гламочанин



Ср би ја на пред сто је ћим из -бо ри ма има не про це њи вушан су да пре ки не са про -па да њем, без на ђем и си ро ма -штвом у ко јем се тре нут но на ла -зи јер пред сед нич ки из бо ри суувек би ли кључ ни и зна чи ли супро ме ну ре жи ма. Та ко је би ло са Сло бо да номМи ло ше ви ћем и СПС-ом, та ко јеби ло са Ко шту ни цом и ДОС-ом, ата ко је би ло и са из бо ром нај глу -пљег пред сед ни ка у исто ри ји Ср -би је – То ми сла ва Ни ко ли ћа, по -сле чи је по бе де је СНС пре у зе лавласт.На че лу Ср би је тре нут но је до -ка за ни кри ми на лац ко ји је ку пиоди пло му а кри ми нал и ко руп ци јапот пу но уни шта ва ју на шу зе мљу.Ср би ја мо ра то ме ста ти на пут, ато мо же је ди но из бо ром Во ји сла -ва Ше ше ља за пред сед ни ка. Во -ји слав Ше шељ је раз от крио кри -ми нал ца Ни ко ли ћа али овом непа да на па мет да да остав ку. Во -ји слав Ше шељ је ра све тља вао го -ди на ма сва по ли тич ка уби ства,све мо гу ће кри ми нал не афе ре, па

чак и уби ство Зо ра на Ђин ђи ћа,на чи ји је зах тев 12 го ди на био уха шком за тво ру а ви ди мо да ни -ко не ре а гу је и не по зи ва на са -слу ша ње Не бој шу Чо ви ћа. Огла -сио се и Ђин ђи ћев нај бли жи са -рад ник Че до мир Јо ва но вић, изчи је из ја ве се ви ди да они зна јусве о уме ша но сти Не бој ше Чо ви -ћа у Ђин ђи ће во уби ство, а ка ко ине би зна ли, ка да су га на су ђе њучла но ви зе мун ског кла на озна -чи ли као на ру чи о ца. Али ни ко тоне ис пи ту је, ни ко не ре а гу је. Паако је та ко са уби ством пре ми је -ра, ка кву прав ду мо гу да оче ку јуобич ни гра ђа ни.Зо ран Ђин ђић је са ра ђи вао сама фи јом и ка да је хтео да се по је -ди на ца од рек не, ли кви ди ра ли суга. Кад се чо век ухва ти у то ко лоне ма му из ла ска, а то што ни коосим Во ји сла ва Ше ше ља не же лида се кри ми нал не афе ре ра све -тља ва ју по ка зу је да су сви осимње га у не ка квим ди ло ви ма и за -ви сном по ло жа ју од ра зних кри -ми нал них, тај кун ских, до ма ћих истра них цен та ра мо ћи.

На пред сто је ћим из бо ри ма Ср -би ја би ра из ме ђу прав не и кри -ми на ли зо ва не др жа ве, а прав нудр жа ву на ши гра ђа ни мо гу даима ју је ди но из бо ром и по бе домВо ји сла ва Ше ше ља. Иако су ста во ви До нал да Трам -па и ње го ва на кло ност Ср би ји ине на кло ност Ал бан ци ма и оста -лим на ма не при ја тељ ским су се -ди ма би ли оп ште по зна ти, ни коосим Во ји сла ва Ше ше ља ни је гајав но по др жао ни ти по звао Ср беу САД да гла са ју за Трам па. Сви сусе, оче ку ју ћи по бе ду Клин то но -ве, ва ди ли да се то бо же прин ци -пи јел но не ме ша ју у уну тра шњества ри Аме ри ке, чи ме су ја снопо ка за ли да их уоп ште не за ни маСр би ја и срп ски на род не го је ди -но лич ни ин те рес и фо те ља. Во ји слав Ше шељ и Срп ска ра -ди кал на стран ка су мо жда је ди -ни у све ту јав но де мон стри ра лиса ма ји ца ма са ли ком До нал даТрам паи нат пи си ма „Vo te Trump”– гла сај за Трам па још 16. ав гу ста2016. По сле то га Ср би из САД сукон так ти ра ли Во ји сла ва Ше ше -ља, ко ји их је прак тич но ор га ни -зо вао да ма сов но гла са ју на аме -рич ким из бо ри ма, а ова по др шкаје до при не ла Трам по вој по бе ди упо је ди ним др жа ва ма где је раз -ли ка из ме ђу ње га и Хи ла ри Клин -тон би ла сра змер на бро ју срп -ских гла са ча.Са да сви ви де оно што је Во ји -слав Ше шељ ви део од по чет ка.Ви ди мо ко ли ко је по бе да До нал -да Трам па зна чај на за цео свет ико ли ко тај чо век за слу жу је по др -шку. Да је по бе ди ла Хи ла ри Клин -тон и да је на ста вље на по ли ти каиза зи ва ња ха о са у све ту и кон -фрон та ци је САД са Ру си јом, рат -на оп ци ја, чак мо жда и гло бал на,би ла би вр ло мо гу ћа и са свим из -ве сна. Срп ски ра ди ка ли по ко знако ји пут уве ри ли су све да ни суни ка кви екс тре ми сти. На ше не -при ја тељ ство ни је би ло пре маСАД и ње ним ве ли ким иде а ли ма
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сло бо де и ин ди ви ду а ли зма, не госа ад ми ни стра ци ја ма ко је су од -сту пи ле од оно га што је Аме ри кау су шти ни, зе мља у ко ју су љу дибе жа ли од европ ских дик та ту ра,вер ских и по ли тич ких про го на.По бе да До нал да Трам па, као ипре то га Брег зит, су део јед негло бал не про ме не, јед ног свет -ског трен да. На род ви ше не же лида га во де не спо соб ни гло ба ли -стич ки пре ва ран ти, не го же лиљу де по пут Вла ди ми ра Вла ди -ми ро ви ча Пу ти на, До нал да Трам -па, Вик то ра Ор ба на... љу де ко јионо што ми сле, то и го во ре а штаго во ре, то и ра де. На сву сре ћу, иСр би ја има та квог чо ве ка. Ср би јаима Во ји сла ва Ше ше ља и већ наовим из бо ри ма има шан су да иза -бе ре нај бо љег за пред сед ни ка.За раз ли ку од оста лих пред -сед нич ких кан ди да та у Ср би ји,ко ји ма се ни шта не мо же ве ро ва -ти и ко ји јед но обе ћа ва ју а дру гора де ка да их иза бе ру, у Во ји сла ваШе ше ља и ис пу ње ње ње го вихпред из бор них обе ћа ња гра ђа ниСр би је мо гу да се по у зда ју као угра нит ну сте ну. Мно ги ма је про шла нео па же нокључ на ре че ни ца ко јом он от -кри ва глав ни мо тив свог ју нач -ког др жа ња пред су дом и ко ји об -ја шња ва за што ни је дан чо век ко -ји мо же да се по ди чи тим име номне би мо гао дру га чи је да се др жи.„Ја сам бра нио част 200 по ги ну -лих до бро во ља ца Срп ске ра ди -кал не стран ке.” И не са мо да јеод бра нио част па лих хе ро ја и осе -ћа ња њи хо вих по ро ди ца ко је суиз гу би ле сво је нај ми ли је у пра -вед ној бор би и од бра ни срп скогна ро да про тив по вам пи ре нихуста ша и оста лих по вам пи ре нихфа ши ста, не го је од бра нио и част10.000 до бро во ља ца Срп ске ра -ди кал не стран ке и це ле срп скевој ске, ко ја је у бор би за го ли оп -ста нак срп ског на ро да ра то ва ласа ма про тив це лог све та.А шта би ра чи да оче ку ју од Ни -ко ли ћа и Ву чи ћа, ко ји су из да лисвог пред сед ни ка док је био у за -тво ру. Шта би ра чи да оче ку ју од

до сов ских кан ди да та ко је не за -ни ма ко је убио Ђин ђи ћа. Шта даоче ку ју од СПС-ова ца ко ји су та -ко ђе из да ли свог пред сед ни ка,па је Сло бо дан Ми ло ше вић из Ха -га по звао на род да гла са за Во ји -сла ва Ше ше ља. Ни шта осим ла -жи, пре ва ра, из да је и ова квог жи -во та ка кав са да жи ве, у бе ди ибез на ђу.Је ди но Во ји слав Ше шељ ко јије, спре ман да умре, у Ха гу бра ниосво је до бро вољ це и српске на-ционалне интересе, не ће из да тигла са че по сле по бе де на пред сто -је ћим пред сед нич ким из бо ри ма. Во ји слав Ше шељ је чо век изна ро да, из по ште не рад нич ке по -ро ди це у ко јој се на у чио по ште -њу и прав до љу би во сти. Све штоје по сти гао у жи во ту, по сти гао јесво јим тру дом и та лен том,за раз -ли ку од оста лих кан ди да та, каона при мер Ву ка Је ре ми ћа, ко ме јесве у жи во ту би ло на тац ни, каоуну ку пот пред сед ни ка АВ НОЈ-а

Ну ри је По здер ца и пра у ну ку Му -рат-аге По здер ца, јед ног од ли -де ра Ца зин ске кра ји не за вре меТу ра ка. За раз ли ку од Ву чи ћа иНи ко ли ћа, ко ји све што има ју,има ју за хва љу ју ћи Во ји сла ву Ше -ше љу. Нај мла ђи док тор на у ка у Ју го -сла ви ји, Во ји слав Ше шељ, јеистин ски пред став ник срп скихна род них осо би на по но са и пр -ко са. Ка да су му из ри ца ли пре су -ду на осам го ди на за тво ра у та даве ро ват но нај го рем за тво ру уЕвро пи, Зе ни ци, он се сме јао, ака да је сти гао у за твор, од био једа ра ди, што је би ло оба ве зно.Во ји слав Ше шељ је из у зет но вре -дан и ра дан чо век, али је чо век, ане роб и ниг де у ци ви ли зо ва номсве ту ро би ја ши ни су оба ве зни дара де, ни су при ну ђе ни на роп скирад. Он се по на шао са свим нор -мал но, у скла ду са те ко ви на маци ви ли за ци је и људ ским до сто -јан ством, али ма ло је љу ди, а Ср -
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би ја, на сву сре ћу, има чо ве ка иима за ко га да гла са на пред сто је -ћим пред сед нич ким из бо ри ма.По сле од би ја ња роп ског ра да усле -ди ла је са ми ца и штрајк гла ђу, а уће ли ји смр ти Во ји слав Ше шељ јеса знао да му се ро дио син. Алини шта ни је мо гло да по ко ле ба исло ми ју на ка. По из ла ску из за -тво ра без по сла, из др жа вао јесвоју породицу пи шу ћи и лич нопро да ју ћи књи ге. Та да шње вла -сти ни су хте ле ни да му да ју па -сош, али се из бо рио спрем но шћуда са ма лим си ном на ле ђи макре не пе шке пре ко гра ни це. За -ми сли мо Ше ше ље ве да на шњепро тив кан ди да те у Зе нич ком за -тво ру, ка ко би се др жа ли. За ми -сли мо Са шу Јан ко ви ћа и Бо шкаОб ра до ви ћа у тој си ту а ци ји, за -ми сли мо Ву ка Је ре ми ћа, Алек сан -дра Ву чи ћа или То му Ни ко ли ћа.Сме шно је и по ми сли ти, а гра ђа -ни Ср би је тре ба да зна ју да ни јенај ва жни је шта ко при ча, не го дали је тај ко го во ри спре ман даста не иза сво јих ре чи и обе ћа ња,да ли је спре ман и спо со бан дареч одр жи. 

Во ји слав Ше шељ је је ди ни до -сле дан. Ка да се по бу нио про тивТи то вог ко му ни стич ког ре жи ма,фор му ли сао је свој глав ни по ли -тич ки став, а то је иде ја Ве ли кеСр би је ко ју је и јав но из нео каоиде ју да Ју го сла ви ја тре ба да сепре у ре ди и да се са сто ји од че ти -ри фе де рал не је ди ни це: Ср би је,Сло ве ни је, Ма ке до ни је и Хр ват -ске. Ни је мо гло би ти ве ће је ре сии го ре кри ви це од ово га у Ти то -вом ре жи му. Јо сип Броз зва ни Ти -то и ње го ва хр ват ско-сло ве нач какли ка уз по моћ срп ских ули зи цаи от пад ни ка до след но су спро во -ди ли по ли ти ку ко ма да ња срп -ских зе ма ља и од на ро ђи ва ња Ср -ба и то прак тич но оза ко нилиуста вом из 1974. И не са мо то –Јо сип Броз зва ни Ти то је био глав -ни са ве зник За па да ко ји је пр вииз ву као ци глу из ру ско-со вјет -ског бе де ма 1948. а 1952. Ју го сла -ви ја је пот пи са ла вој ни са вез саТур ском и Грч ком, чи ме је прак -тич но по ста ла део НА ТО пак та.Ти то је ишао и да ље у свом де -ло ва њу и при ли ком по се те Ве ли -

кој Бри та ни ји и кра љи ци до го во -рио је да у про це су осло ба ђа њако ло ни ја од им пе ри јал ног роп -ства за ра чун За па да осну је По -крет не свр ста них да би се спре -чи ло да осло бо ђе не зе мље оду уза гр љај и под за шти ту Со вјет -ског Са ве за. Као што ви ди мо, Ти -то ва не свр ста ност и вој на не у -трал ност је ша ре на ла жа ко ју да -нас за сту па ју сви осим Во ји сла ваШе ше ља и Срп ске ра ди кал нестран ке, ко ја се је ди на за ла же завој ни са вез са Ру си јом.Во ји слав Ше шељ и по сле стра -шног зе нич ког за тво ра оста је ве -ран сво јој ве ли ко срп ској иде ји ипо што се из бо рио за па сош, од ла -зи у по се ту срп ској по ли тич којеми гра ци ји у Аме ри ци, где од вој -во де Мом чи ла Ђу ји ћа до би ја ти -ту лу чет нич ког вој во де и по по -врат ку убр зо у отаџ би ни фор ми -ра Срп ски чет нич ки по крет.Из у зи ма ју ћи де ли мич но Сло -бо да на Ми ло ше ви ћа, све по ли -тич ке стран ке на ста вља ју Ти то -вим пу тем, ста вља ју ћи се под па -тро нат ан ти срп ског и ан ти ру ског
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За па да. У про це су рас ту ра ња Ју -го сла ви је и оти ма ња срп ских зе -ма ља, је ди но Во ји слав Ше шељбес ком про ми сно и из све сна гепо др жа ва пра вед ну срп ску бор буза оп ста нак. Ка да су на ме ре За па -да да по кре ну ко сов ске Ал бан цепо ста ле ја сне, Во ји слав Ше шељпри ста је да уђе у вла ду на род ногје дин ства, за рад нај све ти јег срп -ског иде а ла од бра не Ко со ва жр -тву је сво ју из ве сну по бе ду на сле -де ћим пред сед нич ким из бо ри маи без об зи ра на то што га је Ми -ло ше вић за тва рао, при ста је дауђе у вла ду.Це ло куп на на ша бор ба де ве -де се тих ни је би ла уза луд на. По -сту па ју ћи пра вед но и бра не ћи го -ли оп ста нак, скре ну ли смо оштри -цу уда ра са та да осла бље не Ру си -је. Две хи ља ди те го ди не на власту Ру си ји до ла зи Вла ди мир Вла -ди ми ро вич Пу тин и већ у ав гу -сту, на кључ но за ла га ње Во ји сла -ва Ше ше ља и СРС, СР Ју го сла ви јаи Ру си ја пот пи су ју спо ра зум обес ца рин ској тр го ви ни чи је пло -до ве и да нас ужи ва мо, на ро чи тона ша по љо при вре да. И баш та дака да је тре ба ло да поч не мо дауби ра мо пло до ве на ше ју нач кебор бе и от по ра, ка да је кре нуопро цес ин те гра ци је са Ру си јом,до ла зи до нај ве ће не сре ће за срп -

ски на род, до пе то ок то бар скогпу ча. За ових 16 го ди на све сурас про да ли, све су уни шти ли ипо сти гли не мо гу ће – да Ср би јагла ду је.Ср би ја има шан су да се од про -па сти спа се, Ср би ја има шан су дана ша бор ба до би је сми сао, Ср би јаима шан су за бо љу, срећ ни ју ибо га ти ју бу дућ ност. Ср би ја тре бада на пред сто је ћим пред сед нич -ким из бо ри ма за о кру жи име Во -ји сла ва Ше ше ља и кре не у про -цес ин те гра ци је са Ру си јом.По сле пе то ок то бар ског пу ча, усво је вр сном бе за ко њу и те ро рука да је са оруж јем упа да но у ин -сти ту ци је, ка да су де цу пред став -ни ка бив ше вла сти ши ша ли и ту -кли у шко ла ма, ка да су се сви устра ху по ко ри ли, је ди но је Во ји -слав Ше шељ пру жио от пор и остаоне по ко ран ма фи ја шко-за пад њач -ком ре жи му и аген ту ри. Са скуп -штин ске го вор ни це и у ме ди ји -ма, где год је би ло мо гу ће, рас -крин ка вао је власт и сва ње накри ми нал на де ла и афе ре, што језа њих по ста ло не под но шљи во,та ко да је Зо ран Ђин ђић на ру чиооп ту жни цу и за тра жио од Ха шкогсу да да Во ји сла ва Ше ше ља во деиз Ср би је и да га не вра ћа ју. У Ха -гу наш пред сед ник на ста вља да

бра ни част и до сто јан ство срп -ског на ро да, ње го ве слав не вој -ске и хе рој ске бор бе. На ста вља дабра ни иде ју Ве ли ке Ср би је и по -сти же оно што је из гле да ло не -мо гу ће с об зи ром на ин стру мен -та ли зо ва ност тог су да. Суд у пре -су ди при зна је ле ги тим ност иде јеВе ли ке Ср би је, а ју нак и ге ни јеВо ји слав Ше шељ пот пу но по бе -ђу је у част и сла ву свих по ги ну -лих, ра ње них и пре жи ве лих до -бро во ља ца СРС, це ле срп ске вој -ске и вас ко ли ког Срп ства.Во ји слав Ше шељ и да нас је ди -ни за сту па иде ју Ве ли ке Ср би је,ко ја је оства ри ва је ди но у са ве зуса брат ском Ру си јом.По ми шље њу ауто ра овог тек -ста, ни је слу чај но што је нај ве ћазе мља на све ту, зе мља нај бо га ти -ја при род ним ре сур си ма, је ди навој на су пер си ла уз САД, пра во -слав на Ру си ја. Бо жи ји про ми саои на ме ра да пра во сла вље и сло -бо да има ју за штит ни цу на овомсве ту не мо гу ће је до ка за ти, алимо гу ће је до ка за ти да Ср би је неби би ло да ни је Ру си је. У Пр вомсрп ском устан ку ру ска вој ска ра -то ва ла је за јед но са Ка ра ђор ђе -вим уста ни ци ма, што је уз вој ниге ни је бе смрт ног во жда и срп скоју на штво омо гу ћи ло да ту че мо
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ре гу лар не тру пе тур ског сул та -на, та да свет ске су пер си ле. Ле -ген дар ни хај дук Вељ ко Пе тро вићто ли ко је за во лео и це нио на шеру ске са бор це да је сво је гар ди -сте обу као у Ко за ке, а ка да је На -по ле он ушао у Мо скву, Хај дукВељ ко ни је хтео два да на у то дапо ве ру је, сма тра ју ћи да је та коне што не мо гу ће.Због на па да та да шње „Европ -ске уни је”, ује ди ње не под вла шћуНа по ле о на, и ње не вој ске од пре -ко 20 на ци ја на Ру си ју, Тур ци сусло ми ли Пр ви срп ски уста нак.Убр зо по што је цар Алек сан дарна че лу ру ске вој ске умар ши рао уПа риз, Ср би ја се по сле пар ма њихбор би осло ба ђа, и на ин тер вен -ци ју ца ра Алек сан дра до би ја из -ве сну ауто но ми ју. Ха ти ше риф уко ме се про ши ру је срп ска ауто -но ми ја из 1830. та ко ђе је про -дукт ру ског по сре до ва ња и за ла -га ња. Ср би ја је увек има ла по др -шку и за шти ту Ру си је, осим ка дато ни је хте ла и ка да је тра жи ласа ве зни ке на за па ду, као на при -мер ка да је би ла увре ђе на, по ми -шље њу та да шњих срп ских вла -да ра, фа во ри зо ва њем Бу гар ске уоства ре њу глав ног стра те шкогци ља Ру си је, осло бо ђе ња Ца ри -гра да. Не ма по тре бе по на вља тида је Ру си ја ушла у рат 1914. настра ни Ср би је, да је ру ски цар за -пре тио Фран цу зи ма да ће пре ћина стра ну Не ма ца ако не при мена бро до ве срп ску вој ску по слеал бан ске гол го те.Али има по тре бе ре ћи да Ју го -сла ви ја ни је има ла ди пло мат скеод но се са СССР-ом до 1941. и да јекраљ Алек сан дар ак тив но ор га -ни зо вао из бе гле Бе ло гар деј це, ада су га они за уз врат из ви ка ли забу ду ћег ру ског ца ра ка да се вра -те и осво је власт у Ру си ји и да сето Алек сан дру вр ло до па ло.Слич ну лу дост ра дио је и Сло -бо дан Ми ло ше вић ка да је по ма -гао, де ве де се тих, ово га пу та ко -му ни стич ку опо зи ци ју у Ру си ји.Брат ство Ср би је и Ру си је је не -рас ки ди во и као не ка да, ка да јеКа ра ђор ђе Пе тро вић од био Аустри -

јан це да бу де под њи хо вим па -тро на том и од го во рио им да јеодан Ру си ји, та ко и Во ји слав Ше -шељ да нас је ди ни за сту па искон -ску срп ску на род ну иде ју ује ди -ње ња са Ру си јом. Ина че, на ша за -ста ва је на ста ла та ко што су уста -ни ци пр во узе ли ру ску за ста ву засво ју у бор би про тив Ту ра ка, пасу је због ме ђу на род них од но са ипо ли тич ке так ти ке окре ну ли на -о па ко. На ши, углав ном не пи сме -ни пре ци пре 200 го ди на би ли суда ле ко па мет ни ји од мно гих да -на шњих про за пад них та ко зва нихин те лек ту а ла ца.Во ји слав Ше шељ је ди ни и мо -же да оства ри ову ве ков ну те жњуна шег на ро да, за то што су свидру ги по ли ти ча ри пре вр тљи ви иЗа пад мо же ла ко да их ку пи. Алии без пот ку пљи ва ња ни ко осимВо ји сла ва Ше ше ља не би мо гаода се од у пре стра шним при ти -сци ма и прет ња ма За па да у тре -нут ку до но ше ња од лу ке о ује ди -ње њу са Ру си јом.Ср би ја и не ма дру ги из бор осимВо ји сла ва Ше ше ља, јер Европ скауни ја је сва ка ко про па ли про је -кат. ЕУ је ство ре на са иде јом дабу де еко ном ски пан дан САД иРу си ји, ко је има ју огром не те ри -то ри је и мно го број но ста нов ни -штво, а ти ме и тр жи ште.Ме ђу тим, и Ру си ја и САД има јуфе де рал ну власт, што ЕУ ни тиима, ни ти мо же да има, та ко да јеосу ђе на на про паст по пут не ка -да шње Ју го сла ви је.Во ји слав Ше шељ као спо со бан,прак ти чан и ин те ли ген тан чо -век, не ће да за ма ја ва на род про -па лим и по губ ним иде ја ма. Во ји -слав Ше шељ се за ла же за је ди норе ше ње ко је омо гу ћа ва оп ста наки бо љи жи вот гра ђа ни ма Ср би је,а то је ин те гра ци ја са Ру си јом.Као што ви ди мо, иде ја и сми саоса вре ме них ин те гра ци ја је у у тр -жи шту: сви же ле што ве ће сло -бод но тр жи ште за сво је про из во -де и ту је да ле ко ве ћи ин те рес иеко ном ска ко рист Ср би је наогром ном ру ском тр жи шту. Свешто Ср би ја про из ве де, и ка да по -

ве ћа про из вод њу, не мо же да за -до во љи по тре бе гра да Мо скве, ака мо ли це ле Ру си је.Ује ди ње ни са Ру си јом, на ба -вља ли би смо енер ген те по уну -тра шњим ру ским це на ма, што бисма њи ло це ну про из вод ње и по -ве ћа ло ку пов ну моћ на ших гра -ђа на, чи ме би на ша при вре даожи ве ла, а уз ру ске ин ве сти ци јеко је би сва ка ко усле ди ле до шлоби до отва ра ња но вих рад них ме -ста и по ра ста пред у зет ни штва.По ред то га, на ши гра ђа ни би мо -гли сло бод но да се за по шља ва ју уРу си ји као у сво јој зе мљи, а у Ру -си ји по сла има и ни је као са дакод нас, да су од из у зет ка, при -вре ме ног за по сле ња, на пра ви липра ви ло. У Ру си ји је стал но за по -сле ње нор мал на ствар и док неиза ђе мо из овог евро у ни јат скогпа кла и не са ни ра мо све ње го вепо сле ди це, сви ко ји не ма ју по саомо гли би да се за по сле у Ру си ји.Што се без бед но сне си ту а ци јети че, Ср би ја је окру же на зе мља -ма НА ТО пак та и тра ди ци о нал -ним не при ја те љи ма по пут Ал ба -на ца и Хр ва та. У та квој си ту а ци јивој на не у трал ност је нај по губ ни -је и нај лу ђе ре ше ње, тач ни је, та -кво ре ше ње ре ал но и не по сто ји.Упр кос све му то ме, неки ла жуи за ма ја ва ју на род при ча ма о не -у трал но сти, по пут Ву ка Је ре ми -ћа, ко ји је, пре ма до ку мен ти маВи ки лик са, сво јим за пад ним га -зда ма го во рио да ла жу на род а даће Ср би ја ући у НА ТО.Је ди но Во ји слав Ше шељ не ла -же гра ђа не Ср би је, је ди но се Во -ји слав Ше шељ за ла же за вој ниса вез са Ру си јом и ру ске вој не ба -зе у Ср би ји као га рант ми ра, сло -бо де и оп стан ка на ше зе мље ина ро да.Евро а зиј ски са вез је про шлего ди не отво рио вра та Ср би ји запри јем, и то без ика квих ул ти ма -ту ма, по гла вља и за ма ја ва ња. По треб но је са мо да грађаниСрбије од лу че и иза бе ру Во ји сла -ва Ше ше ља на пред сто је ћим пред -сед нич ким из бо ри ма и бо љи жи -вот у Ср би ји мо же да поч не.
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Да нас под вла шћу Алек сан драВу чи ћа и Срп ске на пред нестран ке, гра ђа ни Ср би је има ју нај -го ри стан дард у ре ги о ну.  Про сеч -на пла та је у Ср би ји ма ња не го усвим зе мља ма из окру же ња, из у -зев што је за не ко ли ко евра ве ћане го у Ма ке до ни ји, али ако има -мо у ви ду да је, на при мер, го ри вота мо да ле ко јеф ти ни је и да јеуглав ном све јеф ти ни је, наш на -род је тре нут но у ка та стро фал нојеко ном ској си ту а ци ји а мо жда инај си ро ма шни ји у це лој Евро пи.Упр кос то ме, ми не пре ста нослу ша мо од Алек сан дра Ву чи ћаса ТВ екра на ка ко нам је бо ље, ка -ко смо еко ном ско чу до и ка конам се цео свет због то га ди ви. Гра ђа ни већ ду го на се да ју наобе ћа ња и ша ре не ла же Алек сан -дра Ву чи ћа, али то ме јед но став -но јед ном мо ра до ћи крај, а крај јевећ по чео и по пу лар ност Алек -сан дра Ву чи ћа по чи ње да опа да.Не мо гу ће је до ве ка при ча тина ро ду да му је бо ље, кад жи висве го ре и го ре.

По ред ме диј ске ма ни пу ла ци је,власт Срп ске на пред не стран кесе за сни ва на не ве ро ват ној ак -тив но сти ње ног члан ства на те -ре ну, на ро чи то то ком из бо ра. Зо -ву гра ђа не те ле фо ном, иду по ку -ћа ма, до вла че љу де на из бо ре,кон тро ли шу ко је гла сао а ко ни -је, усло вља ва ју за по сле не члан -ством у СНС а не за по сле не шан -сом да се уоп ште ика да за по слегла са њем за СНС. Ни то не мо же до ве ка да тра јејер по сто ји гра ни ца ка да ни ка кваобе ћа ња и ни ка ква усло вља ва њаи прет ње ви ше не па ле, а ту еко -ном ску гра ни цу Ср би ја све ви шедо сти же.Од формирања на ше слав не ине са ло ми ве Срп ске ра ди кал нестран ке по сто ја ла су два кри тич -ка при го во ра Во ји сла ву Ше ше -љу: за што не уме ри ре то ри ку иста во ве и та ко по ве ћа свој ко а ли -ци о ни ка па ци тет и за што не при -бе га ва на сил ним сред стви ма ине узме уче шћа у ру ше њу вла стина ули ци и слич но.

Ево им сви ма жи ви до каз за -што. За то што се ти ме ни шта до -бро за на род не по сти же. Алек -сан дар Ву чић је про ме нио иде о -ло ги ју и по ве ћао свој ко а ли ци о -ни ка па ци тет, до че пао се вла стии шта на род има од то га? Ни шта,осим сма ње ња пен зи ја и пла та иго то во сва ко днев ног ра ста це наи па да жи вот ног стан дар да. Он јеса мо пре у зео и на ста вио по ли ти -ку до со ва ца, ко ји су на ули ци на -сил но пре у зе ли власт и кре ну лиу уни шта ва ње Ср би је.Про шло је вре ме пре ва ра на таи пре вр тљи ва ца, а у це лом све туна ро ди схва та ју да је ди но љу дипо пут До нал да Трам па, Вла ди -ми ра Пу ти на и Во ји сла ва Ше ше -ља мо гу да им до не су бо љи и до -сто јан ствен жи вот. Иза ђи мо наиз бо ре, сру ши мо ову власт ко јанас је до ве ла до про сјач ког шта -па и иза бе ри мо нај бо љег за пред -сед ни ка, иза бе ри мо Во ји сла ва Ше -ше ља!
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аЛеКСанДар вУЧиЋаЛеКСанДар вУЧиЋ

Вучић покушава да седи на две столице



Још ка да је на пра вље на ме диј ска ха ла бу ка око Ву -ка Је ре ми ћа као кан ди да та за  ге не рал ног се кре -та ра УН, на ма срп ским ра ди ка ли ма је би ло ја сно оче му се ту ра ди. На рав но да Је ре мић ни је имао ни -ка кве шан се да бу де иза бран, јер се зна ка ко те чеиз бор за то ме сто и из ко јих зе ма ља у ком тре нут кумо же да по ти че ге не рал ни се кре тар. Ра ди ло се са моо ње го вој про мо ци ји за пред сед нич ке из бо ре у Ср -би ји од стра не гло ба ли стич ких цен та ра мо ћи ко јису га ода бра ли као свог кан ди да та и по у зда ног из -вр ши о ца њи хо ве по ли ти ке и на ло га. Та по ли ти ка и њи хо ви пла но ви су ви ше не го за -стра шу ју ћи и углав ном рат ни, на ро чи то у по след -ње вре ме.У том кон тек сту по ста је ја сни ја из ја ва Ву ка Је ре -ми ћа ка ко има са зна ња да ће у Ср би ји уско ро би тите ро ри стич ких на па да, као и чи ње ни ца да Је ре ми -ће ву не вла ди ну ор га ни за ци ју ЦИРСД фи нан си ра јучел ни ци Ка та ра, за лив ске мо нар хи је ко ја де це ни ја -ма по ма же Ал Ка и ду и дру ге ислам ске те ро ри сте. Ба рак Оба ма и Хи ла ри Клин тон иза зва ли су савовај ха ос на Бли ском ис то ку ко ји је до вео до ра за ра -ња, ра то ва и ства ра ња Ислам ске др жа ве. Го спо да рира та ко ји сто је и иза њих и иза Је ре ми ћа про це ни лису Ср би ју као не по пра вљи во про ру ску и до не ли од -

лу ку да је што ви ше осла бе и до ве ду у ста ње ха о са.Глав на пре пре ка свет ској хе ге мо ни ји и дик та ту риби ла је и оста ла ну кле ар на су пер си ла Ру си ја. Ву каЈе ре ми ћа је за глав ног пред сед нич ког кан ди да тагло ба ли ста у Ср би ји по ред оста лог ква ли фи ко ва лои то што, пре ма де пе ша ма Ви ки лик са, ни ка да у раз -го во ри ма не по ми ње Ру си ју. Ово је од стра не ње го -вог са го вор ни ка, аме рич ког кон гре сме на Поа, оце -ње но као за ни мљив про зор у ње гов пси хо ло шкипро фил. У тим тај ним де пе ша ма сто ји и то да Је ре мић уве -ра ва Аме ри кан це да је он чвр сто опре де љен за ула -зак Ср би је у НА ТО, али да у јав но сти због гла са ча го -во ри су прот но.Ву ка Је ре ми ћа ње го вим га зда ма пре по ру чи ло јеи то што по ти че из Ти то вог ан ти ру ског еста бли -шмен та, бу ду ћи да је пра у нук пот пред сед ни ка АВ -НОЈ-а Ха ки је По здер ца а отац, ди рек тор „Ју го пе тро -ла” пла тио му је шко ло ва ње на нај ску пљим фа кул -те ти ма у Ве ли кој Бри та ни ји, на Кем бри џу, и у Сје -ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма на Хар вар ду, гдене ма ко га не вр бу ју да ра ди за тај не слу жбе и тај неор га ни за ци је.Вук Је ре мић је убе дљи во нај го ра оп ци ја за Ср би јуна пред сто је ћим из бо ри ма. То је оп ци ја те ро ри -стич ких на па да и ло кал них ра то ва, а је ди ни спас одто га је по бе да Во ји сла ва Ше ше ља и хи тан са вез саРу си јом као је ди ним га ран том ми ра и без бед но стина шој зе мљи и на ро ду.
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вУК Је ре миЋ

Викиликс демаскирао Вука Јеремића



Урад ној би о гра фи ји Са ше Јан ко ви ћа не ма ни че гавред ног па жње. У жи вот ној би о гра фи ји Са ше Јан -ко ви ћа из два ја се је дан до га ђај, а то је да је у ње го вомста ну 1993. го ди не из ње го вог пи што ља упу цан ње говпри ја тељ Пре драг Гој ко вић, два де сет дво го ди шњи сту -дент из Ло зни це. За пи штољ Јан ко вић ни је имао до -зво лу, а у тре нут ку тра ге ди је, у ста ну је био још је данЈан ко ви ћев при ја тељ, Ђор ђе Гру ба чић, чо век ко ји је се -дам го ди на ка сни је, као по ли ца јац, осу ђен на пет и пого ди на за тво ра јер је уче ство вао у ма фи ја шкој ли кви -да ци ји Жељ ка Ра жна то ви ћа Ар ка на. Слу чај је за та -шкан, тра ге ди ја Пре дра га Гој ко ви ћа је про гла ше на заса мо у би ство. Пре ма За ко ну о за штит ни ку гра ђа на, за штит никгра ђа на мо ра да по се ду је ви со ке мо рал не и струч неква ли те те и да има за па же но ис ку ство у за шти ти пра -ва гра ђа на.Да ли је до каз да Јан ко вић по се ду је ви со ке мо рал неква ли те те био тај што је по се до вао оруж је из ко га јене ко упу цан, а за то ни је од го ва рао?! Да ли је до каз зање го ву струч ност и за па же но ис ку ство у за шти ти гра -ђа на то што је од 2003. го ди не ра дио у Оде ље њу за де -мо кра ти за ци ју Ми си је ОЕБС-а у Бе о гра ду?! Та ко је, уз пре ви ше слу чај но сти, у су прот но сти са за -ко ном и без ика квих ква ли фи ка ци ја 2007. го ди не Са -ша Јан ко вић за вре ме до сман лиј ског ре жи ма из гла сану На род ној скуп шти ни Ср би је за за штит ни ка гра ђа на.Је ди но су се по сла ни ци Срп ске ра ди кал не стран ке су -прот ста ви ли то ме и из не ли по да так о сум њи вим ба -рут ним че сти ца ма на ру ка ма Са ше Јан ко ви ћа утре нут ку ка да је Пре драг Гој ко вић про на ђен мр тав уЈан ко ви ће вом ста ну . На пред њач ка власт га је 2012. го -ди не по но во иза бра ла за за штит ни ка гра ђа на и про -ду жи ла му ман дат на још пет го ди на.

Све ово вре ме Јан ко вић има пла ту од 376.650 ди на -ра. У рад но вре ме ком ши је га че сто ви ђа ју ка ко ше та самла ди ћи ма. Да је Јан ко ви ћу са вест мир на по во дом смр ти свогпри ја те ља из мла до сти, он не би ње го ву по ро ди цу, ко -ја тра жи исти ну већ 24 го ди не, оста вио не за шти ће ну,већ би је за шти тио, што му је и по сао. Са ша, уме сто дашти ти гра ђа не, шти ти се бе и сво ју пла ту.Осим по не ких фло ску ла и тви то ва о де мо кра ти ји иљуд ским пра ви ма ни ка да ни је ра дио ни шта, а ту жно јеи сме шно да о де мо крат ским прин ци пи ма го во ри чо -век ко ји зло у по тре бља ва функ ци ју и ко ри сти је за лич -ну про мо ци ју и по и сто ве ћи ва ње функ ци је салич но шћу. У прав ној др жа ви ко ја по чи ва на де мо крат -ским прин ци пи ма ин сти ту ци је су из над по је ди на ца, аин сти ту ци ја за штит ник гра ђа на је не за ви сан др жав -ни ор ган и не ба ви се по ли ти ком.О ње го вој не за ви сно сти до вољ но го во ри чи ње ни цада је ЕУ пла ти ла 140.769 евра за Јан ко ви ћев пред из -бор ни спот!Фонд ЕУ је за по др шку ме ди ји ма дао чак 140.769евра про дук циј ској ку ћи глу ми це Бо ја не Ма ље вић„Mon te Royal Pic tu res”за сни ма ње се ри је о слу ча је ви мако је ре ша ва Кан це ла ри ја за штит ни ка гра ђа на. Упра воје у окви ру тог се ри ја ла под на сло вом „Мо је пра во”сни -мљен ви део о за штит ни ку гра ђа на, ко ји нео до љи вопод се ћа на пред из бор ни спот.ЕУ је, да кле, за пред из бор ни спот Са ше Јан ко ви ћапла ти ла чак 140.769 евра! НА ТО и ЕУ му пла ћа ју кам па њу јер у Де мо крат скојстран ци ви ше не ма ју ко ња на ко га би се кла ди ли. Са -ша Јан ко вић је ре ше ње из ну жде. Про ве рен и уце њенпо слу шник.Са ша Јан ко вић не ма ни ка кве шан се на пред сед нич -ким из бо ри ма, већ слу жи да уно си ха ос, про мо ви ше не -при ја те ље Ср би је и по ку пи ма ло број не пре о ста легла со ве Де мо крат ске стран ке.
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Са ша Јан Ко виЋ

Злоупотребио функцију
за личну промоцију



Са мо име ње го вог по кре та Две ри ука зу је на ме ша -ње ве ре и по ли ти ке, што ви ше ли чи на ка то ли ци -зам не го на пра во сла вље. У Ср би ји је по сто јао је данта кав по крет ко ји је по ме шао ве ру и по ли ти ку, а то јебио Збор Ди ми три ја Љо ти ћа. То је би ло ни шта дру гоне го срп ска ва ри јан та фа ши зма у вре ме ну екс пан зи јете иде о ло ги је ши ром Евро пе. Та иде ја ни је има ла ни -ка кво упо ри ште у срп ском на ро ду, па на из бо ри ма уКра ље ви ни Ју го сла ви ји ни кад ни је пре шла 1 од сто. Назна ча ју су љо ти ћев ци до би ли тек за вре ме не мач кеоку па ци је и ис та кли су се у бор би про тив чет ни ка ипар ти за на, као и срам ним уче шћем у стре ља њу ђа ка уКра гу јев цу.Две ри као след бе ни ци Збо ра и да нас слу же је ди ноЕвро пи и За па ду у бор би про тив истин ских срп скихпа три о та и ро до љу ба, ово га пу та кроз ко ли ко-то ли ко,оти ма ње гла со ва па три о та ма и ро до љу би ма, срп скимра ди ка ли ма и Во ји сла ву Ше ше љу.Има ју ћи у ви ду да су Две ри на ста вља чи по ли ти кеЗбо ра и не чу ди што Бо шко Об ра до вић тра жи по ли -тич ке са ве зни ке у Хр ват ској. Не чу ди ње го во до во ђе -ње Пер на ра у срп ски пар ла мент. Ди ми три је Љо тић јебио фа на тич ни Ју го сло вен а Збор је и по сле Дру гогсвет ског ра та у еми гра ци ји остао до кра ја ве ран ју го -сло вен ској иде ји.По ред то га, ру ски ме ди ји су рас крин ка ли Две ри иБо шка Об ра до ви ћа као аме рич ку пре ва ру. Је дан одпри ме ра је чла нак Ру ске фе де рал не но вин ске аген ци -је (www.ri a fan.ru)об ја вљен по чет ком 2016.го ди не под

на сло вом „Тро јан ска ко би ла: Ка ко САД под ри ва ју про -ру ске срп ске пар ти је!”Чла нак го во ри о Бо шку Об ра до -ви ћу као  при кри ве ном аме рич ком про јек ту ко јимбез бед но сне струк ту ре САД по ку ша ва ју да под ри ју идис кре ди ту ју ру ски ути цај у Ср би ји.Као је дан од до ка -за за сво је тврд ње Ру си на во де Ја сми ну Ву јић, Аме ри -кан ку срп ског по ре кла, ди рек тор ку про је ка тааме рич ке На ци о нал не аген ци је за ну кле ар ну без бед -ност, ко ја отво ре но на па да Ру си ју, а члан је по ли тич -ког са ве та Две ри и глав ни њи хов фи нан си јер.
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бо шКо об ра До виЋ
ЏАБА СЕЛФИ: Љотићевци не пролазе у Србији

ДИЛЕМА: 
Како приграбити гласове српских патриота



Да ме и го спо до на род ни по -сла ни ци, ми срп ски ра ди ка -ли не спо ри мо пра во пар ла мен -тар ној ве ћи ни да пред ло жи кан -ди да та за пред сед ни ка На род нескуп шти не и у пар ла мен тар нимде мо кра ти ја ма то је не што са -свим уоби ча је но.Ми ће мо као опо зи ци о на стран -ка гла са ти про тив, али ће мо гла са -ти за це ли па кет ко јим се пред ла -жу кан ди да ти за пот пред сед ни кеНа род не скуп шти не, јер је та кавдо го вор по стиг нут на са стан ку ше -фо ва по сла нич ких гру па.Оно о че му ов де же лим да го -во рим је од нос из вр шне вла сти

пре ма за ко но дав ној по во дом овогпи та ња. Оно што смо чу ли уобра зло же њу пред ло га је нео др -жи во са аспек та основ них прин -ци па пар ла мен тар не де мо кра -ти је и оно га што ми мо ра мо даоче ку је мо од но вог пред сед ни каНа род не скуп шти не, па ма карби ле ве о ма ма ле шан се да се топо стиг не.Из вр шну власт јед ном за у вектре ба на у чи ти да На род на скуп -шти на ни је њен след бе ник и дани је за да так На род не скуп шти неда из вр ша ва по ли тич ке ци ље веиз вр шне вла сти. За да так На род -не скуп шти не је да стрикт но кон -

тро ли ше из вр шну власт и сва кипут ка да се по ја ве у На род нојскуп шти ни, да ми ни стри ов депро ла зе кроз то плог зе ца и да сене зна да ли их оштри је кри ти ку -ју по сла ни ци опо зи ци је или по -сла ни ци вла да ју ће ве ћи не, а накра ју ка да се ис кри ста ли ше наосно ву рас пра ве не ки основ нистав, да се по сла ни ци опре де љу југла са њем. То је у де мо кра ти ји су -шти на по ло жа ја за ко но дав не вла -сти у прав ном по рет ку.На жа лост, ми ни смо то има ли упро те клих 25 го ди на од ка да јеоб но вљен ви ше пар тиј ски си стему Ср би ји, али ни је у то ме про блем
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ЧаС Де мо Кра ти Је
• Када је почео вишестраначки систем у Србији 1990, када су се опозиционе
странке тек формирале а избора још није било, нико од лидера новооснованих
партија од свих тих вајних дисидената и опозиционара, заправо није имао појма
како парламентарна демократија и модеран систем функционишу. Једино је
Војислав Шешељ систем за који се залаже темељито изучио и спремио се за
његову примену у пракси. Као што видимо, ни до данас се то није променило,
тако да и даље Војислав Шешељ мора осталим актерима политичке сцене да
држи предавања из онога што би свако ко помисли да се бави политиком морао
да зна. Овај сјајни час демократије који је Војислав Шешељ одржао на првом
заседању новоизабраног парламента преносимо у целини:



што то ни смо има ли. Ка да би себар мо гао осе ти ти не ки по макна пред од јед не до дру ге фа зе.Наш је про блем што смо ми не -пре кид но на за до ва ли. Ми смо нај -де мо крат ски ји са став На род нескуп шти не има ли по сле из бо ра1991. го ди не. Та мо ни је би ло ни -ка квих огра ни че ња за на род непо сла ни ке. Са мо из у зет но се мо -гло огра ни чи ти вре ме тра ја њади ску си је. Ина че, у ре дов ној про -це ду ри по сла ни ци су го во ри лико ли ко су же ле ли, па ка да се за -вр ши рас пра ва, ка да се по сла ни -ци ја ве пр ви пут по ста ви се пи та -ње – ко се ја вља дру ги пут?Ка же се – уште ди се у вре ме ну.Шта нам зна чи вре ме? Ми смоов де да бу де мо да но ноћ но. Акосе не мо же на вре ме не што по -сти ћи, ра ди се и да њу и но ћу, алине по це ну ус кра ћи ва ња пра вана род них по сла ни ка.У том пе ри о ду ни смо има лиова кав об лик ка жња ва ња на род -них по сла ни ка ка кав са да по сто -ји. Ово је стра вич но. Мо же на род -ни по сла ник да се ка зни опо ме -ном, мо же да се ис кљу чи са сед -ни це ако пре ва зи ђе сва ку ме ру у

кр ше њу ди сци пли не, али то јесве.Да ор ган за ко но дав не вла стинов ча но ка жња ва чла но ве те вла -сти, чла но ве тог ор га на, то је не -под но шљи во, јер увек онај ко јика жња ва, то је пар ла мен тар на ве -ћи на а не ма њи на, а сте пен раз -во ја де мо кра ти је огле да се у раз -во ју пра ва ма њи не.Ов де ма њи на увек про ла зи крозто плог зе ца. Имао сам при ли куда 12 го ди на са дис тан це по сма -трам раз вој срп ског пар ла мен та -ри зма, и то је мо жда по вољ наокол ност, по што сам мо гао објек -тив но то ме да при сту пим, безстра сти. Ов де ча сни штво На род -не скуп шти не, пред сед ник и пот -пред сед ни ци, слу же за уте ри ва -ње стра ха ме ђу опо зи ци о не по -сла ни ке. До ђу ми ни стри, па чи -та ју лек ци је опо зи ци о ним по сла -ни ци ма, па се сва ђа ју са њи ма,уме сто да се де по гну те гла ве и даони про ла зе кроз вер бал но мал -тре ти ра ње од стра не, пре све га,опо зи ци је, али за што да не и одпо сла ни ка вла да ју ће ве ћи не.Ово мо же из гле да ти сме шноне ко ме ко не раз у ме шта је де мо -

кра ти ја, ко не раз у ме сми сао пар -ла мен тар не де мо кра ти је и по го -то во оно ме ко не зна шта је топрин цип по де ле вла сти и ко је суње го ве прак тич не кон се квен це.Код нас за пра во по сто ји јед на из -ви то пе ре на ва ри јан та је дин ствавла сти под фир мом ње не по де леи ов де по сто ји те жња да сва властбу де је дин стве на под ка пом из -вр шне вла сти.Ми смо слу ша ли скуп штин скефунк ци о не ре, и пред сед ни ке ипот пред сед ни ке ка ко се у из ја ва -ма за ме ди је хва ле ко ли ко је На -род на скуп шти на би ла успе шна,јер је из гла са ла то ли ко и то ли коза ко на. Ста ни ма ло, да ли су тоби ли, пре све га за ко ни ко је јепод но си ла Вла да или за ко но дав -на ини ци ја ти ва по сла нич ких гру -па и гру па по сла ни ка, не за ви сноод по сла нич ких гру па? Ка да по -гле да мо, ви ди мо да је ско ро ис -кљу чи во Вла да ини ци ја тор до -но ше ња за ко на, а Скуп шти на јепро точ ни бој лер. И хва ли се пред -сед ник На род не скуп шти не – до -не ли смо 30 за ко на, 40, 50, ове го -ди не, 100 за ко на. Има ли смо тона при ме ру пред сед ни ка На род -не скуп шти не из мно гих стра на -
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Скупштина не треба да буде проточни бојлер извршне власти...



ка ов де при ли ке да ви ди мо, алито је све би ло на у штрб де мо кра -ти је.Успе шна је На род на скуп шти -на ко ја ви ше обо ри за кон скихпро је ка та из вр шне вла сти, па ихвра ти на до ра ду, па очи та лек ци -ју, па ис ту пе и опо зи ци о ни по сла -ни ци и ка жу – ни је вам ово до бро,вра ћај те на до ра ду. Ни је за да такпо сла ни ка вла да ју ће ве ћи не дапри хва те све што им се под не се,чак и у њи хо во име, и да као ов цеса мо уба цу ју кар то не, од но сноове кар ти це у гла сач ки ин стру -мент и гла са ју.Ко ли ко је на сту пио је дан су -мрак све сти о ва жно сти и вред -но сти пар ла мен тар не де мо кра -ти је мо жда нај ви ше по ка зу је за -ла га ње да се ме ња Устав и као пр -ви раз лог про ме не Уста ва да сесма њи број на род них по сла ни ка,и то чел ни ци из вр шне вла ститра же да се у том прав цу ме њаУстав. Он да би смо до шли у си ту -а ци ју да се пре по ло ви број по сла -ни ка или све де на 150, да глав ноза ко но дав но те ло има ма ње чла -но ва не го из вр шна власт, јер учла но ве из вр шне вла сти мо ра моубро ја ти све ино ко сне ор га не удр жав ној упра ви, и ми ни стре ише фо ве аген ци ја и на чел ни ка Ге -не рал шта ба, и ове и оне. За ко но -дав на власт мо ра би ти мак си -мал но ре пре зен та тив на.У Кне же ви ни и Кра ље ви ни Ср -би ји Ве ли ка на род на скуп шти наје има ла ско ро 600 на род них по -сла ни ка, али краљ је увек са стреп -њом до ла зио на сед ни цу На род -не скуп шти не. У на шем слу ча јуса мо по сла ни ци опо зи ци је састреп њом до ла зе на сед ни цу. Не -ко ће им чи та ти лек ци ју због ово -га, не ко ме су се на сме ја ли, па ихнов ча но ка зни, не ко ме ни је би лопо во љи што се ова ко или она коиз ра зио, па га нов ча но ка зни. Сра -мо та је ка да не ко ко је пр ви ме ђујед на ки ма, а пред сед ник На род -не скуп шти не је пр ви ме ђу јед на -ки ма, нов ча но ка зни свог ко ле гу.Ка ква је то де мо кра ти ја, је ли товла да ви на пра ва? И што је још

го ре, не ком по слов нич ком од ред -бом се ста ви да се тај но вац ко ри -сти у ху ма ни тар не свр хе. Те шкооно ме ко по ку ша ва не ку ко ристод та квог нов ца да по стиг не. То јепро клет но вац, то тре ба да се зна,и то се ни ка да не ко ри сти за та -кве свр хе, јер је по ни жа ва ју ће ионо ме ко ме се тај но вац упу ћу је.Ов де има мо прак су да се за ко -ни пр во рас пра вља ју, па се рас -пра ва во ди по аманд ма ни ма, пасе од ре ђу је дан за гла са ње. За штоје то та ко? За то што вла да ју ћа ве -ћи на ни је ди сци пли но ва на. Вла -да ју ћа ве ћи на мо ра на сва кој сед -ни ци На род не скуп шти не да обез -бе ђу је ве ћи ну и да у сва ком мо -мен ту има ту ве ћи ну на рас по ла -га њу, јер ка да се во ди ге не рал наде ба та, од но сно рас пра ва у на че -лу, па се про ђе кроз аманд ма не,па се че ка не де љу или 10 да на дасе гла са, ко је у ста њу да за пам тисве те аманд ма не? То се мо ра вра -ти ти на оно што смо не ка да има -ли, да се гла са аманд ман по аманд -ман, а ко не мо же да из др жи не капод не се остав ку на функ ци ју на -род ног по сла ни ка. То мо ра да сеиз др жи, ни је На род на скуп шти -на за кља сте и са ка те, не го за оне

ко ји мо гу фи зич ки из др жа ти раду њој. И ко не мо же, не мо же.Да ље, ов де има мо прак су да севред ност по сла ни ка ме ри по то -ме ко ли ко пу та се ја вљао за реч,што је глу пост, па да ли је до шаона сед ни цу. Власт уте ру је ди сци -пли ну над опо зи ци јом, зах те вада сви опо зи ци о ни по сла ни цимо ра ју да до ђу на сед ни цу. Не мо -ра ју, мо ра ју сви из вла да ју ће ве -ћи не, а ка да опо зи ци о ни по сла -ник не до ђе, и то је по ли тич кистав и ка да опо зи ци о ни по сла -ник ћу ти и то је по ли тич ки став ито се мо ра по што ва ти.У на шим ме ди ји ма, ево не ко -ли ко го ди на већ, с вре ме на навре ме, во ди се кам па ња про тивна род них по сла ни ка. Те они суова кви, те они су она кви, те нера де ни шта. Ни је тач но, сва ки ра -ди, и онај ко ји се ди на сед ни ци,ћу ти и раз ми шља, и тај ра ди имо жда нај ви ше ра ди, а ни је навла да ју ћој ве ћи ни да про це њу јеко ви ше, а ко ма ње ра ди. Да кле, уте се ства ри не ме шај те. На род ћеви де ти ко је ак ти ван у Скуп шти -ни, а ко ни је и пре ма то ме сеопре де ли ти на сле де ћим из бо -ри ма.
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Сигуран улазак
у други круг



За ми сли те са да да сма њи теброј по сла ни ка на 125, ка кве бипо сле ди це би ле. Фор ма ли зо ваоби се рад На род не скуп шти не. Аза што на 125? Хај де да сма њи мона 10, па ако су на пред ња ци до -би ли 50%, њих пет и оста ле пар -ти је пет. Или, да бу де све га шестпо сла ни ка, њи хов да има пет гла -со ва, а оста ли по је дан. Он да сенај ви ше уште ди. Не мој те ште де -ти на На род ној скуп шти ни, На -род на скуп шти на тро ши нај ма -ње став ки у бу џе ту, а тре ба ло би,у прин ци пу, да тро ши као из вр -шна власт, у иде ал ном не ком сра -зме ру. На рав но, то ни ко ни је до -сти гао, ни ти је мо гу ће у са да -шњим усло ви ма.Ви се угле да те на не ке европ -ске зе мље ко је су уве ле „Бич Бо -жи ји” над на род ним по сла ни ци -ма. Па огра ни ча ва ју ди ску си ју, паима те у Са ве ту Евро пе пет ми ну -та, па јед ном мо же те у три ме се -ца да до би је те пра во на реч итд.То је фор ма ли за ци ја де мо кра ти -је. То је на сту па ње гло ба ли зма упар ла мен тар ној сфе ри. 

Основ на је су шти на осло бо ди -ти на род ног по сла ни ка. Ако сеосло бо ди на род ни по сла ник, до -ћи ће он да и до зло у по тре бе сло -бо де, али она ће би ти при вре ме -на. Над ме та ће мо се ов де ме сецда на ко ће ду же го во ри ти, има лисмо те слу ча је ве ра ни је, па ће мосе умо ри ти од то га, па ће мо сесве сти на оно што је нор ма лан го -вор. Не мо же пред се да ва ју ћи сва -ког мо мен та да упа да у реч и ка -же – вра ти те се на те му, и да сампро це њу је је ли не што у скла ду сте мом или ни је. Па зи те, озбиљ ниљу ди су у ста њу да одр же и па -мет не го во ре, али је те шко не компро сеч ном чо ве ку за кљу чи ти јели то у скла ду са те мом или ни је.Пу сти те га да го во ри, ако је ње го -во пра во да го во ри.Има ли смо слу ча је ве у ита ли -јан ској де мо кра ти ји да су се ра -ди кал ски по сла ни ци (али то суби ли ле ви ра ди ка ли, се ти ће сењих го спо дин Ми ћу но вић), та моне где се дам де се тих го ди на, кадби хте ли да оп стру и шу до но ше -ње не ког за ко на, сме њи ва ли да -

њу и но ћу за го вор ни цом док ни -су по па да ли у не свест, па је не кидо но сио „Ка пи тал” Кар ла Марк сада чи та, па је не ки до но сио те ле -фон ски име ник, а не ки је до но -сио Би бли ју. Да ли се се ћа те то га?Е, то је де мо кра ти ја. А ви ко ји масе не сви ђа, тр пи те. Тр пи те докони не по па да ју у не свест.(Љу би ша Стој ми ро вић: То јети ра ни ја.)Па, ово је ти ра ни ја ве ћи не. Не -ма ти ра ни је ма њи не у де мо кра -ти ји. Ти ра ни ја ма њи не је у ауто -кра ти ји, у дик та ту ри. У де мо кра -ти ји је мо гу ћа ти ра ни ја ве ћи не иту ти ра ни ју ве ћи не смо у при ли -ци да гле да мо сва ко днев но и тре -ба јој ста ти украј. Ка ко ће мо јојста ти украј? Та ко што ће се ли бе -ра ли зо ва ти ат мос фе ра у На род -ној скуп шти ни.Ја ни сам ве ро вао – зна те, не ка -да ра ни је, у жа ру по ли тич ке бор -бе и не при ме тим мно ге ства рико је су се де ша ва ле, али кад се тоса дис тан це по сма тра, не ка да де -лу је стра вич но. Не сме пред сед -
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Тиранија већине
у Народној скупштини



ник На род не скуп шти не да се на -љу ти на не ко га, не сме да по ка жесрџ бу, не сме да по ка же мр жњу.Не сме ни ми ни стар. Ко то мо же?То мо гу пре све га по сла ни ци опо -зи ци је. Мо же се то ле ри са ти и по -сла ни ци ма пар ла мен тар не ве ћи -не, али они ма ко ји пред се да ва јуто се не сме то ле ри са ти. Ни ми -ни стри ма се не сме то ле ри са ти.Не сме ми ни стар ов де да сед не ида се ру га би ло ком на род ном по -сла ни ку, да га ву че за уши у фи гу -ра тив ном сми слу.То је не што о че му мо ра мо дараз ми сли мо. Пред на ма су двемо гућ но сти – да се на ста ви поста ро ме и да се пар ла мен тар наве ћи на хва ли ка ко је успе шна, јерје кроз про точ ни бој лер про шлото ли ко и то ли ко ли та ра за ко наза крат ко вре ме, па су про шлиевроп ски, ова кви, она кви за ко ниитд. То пар ла мен тар ну де мо кра -ти ју не ин те ре су је. Пар ла мен тар -ну де мо кра ти ју ин те ре су је да лије сва ко имао пра во да се из ја снио том за кон ском про јек ту и даиз не се сво је ми шље ње. У том слу -ча ју нео др жи во је и ово да се де -

ли вре ме на по сла нич ке гру пе. Ито је фор ма ли зо ва ње ра да На -род не скуп шти не. И не ма сва кипо сла ник пра во да го во ри, а ка жесе – он пред ста вља на род. Ако сесма њи број по сла ни ка на 125, он -да ће при род ни цен зус за при -пад ни ке на ци о нал них ма њи наби ти дво стру ко ве ћи.Имам још два ми ну та, го спо -ди не Ми ћу но ви ћу, пра тим, не бри -ни те ни шта.Да кле, по ве ћа ва се при род ницен зус. Он да ће мо има ти, по томно вом при род ном цен зу су, са моМа ђа ре у На род ној скуп шти ни,не ће би ти му сли ма на, не ће би -ти ни Сло ва ка. Сад има мо јошСло ва ке и му сли ма не и Ал бан -це. Ни Ал ба на ца не ће би ти акобу де по ве ћан при род ни цен зус.Је ли то не ко ме у ин те ре су? Илиће мо и ту ствар фор ма ли зо ва ти,па ре ћи – ево, они има ју за га -ран то ва но пра во на од ре ђе ниброј ме ста? Е, он да то ни је де мо -кра ти ја. По зи тив на дис кри ми -на ци ја је увек на у штрб де мо -кра ти је. При род ни цен зус је не -што што ни је на у штрб де мо кра -

ти је, јер се ка же – има пра во нато ли ко, па нек по ку ша да осво јито ли ко. Ако не осво ји, он да не мапра во на то ли ко.Или ће мо има ти је дан ли бе -рал ни при ступ у ко ме ће мо се ру -ко во ди ти ум ним на че ли ма и уко јем ће то спро во ди ти ум ни љу -ди, или ће мо опет има ти окр ша је.На ма ни је ста ло до ве ли ких окр -ша ја (спрем ни смо увек за окр -ша је, и то вам искре но ка жем),ми смо ов де да из вр ша ва мо во љусвог на ро да, по го то во оних ко јису за нас гла са ли на из бо ри ма ионо што од нас оче ку ју. Ми ће мото и да ра ди мо успе шно, на овајили на онај на чин, али же ли мо даова На род на скуп шти на јед номпро ме ни сво ју су штин ску уло гу удру штву, да ус по ста ви у пу ној ме -ри прин цип по де ле вла сти и дасе по ста ви из над из вр шне вла -сти, а не ова ко, да се пред став никвла да ју ће ве ћи не по зи ва на ми -шље ње пре ми је ра. То не ма те умо дер ним пар ла мен тар ним де -мо кра ти ја ма. Хва ла.

Аргументима против самовоље
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...Скупштина мора да контролише извршну власт



Панчево, 31. март 2016. го ди неБра ћо Ср би и се стре Срп ки ње,гра ђа ни Пан че ва. Ево да нас, ов депред ва ма пр ви пут са оп шта вамотаџ би ни и Срп ству да сам одр жаоза кле тву ко ју сам по ло жио предсрп ским на ро дом 23. фе бру а ра 2003.го ди не. За клео сам се пред вас ко -ли ким Срп ством да ћу по бе ди тиХа шки три бу нал. Ха шки три бу налсам по бе дио. Од бра нио сам част иобраз око 10.000 до бро во ља ца Срп -ске ра ди кал не стран ке и Срп скогчет нич ког по кре та ко ји су се бо ри -ли на свим фрон то ви ма за сло бо дусво га на ро да. Од бра нио сам угледсрп ске на ци о на ли стич ке иде о ло -ги је. Од бра нио сам де мо крат скика рак тер по ли тич ког про јек та Ве -ли ке Ср би је. Рас ту рио сам све ла -жне све до ке и рас крин као фал си -фи ко ва не до ка зе. Али та звер ко јасе зо ве Ха шки три бу нал, иа ко је наиз ди са ју, и да ље уби ја и уни шта вазна ме ни те Ср бе – срп ске по ли тич -ке ли де ре, вој не ко ман дан те и по -ли циј ске офи ци ре а сви ре жи мико ји су се из ме њи ва ли у Ср би ји одма фи ја шког пе то ок то бар ског пу -ча до да нас, или су оп ту же не Ср бе

ис по ру чи ва ли, или су се пра ви лина ив ни и не ве шти и пра ли ру ке одоно га што се де ша ва у Ха шкомтри бу на лу.Ју че је Алек сан дар Ву чић из ја -вио као пред сед ник вла де да онне ће да ула зи у са др жај пре су деРа до ва ну Ка ра џи ћу. Па баш би томо рао да ра ди. Да про чи та све ха -шке пре су де, па да се уве ри ко ли косу оне за сно ва не на ла жи ма и не и -сти на ма. На ве штач кој кон струк -ци ји удру же ног зло чи нач ког по ду -хва та по ко јој су Ср би кри ви за све.Кри ви за ра то ве, кри ви за све зло -чи не, кри ви што су жи ви. Је ди но у Ср би ји ни ко ни је фор -ми рао на уч не ин сти ту те да про у -ча ва ју и по би ја ју ха шке пре су де. Ана ма су у Ха гу пи са ли но ву исто ри -ју и хте ли су да та но ва исто ри јабу де ко нач на исто ри ја. Пре ва ри лису се, ни су оче ки ва ли да ће на и ћина не ко га та ко др ског и без о бра -зног да их све рас ту ри у па рам пар -чад. Али ми не ће мо има ти ми ра,не ће мо пре ки да ти на шу бор бу сведок се не осло бо де сви ха шки су -жњи срп ске на ци о нал но сти. 

Ха шки три бу нал је пот пу но не -ви ног осу дио Ми ла на Мар ти ћа,пред сед ни ка Ре пу бли ке Срп ске Кра -ји не, ко ме још ни је ис те као ман дат.Не ви ног је оп ту жио и осу дио ге не -ра ла Здрав ка То ли ми ра, ко га је Ко -шту ни ца ухап сио на Бе жа ниј скојко си и смо тао по лу жи вог у џак,пре ве зао у Бра ту нац и од глу мио даје та мо про на ђен. Ха шки три бу налје пот пу но не ви ног осу дио Ра до ва -на Ка ра џи ћа, пр вог пред сед ни каРе пу бли ке Срп ске. Ха шки три бу налје пот пу но не ви не осу дио ге не ра лаНе бој шу Пав ко ви ћа, Ни ко лу Ша и -но ви ћа и ге не ра ла Вла ди ми ра Ла -за ре ви ћа и мно ге дру ге Ср бе, пот -пу но не ви не. Ха шки три бу нал јеубио Сло бо да на Ми ло ше ви ћа кадни је мо гао у суд ни ци да га по бе ди. Бра ћо и се стре, ми на ста вља мона шу бор бу и по ла же мо но ву за -кле тву пред срп ским на ро дом. Мисрп ски ра ди ка ли не ће мо ста ти докне осво ји мо власт у Ср би ји, док неус по ста ви мо сло бо ду и де мо кра -ти ју, док не ус по ста ви мо со ци јал нуправ ду, док се не ота ра си мо Европ -ске уни је и НА ТО пак та и не из вр -ши мо ин те гра ци ју са Ру си јом. 

Победа над Хагом
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Први јавни наступ др Војислава Шешеља 
након изрицања ослобађајуће пресуде у Хашком трибуналу

за КЛе твУ Сам оДр жао и По Ла жем но вУ

Растурио сам
Хашки трибунал 
у парампарчад



„Ку рир”, пе так, 1. април 2016.

Пр ви ин тер вју као сло бо -дан чо век, ли дер СРС Во -ји слав Ше шељ дао је „Ку -ри ру”, и то не пу них сат вре ме наод из ри ца ња пре су де.Иако твр ди да ни је имао тре му,те да ни је гле дао пре нос из Ха га,шеф ра ди ка ла не кри је за до вољ -ство због по бе де над Три бу на лом.– Ма, ни сам ја то уоп ште гле дао.До ста сам их гле дао 12 го ди на.• Па ни кра јич ком ока, чи сто иззна ти же ље ако ни шта дру го?– Ни сам, ствар но вам ка жем.Зна те да ни кад не ла жем.• Ка ко се осе ћа те као сло бо данчо век?– Исто као и пре, јер сам увекбио сло бо дан у ду ши.• До бро, а ко вам је пр ви ре каода сте сло бо дан чо век и да ни стеоп ту же ни ни по јед ној тач ки оп -ту жни це за ко ју вас је те ре тио Ха -шки три бу нал?

– Па не знам сад, не ко из стран -ке. Ушао је у мо ју кан це ла ри ју.Кад су ми уле те ли у кан це ла ри јус тим ве сти ма, са мо сам им ре као:„Бе жи те, бре, та мо, за у зет сам.”• А шта вам је ре кла су пру га?– Искре но, ни сам још ни сти гаода се ви дим с њом. У тре нут ку кадсу чи та ли, био сам са сво ја два си -на. Чи ни ми се да је и же ни и де цижао што се не вра ћам у Хаг.• До са ди ли сте им?– Па мо же и та ко да се ка же.Они су ми сли ли да ће по но во мо -ћи да се рас ко мо те, да спа ва ју до -кле им је во ља, да их ви ше не бу -дим сва ко ју тро у по ла шест.• Зна чи, чвр ста спар тан ска ру -ка вла да у по ро ди ци Ше шељ?– Тек ћу да за ве дем ред.• Да се ма ло уозби љи мо. Осло -бо ђе ни сте. Шта зна чи пре су да завас лич но, али и за Ср би ју?– По бе дио сам Ха шки три бу -нал. Ј*бо сам им мај ку! Ми слим,Ха шком три бу на лу, као што самсво је вре ме но и обе ћао.

• То је ва ша по ру ка гра ђа ни маСр би је?– По ру ка гра ђа ни ма је да бу дуупор ни, сна жни и сло жни и са мота ко мо гу по бе ди ти све. Тре ба дасе ока ну ЕУ и да се окре ну ин те -гра ци ја ма са Ру си јом.• А ка ко ће, по ва ма, ова пре су -да ути ца ти на ре ги он?– Баш ме бри га за ре ги он и штаони о то ме ми сле.• Хр ват ски пре ми јер је ре каода је би ло при ти са ка на суд.– Ни сам пра тио. А и не ка при -ча ју шта хо ће.• Да ли вас је звао пре ми јер Ву -чић да вам че сти та?– Не, и не оче ку јем да ће ме зва -ти. А што би ме звао.• А што вас не би звао?– С Ву чи ћем не мам ни ка кавкон такт.• Не ка жем да има те, не го ду госте би ли са рад ни ци. Људ ски је.– А да ли је вре де ло и би ло људ -ски што сам про вео 12 го ди на уХа гу? Ма не ће ме не зва ти Ву чић.

Победа над Хагом
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ше шељ екс клу зив но за „Ку рир“

ПобеДио Сам Ха шКи трибУнаЛ
Као што Сам и обе Ћао!

ПА РЕ ОД ОД ШТЕ ТЕ 
ДА ЋУ ДРА ГИ ЦИ НИ КО ЛИЋ

• Ре кли сте да ће те тра -
жи ти од ште ту од 12 ми ли о -
на евра. На шта ће те их по -
тро ши ти?

– Део па ра од од ште те да -
ћу фон да ци ји Дра ги це Ни -
ко лић, јер ни ко осим ње у
Ср би ји не во ли то ли ко па ре,
а по што је она ко че жњи во
гле да ла у дам ску та шну вој -
вот ки ње од Корн во ла, мо -
ра ћу да јој по ја чам сред ства
да се опре ми да нас пред -
ста вља у це лом све ту. По -
што има вр ло сна жну ин те -
лек ту ал ну под ло гу, ра чу нам,
тре ба јој но вац.

Дочек
за победника
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• А То ма?– Ма ка кав То ма. Не бих му се, искре но, ни ја вио.Што би се мо дер но ре кло, бло ки ра ћу га у те ле фо -ну. А и ње му по ру чу јем исто што и Ха гу.• А ко вас је он да звао?– Па ево, има ви ше од 200 по зи ва. Не знам ко меје звао. Си гу ран сам да ће ме зва ти бив ши оп ту же -ни ци из Ха га. Е, са да ко ји – не знам.• Шта сте ура ди ли пр во по сле кон фе рен ци је зано ви на ре?– Оти шао сам ку ћи и дрем нуо.• Да ли сте про сла ви ли уз не ку пе сму?– Ма, јок. Пе ва ћу и сла ви ћу тек по сле 24. апри ла.Био сам хла дан као шпри цер.• Да ни сте про сла ви ли уз шпри цер?– Не, во лим цр но ви но и мо жда ћу по пи ти јед нуча шу.• А не ко пе че ње?– Не, ко ли ко сам ви део у ку хи њи, мо ја Ја дран каје спре ми ла ку пус. Не ма пра се та, не да же на, а и ма -ла ми је пен зи ја.

Реаговања
То ми слав Ни ко лић, пред сед ник Ср би је

ПРЕ СУ ДА МЕ РА ЗА СР БИ НАИн ди фе рен тан сам пре ма пре су ди ли де ру ра ди ка -ла Во ји сла ву Ше ше љу и пре ма ње му лич но. Ни самраз ми шљао шта би мо гло да се де си, али ме ра за Ср -би на је да ли га је Ха шки суд осло бо дио или осу дио.
Ми ло рад До дик, пред сед ник РС

ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА ШЕ ШЕ ЉАШе ше љу тре ба ода ти при зна ње за ис трај ност, спо -соб ност и спрем ност да, из пот пу но не рав но прав нихусло ва и не фер су ђе ња, иза ђе као по бед ник.
Би ља на Плав шић, бив ша пред сед ни ца РС

ШЕ ШЕ ЉЕ ВА ПО БЕ ДАШе шељ је по бе дио. Он ни за шта ни је крив. Го во -рио је ужа сне ства ри, али ни је имао ни ка кву функ ци -ју ко ја би га оба ве зи ва ла да па зи шта го во ри. А осу ди -ти га за вер бал ни де ликт би ло би вра ћа ње на вре меСта љи на, Хи тле ра.
На та ша Кан дић, Фонд за ху ма ни тар но пра во

ИЗ НЕ НА ЂЕ ЊЕПре су да је из не на ђу ју ћа и те шко мо же да се одр жиу жал бе ном по ступ ку.
Не над Ча нак, ли дер ЛСВ

ШО КАНТ НА ПРЕ СУ ДАШо ки ран сам пре су дом. Сви про те ра ни и уне сре -ће ни де ве де се тих за слу жу ју прав ду.
Бо ри слав Сте фа но вић, ли дер Ле ви це Ср би је

ПО БЕ ДА ПРА ВАПре су да пред ста вља по бе ду пра ва над си лом. Ипак,у мо рал ном сми слу не ма мно го ве зе с ре ал но шћу исвим што се де ша ва ло у СФРЈ.
Ве се лин Шљи ван ча нин, бив ши офи цир ЈНА

ВО ЈО, ЧЕ СТИ ТАМ!Че сти там, Во јо! Ми ло ми је што Три бу нал ви ше недо но си пре су де ко је су по ли тич ке или за сно ва не нала жи ма и не и сти на ма.
По ра сли апе ти ти

БО РИ ЋУ СЕ ДА БУ ДЕМ ПРЕ МИ ЈЕРДа ли ће вам осло ба ђа ју ћа пре су да по мо ћи у кам -па њи?– Хо ће, си гу ран сам. Бо ри ћу се на из бо ри ма да бу -дем пре ми јер.• Да ли би сте би ли део вла де СНС?– Ако се од рек ну ЕУ.• Зна чи, што се вас ти че, на пред ња ци тре ба да сеод рек ну ЕУ, али не и То ми сла ва Ни ко ли ћа?– То ма је сва ка ко по ли тич ки мр тав, па не мо ра јудо дат но да га се од ри чу.



Бра ћо Ср би и се стре Срп ки ње,Ми срп ски ра ди ка ли оку пи ли смо се да нас ов де дапро те сту је мо што је зли ко вац и зло чи нац Џо зеф Бај -ден сво јим при су ством опет опо га нио све ту срп скузе мљу. До шли смо да му ка же мода га, ко ли ко год чел ни ци ре жи -ма ко ји тре нут но вла да Ср би јомпу за ли, Ср би ја не во ли, да га Ср -би ја мр зи,да је Ср би ји Џо зеф Бај -ден од вра тан. Ни ка да Ср би ја за -бо ра ви ти не ће да је Џо зеф Бај -ден био је дан од нај ве ћих за го -вор ни ка бом бар до ва ња срп скогна ро да, уби ја ња на ше де це, ра за -ра ња, оти ма ња срп ских зе ма ља,оти ма ња све тог Ко со ва и Ме то -хи је, ве ли ких де ло ва Ре пу бли кеСрп ске, це ле Ре пу бли ке Срп скеКра ји не.Бра ћо и се стре, та кав зли ко -вац и зло чи нац опет ов де ужи ва по ча сти, опет је срп -ска гар да по стро је на да га до че ка – да до че ка срп скогар хи не при ја те ља!Под се ти мосе,бра ћо и се стре,шта јеЏо зеф Бај ден го во рио про тив срп ског на ро да. Го ди не2002. ре као је: „Наш по сао на Бал ка ну ни је за вр шенсве док Ко со во, Ма ке до ни ја и Ал ба ни ја не по ста ну деоНА ТО и ЕУ.” То су ре чи Џо зе фа Бај де на. Из ја вио је Џо -зеф Бај ден да је не за ви сност Ко со ва пре крет ни ца за

по сти за ње ко нач ног ми ра на Бал ка ну, и да про тив ни -ци не за ви сног Ко со ва мо ра ју би ти за у ста вље ни. Нас,про тив ни ке не за ви сног Ко со ва ни ка да ни ко не ће за у -ста ви ти, а ми ће мо за у ста ви ти зло чин це по пут Џо зе -фа Бај де на.Ре као је Бај ден да су Ср би не -пи сме ни де ге не ри ци, си ло ва те -љи, уби це бе ба, ка са пи и агре со -ри. А он да ве че рас Бај ден иде ме -ђу пи сме не, иде ме ђу нај пи сме -ни је. Да нас да ју ули ци име ње го -вог си на ко ји је умро од пре ко -мер не до зе дро ге. Чак је и ње говсин за слу жан за Ко со во. За што?Па за то што су ту дро гу у Аме ри -ку до не ли Шип та ри. По ред ко -лум биј ске ма фи је, та мо је нај -број ни ја и нај о па сни ја шип тар -ска ма фи ја. И сад, уби ју му си надро гом, па по сле ка жу – ево ули -ца, нек но си ње го во име. Бај денје још ре као да по ред мо гу ће по бе де на Ко со ву по сто јисве ве ћи ри зик да ће се Ср би ја и Ру си ја удру жи ти да тупо бе ду пре тво ре у по раз. То је тач но, Ср би ја и Ру си јаће се у нај ско ри је вре ме удру жи ти, овај про за пад нире жим ће оти ћи са сце не на сме тли ште исто ри је. ДО -ЛА ЗЕ СРП СКИ РА ДИ КА ЛИ И ТАЈ НАШ ПУТ КА ПО БЕ ДИНИ КО ЗА У СТА ВИ ТИ НЕ МО ЖЕ! И ОН ДА ЋЕ МО СЕ
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Го вор во Ји СЛа ва ше ше Ља 
на СКУ ПУ По Др шКе До наЛ ДУ трам ПУ 

По во Дом По Се те Џо зе фа баЈ Де на

бом бар до ва ње Ср ба
ко ји су би ли на ши са ве зни ци 

у оба свет ска ра та 
би ло је ве ли ка гре шка. 

Ср би су ве о ма до бри љу ди, 
на жа лост, Клин то но ва 

ад ми ни стра ци ја на не ла им је 
до ста зла, али и це лом 

бал ка ну, од ко га су 
на пра ви ли ха ос.



УДРУ ЖИ ТИ СА РУ СИ ЈОМ И ЗА БАЈ ДЕ НО ВЕ ПРИ ЈА ТЕ -ЉЕ И СА ВЕ ЗНИ КЕ НА БАЛ КА НУ МЕ СТА БИ ТИ НЕ ЋЕ.За вре ме бом бар до ва ња Бај ден је из ја вљи вао – Тре ба -ло би да ка же мо да ће би ти аме рич ких жр та ва, тре ба -ло би да оде мо у Бе о град да из вр ши мо оку па ци ју зе -мље у ја пан ско-не мач ком сти лу. То је го во рио, али ни -су ус пе ли да нас по бе де на бој ном по љу, за то су ор га -ни зо ва ли пр ву ма фи ја шку ре во лу ци ју у исто ри ји чо -ве чан ства и 5. ок то бра до ве ли на власт шљам и олошаме рич ким нов цем.Бај ден је још из ја вио да САД мо ра ју да пред во де За -пад у од лу чу ју ћем од го во ру на срп ску агре си ју по чи -њу ћи на пад од лу чу ју ћим уда ри ма по срп ској ар ти ље -ри ји, па уда ри ше по срп ској де ци, по ци вил ним објек -ти ма, по срп ским гра до ви ма и се ли ма, по срп ским мо -сто ви ма и фа бри ка ма. То је ура ди ла та жи во ти ња ко јасе зо ве Џо зеф Бај ден за јед но са сво јим са рад ни ци ма.За то је он у Ср би ји не по же љан. Ла жу га и То ми слав Ни ко лић и Алек сан дар Ву чићкад му ну де то плу до бро до шли цу. Срп ски на род га непод но си. Срп ски на род га мр зи. Али до шло је вре ме даи Аме ри кан ци из бри шу ве ли ку ља гу из сво је исто ри -је, до шло је вре ме да ови бан ди ти оду са по ли тич кесце не. Аме ри ка има пред со бом пер спек ти ву, Аме ри каима До нал да Трам па а ми срп ски ра ди ка ли из све сна -ге по др жа ва мо До нал даТрам па и по зи ва мо на шу бра -ћу Ср бе ко ји жи ве у Сје ди ње ним Др жа ва ма да ли стомгла са ју за Трам па. VO TE TRUMP FOR FU TU RE OF SER -BIA (ГЛА САЈ ЗА ТРАМ ПА ЗА БУ ДУЋ НОСТ СР БИ ЈЕ). Бра -ћо и се стре, До налд Трамп се већ из ја снио о свим пи -та њи ма ко ја се ти чу ви тал них и ег зи стен ци јал них ин -
те ре са срп ског на ро да. Он је је дан од рет ких аме рич -ких по ли ти ча ра ко ји је тра жио опро штај од срп скогна ро да због бом бар до ва ња. Он је искрен, он је ча стан,до но си мир чо ве чан ству и вра ћа по нос Аме ри ци. Бра -ћо и се стре, из пет них жи ла по др жи мо До нал да Трам -па. Жи ве ли!
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Бајден је непожељан у Србији

Једини у Србији јавно подржао Трампа



• Пред сед ник То ми слав Ни ко -лић је ре као да ће, ако бу ду угро -же на пра ва Ср ба на Ко со ву, он уве -сти вој ску на Ко со во?– То ми слав Ни ко лић је све станда на пред сто је ћим пред сед нич -ким из бо ри ма не ма ни ка квих шан -си. Он је гу бит ник, ње га не ће дакан ди ду је ни ње го ва СНС и он јехтео сад да ис кон стру и ше кр ва виин ци дент да би сво јим же сто кимиз ја ва ма по ди гао па три от ско рас -по ло же ње на ро да и да би свој угледна не ки на чин об но вио јер је те -шко ком про ми то ван ра зним кри -ми нал ним афе ра ма. На сву сре ћу,то је на вре ме за у ста вље но јер иина че срп ски на род на Ко со ву ве о -ма те шко жи ви и сва ки дан је из ло -жен стра да њи ма,хап ше њи ма,про -го ну, пре мла ћи ва њу, уби стви ма ини је нам то тре ба ло. Ни је нам тотре ба ло док не оде Оба ми на ад ми -ни стра ци ја. То је су лу до. Тре ба даоде Оба ма, да ви ди мо ка ко ће седо го ва ра ти Ру си ја и Трам по ва ад -ми ни стра ци ја, да ви ди мо хо ће лисе не што про ме ни ти, да ви ди мо дали Ру си ју мо же мо ма ло ви ше ан га -жо ва ти на Бал ка ну, па да он да не -ки озбиљ ни ји по тез по ву че мо, а несад му тре ба пред из бо ре и ми сли– на род ће од мах по че ти да га сла -ви – ево иде ју на чи на са два си на игла са ће за ње га. Не ће. Из гу био јесве. Про зрео је на род ту игру, а таигра је мо гла да бу де ве о ма опа сна.• А да ли да на шње срп ске вла -сти уоп ште схва та ју шта да се ра диубу ду ће или по ку ша ва ју да ла ви -ра ју из ме ђу свих?– Не, Ву чић пра ви стра шну гре -шку што ми сли да мо же да се ди надве сто ли це, што ми сли да мо же дабу де са Ру си јом при ја тељ и са ве -зник и да мо же да уво ди Ср би ју уЕУ. Те две ства ри су не спо ји ве. И дасе још до го ва ра са НА ТО пак том,не баш о учла ње њу, али о ви со кимсте пе ни ма са рад ње. То не мо же.Ср би ја тре ба да се што пре опре де -

ли. Или смо за Ру си ју, за ин те гра -ци ју са Ру си јом, или смо за за пад неоп ци је и он да гу би мо све. Ми Ко со -во мо же мо са чу ва ти са мо уз ру скупо моћ, али се мо ра мо на тај на чинин те гри са ти са Ру си јом да Ру си ја,кад бра ни Ко со во, не бра ни га за тошто је срп ско, не го за то што је иру ско. То ли ки мо ра би ти сте пенна ше ин те гра ци је са Ру си јом. От -при ли ке, ми же ли мо ста тус ка кавима Бе ло ру си ја, чак и бли жи.• Ле тос, при ли ком по се те Џо зе -фа Бај де на, ви и ва ши чла но ви стеиза шли са ма ји ца ма са ли ком До -нал да Трам па, са нат пи сом „Гла сајза Трам па”. Са да је Трамп по бе дио.Шта ми сли те, хо ће ли ус пе ти у Ру -си ји и Ср би ји да се поч не ди ја логса САД?– Ми оче ку је мо пр во ди ја лог Пу -ти на и Трам па. Ми же ли мо да сеони спо ра зу ме ју о кључ ним кри -зним си ту а ци ја ма у све ту. Ми же -ли мо по де лу ин те ре сних сфе ра из -

ме ђу Ру си је и Аме ри ке као две јунај ве ћих си ла. Ми же ли мо да Ру си -ја по вра ти ве ли ки део оно га што јеиз гу би ла пре ва ра ма За па да у вре -ме Гор ба чо ва и Јељ ци на. Ми же ли -мо да се Ру си ја вра ти и на Бал кан.Бал кан је при род на сфе ра ру скогути ца ја. Ми на то ра чу на мо и мисве сво је по ли тич ке пла но ве из -гра ђу је мо на тој про јек ци ји и нетре ба нам сад да на бр зи ну иза зо -ве мо ору жа ни су коб и још Ср би дабу ду окри вље ни, јер це ли онај возсу ис цр та ли про во ка тив ним па ро -ла ма и та ко да ље. Је сте Ко со во Ср -би ја, али ви не мо же те сад без до -вољ но оруж ја и му ни ци је да гапро ве де те кроз ал бан ске сре ди нена Ко со ву без ин ци ден та.• А шта ми сли те, за вре ме Трам -па, мо же ли се из ме ни ти од носпре ма бив шим ју го сло вен ским ре -пу бли ка ма и да ли ће они пре ста тида гле да ју на то као на плац дарм заНА ТО?
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рУСиЈа Је иСКрено навиЈаЛа за трамПа Као и ми

ин тер вју во ји сла ва ше ше ља за ру ску на ци о нал ну те ле ви зи ју

ЈЕДИНО РЕШЕЊЕ: 
Интеграција са Русијом



– Ја ми слим да је он нај ве ћа опа -сност за НА ТО. Ка ко ће се он по ста -ви ти пре ма срп ском пи та њу ја незнам. Ми смо мно го до при не ли даон бу де иза бран. Мој глас је биоути ца јан у срп ској еми гра ци ји, та -мо где су нај ве ће кон цен тра ци јеСр ба. То је се вер ни део др жа ве Ин -ди ја на, гра до ви Шер вил, Мери вил,Ге ри итд. Та мо је пре су дан био срп -ски глас. У др жа ви Ми чи ген, та мокод Де тро и та та ко ђе, у др жа ви Ин -ди ја ни исто та ко,у др жа ви Њу Јоркисто и још у не ким сре ди на ма. Кадби се не ко озбиљ но ба вио ана ли -зом тих ре зул та та, мо гао би да до -ђе до ре зул та та да су Ср би пре ваг -ну ли.•Аме ри кан ци са да окри вљу ју Ру -си ју да је Ру си ја учи ни ла све за по -бе ду Трам па.Да ли ви ве ру је те у то?– Не. Ру си ја је искре но на ви ја лаза Трам па као што смо и ми на ви ја -ли, али да је Ру си ја пра ви ла то каоне ки свој суб вер зив ни про грам, јау то не ве ру јем јер ва шинг тон скиеста бли шмент је до са дио на ро ду уАме ри ци и Трамп је чо век ко ји једо шао да сру ши тај еста бли шмент,да по ку ша не што из но ва да ура ди.Да ли ће би ти успе шан или не, ја незнам уна пред, али је до бро по тре -сао и Аме ри ку и це ли свет.

• Да ли је Ср би ја да нас спрем нада са оруж јем у ру ка ма шти ти ин -те ре се сво јих гра ђа на на Ко со ву?– Ср би ја то не мо же са ма. Мо жеуз ру ску по моћ,са ма не мо же.На шавој ска је уни ште на, уки ну та је оп -шта вој на оба ве за, има мо вр ло ма -ло вој ни ка, не мо же мо са ми ако сеНА ТО уме ша. Да кле, без Ру си је немо же мо. Мо ра мо би ти спрем ни засве оп ци је, али да са да, не де љу да -на пред сме ну ад ми ни стра ци је уВа шинг то ну, про во ци ра мо, звец -ка мо оруж јем и пре ти мо, то је лу -ди ло. За што да то ра ди мо? Тре бада ћу ти мо, да бу де мо мир ни, дашто пре оду ови срп ски не при ја те -љи. Ви ди те, они сву да у све ту жу реда што ви ше на па ко сте. Ево, у по -след њим мо мен ти ма ис кр ца ва ју сеу Пољ ској да би за о штри ли од но сеса Ру си јом. Све док ни је Трамп до -шао на власт, по ку ша ва ју да про бу -де што ви ше не у рал гич них та ча ка.• За што су се Ал бан ци упла ши -ли овог во за?– Ни сам ја си гу ран да су се упла -ши ли. Ми слим да су се об ра до ва лии да су за то по сла ли ову сво ју је ди -ни цу. На ја ва овог во за би ла им јеоправ да ње да ова је ди ни ца до ђе учи сто срп ску сре ди ну. Дру го, ово јеАл бан ци ма би ло вр ло по вољ нозбог си ту а ци је са хап ше њем Ха ра -

ди на ја, да ка жу – пу сти те га да иде,ви ди те шта нам ра де Ср би, ви ди тека ко Ср би про во ци ра ју, Ср би хо ћено ви рат и та ко да ље.• Шта ми сли те о про тив кан ди -да ти ма на из бо ри ма?– Ви ки ликс је пот пу но де ма ски -рао Ву ка Је ре ми ћа, а дру ги кан ди -дат ко га би За пад же лео је Са шаЈан ко вић, али они не ће да скрозобо ре Ву чи ћа. Же ле да га осла бе,да не ма сву власт у ру ка ма и даима ју не ку про тив те жу у чи сто за -пад ном игра чу, по што им Ву чићни је по у здан због ру ске ве зе.• А да ли они има ју по др шку уСр би ји?– Па, Ву чић има још увек нај ве ћупо др шку, не ма сум ње. Ја не во лимшто је то та ко, али он још увек др -жи до бар део на шег би рач ког те лаи он је обе сми слио по сто ја ње про -за пад них стра на ка, јер је пре у зеоњи хо во би рач ко те ло сво јом про е -вроп ском по ли ти ком.• Ка ко ће да ље би ти у од но су саАл бан ци ма, хо ће ли ус пе ти не штоса њи ма да се по стиг не?– Па, ја вам ка жем – све што са датре ба да ра ди мо је ма ло стр пље -ња. Све што мо же мо да ра ди мо јеис кљу чи во уз ру ску по моћ, без ру -ске по мо ћи ни шта, али ни кад сене ће мо од ре ћи Ко со ва.
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ГАРАНТ ОЧУВАЊА КОСОВА: Савез са Русијом



Пише Миодраг Скулић

Ли кви да ци ја пет во де ћих срп -ских ба на ка ис пла ни ра на јеу ино стран ству. То се скри -ва ло од за по сле них. Глав ну уло гусу има ли љу ди из ино стран ства, апо зна то је да су Мла ђан Дин кић,Бо жи дар Ђе лић и Ра до ван Је ла чићби ли тек пу ки из вр ши о ци ту ђихна ло га. То се ја сно ви ди из до пи сако ји је 12. де цем бра 2001. го ди неЏорџ Му ли не по слао Ве сни Џи нић,та да шњој ди рек то ри Аген ци је заоси гу ра ње де по зи та, са на ци ју, сте -чај и ли кви да ци ју ба на ка, у ко јемиз да је пре ци зна упут ства за спро -во ђе ње, ка ко на во ди „ак ци је бан -крот ства пет ба на ка”.

Из пи сма ко је је 7. де цем бра2001. го ди не Ђур ђи ца Ог ње но вић,са вет ник за оси гу ра ње де по зи та уме ђу на род ној фи нан сиј ској ин сти -ту ци ји ДФИД , упу ти ла Ве сни Џи -нић, ди рек то ру Аген ци је, ви ди седа је дан ра ни је, 6. де цем бра, одр -жан са ста нак са ви це гу вер не ромНБЈ Ра до ва ном Је ла ши ћем и да севећ та да зна ло да ће 4. ја ну а ра2002. го ди не би ти по кре нут и сте -чај ни по сту пак над тих пет ба на ка.То до ка зу ју ин тер ни ме мо ран -дум од 12. де цем бра 2001. го ди не ииз ве штај од 7. де цем бра 2001. го -ди не.
ИНТЕРНИ МЕМОРАНДУМ
12. де цем бар 2001. го ди не,

за Ве сну Џи нић, ша ље: Џорџ Му -
ли не

Пред мет: Ак ци ја бан крот -
ства пет ба на ка

Сле де ћих не ко ли ко став ки
мо ра ју се раз мо три ти што је мо -
гу ће пре.

Ти мо ви за пет ба на ка:Пре по ру ка је да има мо ти мо веупра ве за бан крот ство за сва кубан ку, са ста вље не као што сле ди:во ђа ти ма, адво кат, ме на џер за за -тва ра ње и отва ра ње би лан са, ме -

на џер за оба ве зе, ме на џер за имо -ви ну и ме на џер за згра де.1) Ди рек тор бан ке Ју го Бор јепри стао да оста не ако и ка да бан кабу де у бан крот ству. Ако он имаква ли фи ко ва не љу де ме ђу сво јимрад ни ци ма, они тре ба да бу ду ода -бра ни, ако бан ка не ма ква ли фи ко -ва не љу де, он да тре ба да му обез -бе ди мо љу де од рад ни ка одав де изАген ци је.2) Зо ран у Ју го бан ци је на веода ни је за ин те ре со ван да оста некао ли кви да ци о ни управ ник. Тре -ба да на и ме ну је мо не ко га на то ме -сто, мо жда Зо ран мо же да пре по -ру чи не ко га из бан ке. К то ме, ја ћуза мо ли ти Зо ра на да пре по ру чи дру -ге љу де из бан ке да по мог ну ли -кви да ци о ном управ ни ку.3) Ве ру јем да сте ода бра ли но -вог ди рек то ра у Бе о бан ци и он јеиз ја вио да је за ин те ре со ван да бу -де ли кви да ци о ни управ ник. За мо -лио бих га да ода бе ре осо бље одтре нут но за по сле них у бан ци.4) Раз у мео сам да не ми сли теда са да шњи ди рек тор Ин вест бан -ке има спо соб но сти да бу де ли кви -да ци о ни управ ник. Ако је то тач но,он да тре ба да ода бе ре мо осо бу ида јој по мог не мо да ода бе ре тимко ји ће му по мо ћи.
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Пет СрП СКиХ ба на Ка Ли Кви Ди ра но Је
По на Ло ГУ из ино Стран Ства

Од две хи ља ди те го ди не, сва кој вла ди Ср би је до са да сти жу ди рек ти ве из европ ских и аме рич -
ких цен та ра мо ћи, бан кар ских и мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја, тзв. ме ђу на род них ин сти ту ци ја и
свих дру гих ме ха ни за ма за при ти сак  на ма ле и обес пра вље не др жа ве.

До каз за то су на ло зи ко ји су сти за ли на шој вла ди још од 2001. го ди не. Ти на ло зи зна че не са мо
ди рек ти ву да се не што из вр ши, већ и ко, ка да, ко јим сред стви ма и на ко ји на чин то да ура ди . 

Те на ло ге о ли кви да ци ји пет во де ћих срп ских ба на ка при ка зу је мо у сле де ћем тек сту, уз на по ме -
ну да њи хо ва ли кви да ци ја тра је пу них 15 го ди на.

Из Ђакова у Хрватској стигли су рачунарски програми и налози на новохрватском језику по
којима ће радити пет српских банака у ликвидацији.

Пр ви до каз је ре ги стра ци ја три но ва при вред на дру штва на ста ла од ЈП Же ле зни це Ср би је (Ин -
фра струк ту ра, Ср би ја воз, за пут нич ки пре воз и Ср би ја Кар го, за пре воз те ре та), уз по себ но ис ти ца -
ње да је та ре ор га ни за ци ја из вр ше на на осно ву пла на Свет ске бан ке. До та да смо сма тра ли да не ко
мо ћан из ван Ср би је упра вља на ма, али са мо у гло бал ним, по себ но вој ним, ди пло мат ским и по ли -
тич ким пи та њи ма. Вла да Ср би је до не ла је ту од лу ку, у чи јем за гла вљу из ри чи то сто ји: на осно ву
пла на Свет ске бан ке. 

Дру ги до каз је сце на рио га ше ња пет во де ћих ба на ка у Ср би ји, ко ји је 2001. и 2002. го ди не до ста -
вљен, са свим де та љи ма ње го вог спро во ђе ња, На род ној бан ци Ср би је и Аген ци ји за оси гу ра ње де -
по зи та.

Ср би ја је да нас пот пу но за ви сна др жа ва, што по твр ђу је и сле де ћидик тат из де цем бра 2001. и ја -
ну а ра 2002. го ди не о га ше њу пет срп ских ба на ка (Бе о бан ке, Бе о град ске бан ке, Ју го бан ке, Ин вест
бан ке и Бор ске бан ке).



5) Ми слим да има те по ве ре њеу но ву осо бу у Бе о град ској бан ци.И тре ба да по твр ди мо да је он за -ин те ре со ван да бу де ли кви да ци о -ни управ ник. Под прет по став комда по твр ди мо да је он за ин те ре со -ван, тре ба да ода бе ре те тим ко јиће му по мо ћи од тре нут но за по -сле них у бан ци.Управ ни ци и њи хо во осо бљетре ба да бу ду об у че ни, укљу чу ју ћии 6 или 7 љу ди ко је би смо за по сли -ли од ин тер вјуа ко је смо Оли ве ра ија спро ве ли ове не де ље. Бил То масод ла зи из Бе о гра да 14. де цем бра,Деј вид Пар кер 22. де цем бра. То массе не вра ћа до 4. ја ну а ра, ме ђу тим,Деј вид се вра ћа 28. де цем бра. Акоје то мо гу ће, би ло би до бро да ис -ко ри сти те че твр так и пе так овене де ље да оба ве обу ку осо бља овихпет ба на ка, док је То мас још ов де.Ако то ни је мо гу ће, он да мо жеспро ве сти обу ку сле де ће не де ље икра јем ове не де ље, ка да се вра ти уБе о град.
Обез бе ђе њеВа жно је да од ре ди те не ко гакао од го вор ног за обез бе ђе ње уАген ци ји и у пет ба на ка. Раз го ва -ра ли смо са осо бом по име ну Мр -во ше вић. Тре нут но је за по слен уБе о бан ци. Он је адво кат по обра зо -ва њу и тре нут но ра ди као ди рек -тор обез бе ђе ња у Бе о бан ци. Пре -по ру чу јем да унај ми те го спо ди наМр во ше ви ћа као ди рек то ра обез -бе ђе ња у Аген ци ји и за мо ли те гада при пре ми план за обез бе ђе ње уАген ци ји и у пет ба на ка. Ја бих ко -ри стио ком би на ци ју по ли ци је ифир ми за обез бе ђе ње, а го спо динМр во ше вић зна нај бо ље фир ме заовај по сао.
Ауто мо би лиБи ће нам по треб но ко ри шће -ње три ауто мо би ла сле де ћих шестме се ци. Они ће би ти ко ри шће ни запре воз осо бља до Бо ра и пре но ше -ње по ру ка у око ли ни Бе о гра да.Пред ла жем да уз ме те ове ауто мо -би ле из че ти ри бан ке у Бе о гра ду.

Упут ство за ли кви да ци јуТра жио сам од Је ле не да обез -бе ди вер зи ју овог упут ства на срп -ском је зи ку. Не ки ми сле да је тоупут ство пре ду гач ко и де таљ но.Деј вид и Бил ће при пре ми ти из вр -шни са же так овог упут ства на окопет стра ни ца. Обу ка ће се ба зи ра -

ти на овом са жет ку. С об зи ром наброј ба на ка ко је иду у бан крот, ве -о ма је ва жно да бу де мо што кон -струк тив ни ји и да зах те ва мо одли кви да ци о них управ ни ка да при -пре ме крат ке пи са не не дељ не из -ве шта је.Да ли тре ба да при пре ми мокон цепт ра да и уго во ра за ЗОП? Мо -ра мо да бу де мо си гур ни да обе стра -не, и ЗОП и Аген ци ја, схва та ју ко једу жно сти тре ба да бу ду из вр ше не,да тум и бан ке ко је су укљу че не.
Уго ва ра чиМо ра мо да по ста ви мо уго во реза раз ли чи те бан ке. По сто је су ко -би ин те ре са ко ји ће дик ти ра ти не -ка по ста вље ња. Да ли же ли те дапро ви зи ја од ре ди ове од лу ке иливи или Оли ве ра же ли те да бу де теуме ша чи?

Со ци јал ни про грамИм пе ра тив но је да со ци јал нипро грам за за по сле не у бан ка мабу де на пра вљен. Но вац је обез бе -ђен за пла ћа ње и за по сле ни у Би -роу ра да су све сни про гра ма и ка кога тре ба спро ве сти. Уко ли ко ово небу де ура ђе но ка ко тре ба, има ће моне за ми сли ве дру штве не не ми ре.Мо ра мо да у сва кој бан ци обез бе -ди мо ле так са де та љи ма про гра маи ка ко за по сле ни мо же да за поч непро цес при ма ња от прем ни не итд.
Ин фор ма ци ја 
де по нен ти маПре ин тер вен ци је ва жно је дау сва кој фи ли ја ли бан ке обез бе ди -мо ин фор ма ци је са де та љи ма штаће се де си ти са де по зи ти ма и где ика да ће сред ства би ти рас по ло жи -ва. Ве о ма је ва жно да до вољ носред ста ва бу де на рас по ла га њу ин -сти ту ци ја ма за пла ћа ње.

Пла ћа ње по ре заКао што сте упо зна ти, сред -ства ко ја обез бе ђу је Свет ска бан кане сме ју се ко ри сти ти за пла ћа њепо ре за би ло ка квим вла ди ним ин -сти ту ци ја ма у Ју го сла ви ји. Мно гопу та смо би ли уве ре ни да Ре пу -бли ка Ср би ја не мо же на пла ћи ва -ти ни ка кве так се. Ипак, пре ма мо -јим са зна њи ма ово обе ћа ње ни једа то на пи сме но. Мо је ми шље ње једа ни је дан од уго ва ра ча не мо жепот пи са ти уго вор без пи сме не по -твр де да ни ка кви по ре зи не ће би -ти раз ре за ни.

ИЗВЕШТАЈ
за гђу Ве сну Џи нић
Ко пи ја: Вла сти мир Стан ко -

вић, Ан ка Га јић, Гор да на Со ро ка
Ша ље: Ђур ђи ца Ог ње но вић,

ДФИД са вет ник за оси гу ра ње де -
по зи та

И З В Е Ш Т А Ј
„Да на 6. де цем бра одр жан је са -
ста нак с ви це гу вер не ром Је ла -
ши ћем у ве зи на ми ре ња де по -
не на та пет ба на ка над ко ји ма ће
би ти по кре нут сте чај ни по сту -
пак 4. ја ну а ра 2002. го ди не, на
ко јем је за кљу че но: 1) Да ће Аген ци ја што хит ни јеодр жа ти са ста нак с пред став ни -ци ма ИТ сек то ра на ве де них петба на ка и сек то ра по сло ва с гра ђа -ни ма ра ди про це не њи хо ве ИТопре ме, об ра де и мо гућ но сти при -пре ме по да та ка пре ма пред ло же -ним фор ма ти ма, а ра ди ус по ста веин фор ма ци о ног мо ста по да та каиз ме ђу ба на ка и Аген ци је и бан кена ко ју ће се пре не ти по да ци илико ја ће да ис пла ћу је оси гу ра не де -по зи те.2) Да ће НБЈ чим при је одр жа -ти ини ци јал ни са ста нак, раз го ворс пред став ни ци ма По штан ске ште -ди о ни це, на ко ју би, пре ма до ку -мен ту од 29. но вем бра, тре ба ло дасе пре не су сви де по зи ти фи зич кихли ца, ра ди про це не мо гућ но сти,ИТ опре мље но сти и на чи на на ко -ји ће пре нос де по зи та би ти оства -рен.3) Да ће НБЈ хит но, на кон одр -жа ног са стан ка с По штан ском ште -ди о ни цом, а нај ка сни је до по не -дељ ни ка, 10. де цем бра, од лу чи тина ко ји на чин ће се ком пен зи ра тигра ђа ни – пре но сом де по зи та, ис -пла том пу тем на ло га за ис пла туили на не ки дру ги на чин, ка ко бисе чим при је за по че ле при пре ме.Те ме љем го ре на ве де них за -кљу ча ка, Аген ци ја је 7. де цем бра у9 са ти одр жа ла са ста нак с пред -став ни ци ма 5 ба на ка – ИТ струч -ња ци ма и струч ња ци ма из сек то раза по сло ве са гра ђа ни ма.Пре зен ти ран им је фор мат тра -же них по да та ка, те су бан ке за мо -ље не за са рад њу и да пре ма пред -ло же ном фор ма ту по да та ка ко јемо ра ју да до ста ве у Аген ци ју про -це не ко ли ко је ври је ме по треб ноза об ра ду тих по да та ка, те да евен -ту ал но уоче про бле ме, по те шко ћеи на ве ду про це ну и ал тер на тив ни
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на чин до ста ве по да та ка. Тра же непо дат ке– пред ло же но је да то бу дупо да ци на ни воу јед не фи ли ја лесва ке од ба на ка – бу ду при пре -мље ни до сле де ћег че тврт ка, 13.де цем бра.У ме ђу вре ме ну ће софт вер скаку ћа Ди ја лог Ђа ко во, Хр ват ска –ко ја је про да ла Аген ци ји пра ва ко -ри шће ња про гра ма за ис пла ту де -по зи та, би ти кон так ти ра на ра дисвих мо гу ћих об ли ка по мо ћи – кон -та ка та с по слов ним бан ка ма, евен -ту ал ног са стан ка с њи ма ра ди штоква ли тет ни је про це не до ста ве по -да та ка, тре нин га ра да с про гра -мом, учи та ва ња по да та ка и пре но -са истих на бан ку пре у зи ма те љаде по зи та или бан ку ис пла ти те љаде по зи та, те ће пре ма њи хо вој про -це ни или њи хо ви пред став ни цидо ћи, пре ма до го во ру у Бе о град,или ће се проб ни (тест ни) по да цидо ста ви ти њи ма ди рект но. Пред -ла жем да кон такт осо бе у Аген ци -ји с ко ји ма ће бан ке да ко му ни ци -ра ју у ме ђу вре ме ну и ко је ће та ко -ђе би ти кон такт са мном, од но снос про гра ме ри ма из Хр ват ске, бу дугђа Ан ка Га јић и г. Вла сти мир Стан -ко вић.

Из раз го во рас по слов ним бан -ка ма уоче но је даби мо гло да бу десле де ћих про бле -ма: – ко нач на об -ра да по да та ка сда ту мом отва ра -ња сте чај ног по -ступ ка не мо жеда бу де у ро ку не -ко ли ко да на, изне ко ли ко раз ло -га. У ве ћи ни ба -на ка су об ра чуни књи же ње ка ма -та по де по зи ти -ма гра ђа на го ди -шњи, те се про -во де на кон 1. ја -ну а ра и тра ју поне ко ли ко да на –та ко да сам об ра -чун ка ма та и при -пис не мо же дабу де го тов до 4.ја ну а ра. Та ко ђе,књи же ње ре а ли -зо ва них че ко вапро во ди се и до15 да на по из да -ва њу, па че ко ви из да ни 30. де цем -бра мо гу би ти про књи же ни текоко 15. ја ну а ра;– ве ћи на ба на ка за ве ли ки бројде по зи та уоп ште не ма по дат ке ома тич ном бро ју де по нен та и др жеда га не мо гу ни на ко ји на чин, осимод са мих де по не на та, до би ти. То бимо гао да бу де про блем, јер је ма тич -ни број де по нен та је дан од оба ве -зних по да та ка да би се мо гли су бли -ми ра ти сви де по зи ти јед не осо бе;– иако је бан ка ма ре че но дасви ови по да ци тре ба ју ра ди те сти -ра ња но вог про гра ма ко ји је Аген -ци ја на ба ви ла и ра ди про це не струк -ту ре де по зи та, ра ди евен ту ал не од -лу ке о по ве ћа њу оси гу ра них де по -зи та – да кле, ни је би ло ни ти на зна -ке да по да ци тре ба ју ра ди ис пла тењи хо вих де по не на та, уоче но је дасу по је ди ни пред став ни ци ба на каве ро ват но свје сни да је ри јеч упра -во о сте ча ју њи хо вих ин сти ту ци ја,те је мо гу ће да бој ко ту ју са рад њу идо ста ву по да та ка.
Особ но про це њу јем да:1) Бан ке у ро ку од не ко ли кода на од отва ра ња сте чај ног по -ступ ка ни су у мо гућ но сти има тиоб ра ђе на тач на ста ња за дан сте -

ча ја, већ у ро ку и до 15-20 да на одда на сте ча ја, уз сву су рад њу и спрем -ност за су рад њу.2) Те ме љем тест них по да та како је ће про це ни ти и по мо ћи у про -це ни и ИТ струч ња ци по сто ји мо -гућ ност ве ли ке збр ке у до ста вље -ним по да ци ма, те ва ља раз ми шља -ти и о дру гој мо гућ но сти ус по ста -ве ИТ мо ста. Уко ли ко бан ке до ста -ве тест не по дат ке као што је до го -во ре но, до 13. де цем бра, то ће већби ти про це ње но сле де ћег тјед на.3) Без уске са рад ње с бан комна ко ју би се тран сфер де по зи татре бао ра ди ти и про це не њи хо вихИТ мо гућ но сти ни је мо гу ће од ре -ди ти за ко ли ко да на Аген ци ја мо -же ор га ни зи ра ти ис пла ту или при -је нос.Уко ли ко су по да ци до ста вље -ни од ба на ка пре ма Аген ци ји упо -тре бљи ви, тј. ако су у фор ма ту ко јије тра жен, те ако је бан ка на ко ју седе по зи ти пре но се ин фор ма тич киспрем на, спо соб на да их пре у зме,Аген ци ја мо же у крат ком ро ку од 5-7 да на да при пре ми об ра ђе не по -дат ке за тран сфер. Ме ђу тим, уко -ли ко по да ци не бу ду до ста вље нина на чин на ко ји је за тра же но, учи -та ва ње по да та ка ће би ти оте жа но ини је мо гу ће про це ни ти ко ли ко тре -ба за ис пра вак. Уко ли ко се иде наис пла ту де по зи та сла њем на ло га заис пла ту, што сма трам не е ко но мич -ним због ма лих из но са, а ве ли когпо треб ног вре ме на и нов ца за при -пре му, по треб но је мно го ви ше вре -ме на (мо жда и ви ше сед ми ца).Пр ви и основ ни пред у вјет заор га ни за ци ју тран сфе ра или ис -пла те свих де по зи та је су ко нач ниоб ра ђе ни по да ци до ста вље ни наза тра же ни на чин, као и при пре ме(ин фор ма циј ске и ор га ни за ци о не)са ме бан ке на ко ју ће се из вр ши титран сфер или ко ја ће ис пла ћи ва тиде по зи те. Уко ли ко по да ци ко ји седо ста ве ни су као тра же ни – да кле,ако че ко ви ни су про књи же ни у ро -ку од не ко ли ко да на, или ако ка ма -те ни су об ра чу на те и при пи са не,бес пред мет на је до ста ва по да та ка,од но сно по нов на до ста ва на кон 20да на, јер је та да 1. До ста ва по да та -ка – за пра во до ста ва не тач них по -да та ка и ако би Аген ци ја или би лотко дру ги по њи ма по сту пао, на -ста ла би збр ка и не по ве ре ње ште -ди ша”.
Бе о град, 
7. де цем бар 2001. го ди не

Економија

VELIKA SRBIJABROJ 3571 MART 2017. 25



К а да су, 4. ја ну а ра 2002. го ди не, че ти ри срп -ске бан ке: Бе о бан ка, Ин вест бан ка, Ју го бан -ка и Бе о град ска бан ка, ста вље не у сте чај, аза тим, 13. фе бру а ра те го ди не и Бор ска бан ка, на че -ло упра ве тих ба на ка сту пи ла је Аген ци ја за сте чај иоси гу ра ње де по зи та, у ко јој су за по сле ни би ли „пи -о ни” ино стра них моћ ни ка, па су као из вр ши о ципри хва та ли пла но ве из ино стра них ку хи ња и до де -та ља их ре а ли зо ва ли.Ка ко је од мах на кон то га отво рен по сту пак при -ва ти за ци је дру штве них пред у зе ћа, а ме ђу њи ма иги га на та срп ске при вре де и но си о ца раз во ја Ср би је,Аген ци ја за сте чај и де по зи те ба на ка по ста ла је вла -сник ви ше од хи ља ду ве ли ких при вред них пред у -зе ћа и да ва ла је са гла сност на про це ну ка пи та латих пред у зе ћа, ко ју су об ра ђи ва ли Ђу нић, Вла хо вић,Жи ва на Ол би на и дру ги. Хи по те ке и ме ни це ко ји маје рас по ла га ло ових пет ба на ка, ста вље не су вансна ге. По че ла је рас про да ја. Се ти мо се са мо од лу кепред сед ни ка Управ ног од бо ра те аген ци је, го спо -ди на Ми ро љу ба Ла бу са, ко ји је исто вре ме но био ипот пред сед ник са ве зне вла де, ко ји је у 15 ча со ва и15 ми ну та, да кле, по ис те ку рад ног вре ме на у Тр го -вин ском су ду у Бе о гра ду, дао са гла сност да се за22,5 ми ли о на до ла ра про да у ди рект ној по год биЖе ле за ра Сме де ре во, иако је од лу ка Управ ног од -бо ра до не та тог да на, тек у 21 час уве че. Та ко је Ин -

вест бан ка из гу би ла по тра жи ва ње ви ше од по лами ли јар де до ла ра. 
Оба ве зе РТБ Бор да нас 

пре ма Бор ској бан ци АД у сте ча јуБор ска бан ка АД у сте ча ју је од 13. фе бру а ра 2004.го ди не и баш због ње ног по тра жи ва ња од Ру дар -ско-то пи о ни чар ског ба се на Бор, ни је се мо гао за -кљу чи ти овај сте чај. На дан 31. ма ја 2015. го ди нема тич но дру штво (РТБ) има ло је оба ве зе пре ма тојбан ци у сте ча ју 5,4 ми ли јар де ди на ра, То пи о ни ца иРа фи на ци ја (ТИР) две ми ли јар де ди на ра, Руд никба кра Мај дан пек 14,2 ми ли јар де ди на ра и Руд ни циба кра Бор 5,8 ми ли јар ди ди на ра, што из но си 27,4ми ли јар де ди на ра или 228 ми ли о на евра. По ред то га, РТБ Бор има оба ве зе и пре ма још трибан ке у сте ча ју: Бе о град ској бан ци 3,9 ми ли јар диди на ра, Ју го бан ци 458 ми ли о на ди на ра и Ан гло-Ју -го слав бан ци, Лон дон, као фи ли ја ли Бе о град скебан ке 285 ми ли о на ди на ра. И те оба ве зе до сти глесу ско ро 40 ми ли о на евра.Све ове оба ве зе, за бан ке у сте ча ју, пре ма уна предпри пре мље ном пла ну ре ор га ни за ци је у из но су од268 ми ли о на евра, тре ба да бу ду от пи са не 90 од сто,а да оних де сет од сто бу де пла ће но у пет го ди шњихра та по два од сто. То прак тич но зна чи да ће се от пи -са ти 241 ми ли он евра, а да ће се оста так од 27 ми -
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ли о на евра ис пла ти ти у пет на ред них го ди на по 5,4ми ли о на евра. Ето ка ко се по сту па у ин те ре су по ве -ри ла ца Бор ске бан ке АД у сте ча ју, па и по ве ри ла цаче ти ри ве ли ке бан ке у сте ча ју. Да нас су по ве ре ни ци Аген ци је за де по зи те, ко ја јесте чај ни управ ник у ових пет ве ли ких ба на ка у сте -ча ју: Ка та ри на Кр стић у Бе о бан ци АД у сте ча ју, Гор -да на Ди нић у Ин вест бан ци АД у сте ча ју, Ра да Ди вацу Ју го бан ци АД у сте ча ју, Ве сна Ђу рић у Бе о град скојбан ци АД у сте ча ју и Бер на ди ца Јо ва но ски, у Бор -ској бан ци АД у сте ча ју. На кра ју 2014. го ди не у сте -ча ју ових пет ба на ка би ло је ан га жо ва но 136 ли ца,док је го ди ну да на ра ни је би ло 162 за по сле на на по -сло ви ма сте ча ја, еви ден ци је сте чај них ду жни ка ипо ве ри ла ца и по моћ ним по сло ви ма.Укуп на књи го вод стве на вред ност пре о ста ле имо -ви не ових пет ба на ка у сте ча ју на дан 1. ја ну а ра2015. го ди не из но си ла је 700 ми ли о на евра, од че га24 ми ли о на евра не по крет на имо ви на, опре ма, ин -вен тар и во зи ла, а раз ли ку чи не по тра жи ва ња одко ми те на та.Укуп не еви ден ти ра не оба ве зе ових пет ба на ка усте ча ју на тај дан из но се ми ли јар ду и 315 ми ли о наевра, па про из ла зи да ће оче ки ва ни гу би так из но сиоко 615 ми ли о на евра, ако се не от пи су ју по тра жи -ва ња са 90 од сто, као у слу ча ју РТБ Бо ра.Да су се до ма ћин ски во ди ли сте ча је ви, твр ди мода би чист не то до би так, на кон опо ре зи ва ња, кодових пет ба на ка из но сио ми ли јар ду евра. Али, исто -вре ме но твр ди мо да су Ла бус, Ђе лић и Дин кић, ли -ца без ика квог по зна ва ња бан кар ства и при вре де,без ика квих ана ли за и без ика квог прав ног осно ва,при си ли  суд да про гла си ди ри го ва ни сте чај. Ово да нас пу бли ку је мо да би ши ро ке на род нема се зна ле на ко јим те ме љи ма је ус по ста вље назависна држава Србија.На кон то га на стао је пе ри од ма сов не рас про да једру штве ног бо гат ства, сте че ног од на ро да, у пе ри о -ду од кра ља Ми ла на, до Бро за и Ми ло ше ви ћа. Про да ји је из ло же но 3.604 дру штве на пред у зе ћа,јер власт Сло бо да на Ми ло ше ви ћа је про да ла са моТе ле ком, а Ср би ја је од 1991. до 1999. го ди не про -шла кроз седам ратних периода, и то:• Рас пад Со вјет ског Са ве за и гу би так на шег нај ве -ћег из во зног тр жи шта• Рас ту ра ње СФР Ју го сла ви је• Рат у Срп ској Кра ји ни• Рат у БиХ• Бло ка да Са ве та без бед но сти УН• Хи пе рин фла ци ја из дру гог по лу го ђа 1992, це ле1993. и до 24. ја ну а ра 1994. • Рат на Ко со ву и Ме то хи ји и от це пље ње ове на -ше ју жне по кра ји не,а ни је про да то ни јед но дру штве но пред у зе ће из -у зев 50 од сто Те ле ко ма.

Са мо 2002. го ди не, од мах по до ла ску до сман ли -ја на власт у Ср би ји, про да то је на аук ци ја ма и тен -де ри ма 216 дру штве них пред у зе ћа, а у на ред ној го -ди ни чак 686 од укуп но 3.604 дру штве на пред у зе -ћа, јер су фа бри ке пре кри ва ле све оп шти не и рад -ни ци су ра ди ли и ка ко-та ко пре жи вља ва ли тих се -дам рат них пе ри о да. Са мо је дан од њих до во љан језа уво ђе ње рат ног ста ња и вој не дик та ту ре. Кад смокод вој не дик та ту ре, тре ба ис та ћи да она у пр ведве-три го ди не до но си на род ну прав ду и про спе ри -тет, али од мах по том по ста је коч ни ца и мо ра би тиза ме ње на де мо крат ским по рет ком.По сле ис по ру ке Сло бо да на Ми ло ше ви ћа Ха гу,на Ви дов дан, нај све ти ји срп ски пра зник, зах те ва неод на ших рат них са ве зни ка из два свет ска ра та ина ших не при ја те ља из иста та два ра та, на сту пи лаје ко ло ни јал на власт Евро пе и САД над из му че номСр би јом. Као што су до сман ли је од мах по до ла ску навласт рас ту ри ле бан кар ство Ср би је, а са њим и СДК(Слу жбу дру штве ног књи го вод ства), ко ја је има лакон трол ни ка рак тер, на сту пио је пе ри од рас про да -је дру штве не, као ни чи је имо ви не. Од мах по слеових пет ба на ка, у сте чај су оти шле: Ша бач ка, Ва -љев ска, Ло знич ка и По жа ре вач ка бан ка. У на ред ном де лу при ка за ће мо при ме ре ка ко јето ра ђе но на сле де ћим при ме ри ма:• про да ја све три це мен та ре у истом да ну за 22,5ми ли о на до ла ра, а ино-вла сни ци су то от пла ти лиза две го ди не и че ти ри ме се ца;• про да ја фа бри ка ду ва на Ниш и Вра ње (и да насје 2.200 ко о пе ра на та оста ло без куп ца за про из ве -де ни ду ван, а у Ни шу се не про из во де ци га ре те, већсе уво зе из Тур ске и са мо па ку ју у Ни шу, а број за по -сле них сма њен је на че твр ти ну);• про да ја стран ци ма НИС-а, Ва ља о ни це ба кра Се -вој но и Ва ља о ни це алу ми ни ју ма Се вој но, Хе мо фар -ма, Здра вља, ЈАТ-а...• ита ли јан ском Фи ја ту да то је 650 ми ли о на еврадо на ци ја, суб вен ци ја, без оба ве зе да пла ћа ју до при -но се и по ре зе на за ра де за на ше и њи хо ве за по сле -не, а не ма ју ни ка кву уго во ре ну оба ве зу да угра ђу јуни је дан од сто де ло ва про из ве де них у Ср би ји;• рас ту ра ње 91 по љо при вред но-ин ду стриј ског,од но сно агро ин ду стриј ског ком би на та, ко ји су има -ли зе мљи ште, фар ме, кла ни це, фа бри ке ше ће ра, пи -ва ре, уља ре и број не фа бри ке пре храм бе них про из -во да, па и соп стве ну тр го ви ну;• про да јом Имле ка, Фри ко ма, Име са ого љен јеПКБ, и ко ме је оста ло да се ба ви са мо при мар номпо љо при вред ном про из вод њом са гу би ци ма на те -рет Гра да Бе о гра да и Ре пу бли ке Ср би је;• за тво ре не су но ве бан ке (Агро бан ка, Но ва Агро -бан ка, Раз вој на бан ка Вој во ди не, При вред на бан ка,Уни вер зал бан ка) и ти хо ли кви ди ра но по сло ва ње
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Срп ске бан ке, а то је др жа ву ко шта ло но вих 1,2 ми -ли јар де евра;• 56 хи дро ин же ње рин га на ста лих у со ци ја ли змуи одр жа ва них у рад ном ста њу и у вре ме Ми ло ше ви -ћа, оста ло је без са др жа ја ра да и сред ста ва за од бра -ну Ср би је од бу ји ца и по пла ва, јер др жа ва на пла ћу јево до при вред ни до при нос на по љо при вред но зе -мљи ште и од ин ду стри је ко ја ис пу шта от пад не во -де, а тај но вац тро ши на бу џет и не да је га хи дро ин -же ње рин зи ма за за шти ту од по пла ва, па нас је по -пла ва од пре две го ди не ко шта ла ми ли јар ду и поевра, а са мо је де ли мич но са ни ра на обре но вач кабру ка, све је оста ло и да ље исто, те нам се уме сто„Бе о гра да на во ди” мо же уско ро до го ди ти да бу де„Ср би ја у во ди”;• Га ле ни ка је је ди на фа бри ка ле ко ва у Евро пи ко -ју су со ци ја ли сти два пу та по кра ли, пр ви пут подМи ло ше ви ћем, да ју ћи је у че љу сти бе ло свет скогпро би све та Ми ла на Па ни ћа, дру ги пут Да чи ће вило по ви, за ду жу ју ћи је за 230 ми ли о на евра;• рас ту ре но је гра ђе ви нар ство, ме та ло пре ра ђи -вач ка ин ду стри ја, уни ште на тр го ви на на ве ли ко,рас ту ре не Роб не ку ће са 42 роб не ку ће ши ром Ср -би је, рас ту ре на тр го ви на на ма ло и уго сти тељ ство,ма шин ска, тек стил на, ко жна, хе миј ска и дрв на ин -ду стри ја, уни ште ни на уч ни ин сти ту ти;

• бан кар ски си стем пре дат је стран ци ма за не -што ви ше од две ми ли јар де евра, ко је су по је де не убу џе ту, та ко да да нас срп ска при вре да не ма сво јебан ке, јер су стран ци да нас вла сни ци 90,78 ка пи та -ла у 22 бан ке, Ре пу бли ка и ње на јав на пред у зе ћа ифон до ви 7,21, при вред на дру штва 1,16, гра ђа ни0,80 и бив ша СФРЈ 0,05 од сто, а да нашњи вла сни циба на ка су из 12 зе ма ља (4 грч ке, 3 аустриј ске, 3фран цу ске, 2 ита ли јан ске, 2 ру ске и по јед на нор ве -шка, ки пар ска, сло ве нач ка, не мач ка, аме рич ка итур ска);• од фар ме пи ли ћа у Шап цу су жу ти на пра ви лиКон церн Фар ма ком, ко ји се за ду жио за 652 ми ли о -на евра, након бан кро та сву имо ви ну не мо же даунов чи за 80 ми ли о на евра, а у имо ви ни је имаоМле ка ру Ша бац, Фа бри ку аку му ла то ра Сом бор, ПИКДе брц, две лив ни це, па чак и по ло ви ну вла сни штвау днев ном ли сту „По ли ти ка” ста ром 113 го ди на,као и три руд ни ка оло во-цин ка не ру де (Ле це, Бе лобр до, Ра шка и Руд ник и То пи о ни ца За ја ча);• за тво рен је Млин у Ти те лу ко ји по сто ји од 1881.го ди не ко ји јера дио чак и за вре ме два свет ска ра та,уга ше на је Ше ће ра на Ћу при ја, ко ја је ра ди ла од1911. го ди не, да кле и то ком оба свет ска ра та, досте ча ја је до шло и у Ин ду стри ји цре па „То за Мар ко -вић” из Ки кин де, у ко јој је би ло 867 за по сле них;• у сте чај је уве де но 1.182 дру штве не фир ме, не кепре при ва ти за ци је, не ке по сле по ни ште не при ва -ти за ци је;• до да нас ни су про да те 362 дру штве не фир ме,ра чу на ју ћи у тај број и њи хо ва за ви сна дру штва ионе се да нас на тр жи шту мо гу про да ти за две ну ле;• 713 јав них пред у зе ћа пре тво ре но је у пар тиј скеата ре, од че га 24 ре пу блич ка и че ти ри по кра јин скау АП Вој во ди на;• от пу ште но је 604.550 рад ни ка, ко ји су би ли за -по сле ни у ин ду стри ји, у од но су на број за по сле них1994. го ди не, а од при хо да од про да је свих до са дапро да тих дру штве них фир ми и оних про да тих изсте ча ја на пла ће но је 3,5 ми ли јар ди евра и по је де ноу ре пу блич ком бу џе ту...Уме сто ле че ња при вре дних су бје ка та на ста ло јесрп ско при вред но гро бље. Алек сан дар Ву чић пре у -зео је од прет ход не вла де ДС и СПС власт без при мо -пре да је, пре у зи ма ју ћи ка дро ве из Г17 плус, а тастран ка се уто пи ла у СНС, па је тако по стао гро бар
срп ске при вре де.По што смо из го во ри ли те шке ре чи, из не ће мосре ђен по пис ак тив них сте чај них по сту па ка. Алек -сан дар Ву чић ће ка ри је ру за вр ши ти на овом при -вред ном гро бљу, јер је Ср би ја оја ђе на, не ће га спа си -ти ни пла ћа ње из бу џе та стран ци ма да ин ве сти ра јуу Ср би ју, као у не ку ко ло ни ју за шраф ци гер ску ин -ду стри ју и ин ду стри ју штан це ра ја и скла па ња.
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Тр сте ник за ви јен у цр ноУ „Пр вој Пе то лет ки” из Тр сте ни ка у 2016. го ди ниуве ден је сте чај ни по сту пак у ма тич ном дру штву иу свих 13 за ви сних дру шта ва, фа бри ка и пра те ћихса др жа ја: Сер во у пра вља чи, Ци лин дри, Ко чи о на тех -ни ка, Де ло ви, Хи дра у ли ка, Пне у ма ти ка, На уч ни цен -тар, Ре жи ја и Енер ге ти ка, Тран спорт, Про мет, Обез -бе ђе ње, Ис хра на.
Кра ље во у цр номУ Кон цер ну Фа бри ка ва го на Кра ље во, у про шлојго ди ни уве ден је сте чај у Кон цер ну и де вет за ви снихдру шта ва: Друм ска во зи ла, Ва го но град ња, Про це снаопре ма, Гиб ња ра, Алат ни ца, Тер мо пла сти ка, Одр жа -ва ње... По ред то га, у сте ча ју је и Маг но хром.

Кра гу је вац са цр ним 
уме сто цр ве ним бар ја комУ про шлој го ди ни уве де ни су сте ча је ви у Ауто мо -би ли ма, Ауто де ло ви ма, Ко вач ни ци, За ста ва спе ци -јал ним во зи ли ма у Сом бо ру, За ста ва ПЕЦ, Без бед -ности, За ста ви ИТ, За ста ва елек тро у Кни ћу...

Го ша Сме де рев ска Па лан каПод сте чај ним по ступком су, по ред Кор по ра ци јеГо ша, и у Друм ским во зи ли ма, Елек тро о пре ми, Фа -бри ци за про из вод њу ала та и ма ши на, За јед нич кимпо сло ви ма, Ди бу ту, Го ши, Узо ру... По ред то га, ра чу -ни свих 16 ко му нал них пред у зе ћа су у бло ка ди, чакме се ци ма гра ђа ни ни су има ли во ду,док у Вр шцу по -сто ји са мо јед но ко му нал но пред у зе ће, „20. ок то -бар”, ко је оба вља свих 14 де лат но сти и го ди шњеоства ру је два ми ли о на евра не то до би ти, али вла -да ју ћа СНС и СПС то не ће, јер не би има ле 600 ди -рек то ра, во за ча ди рек то ра, се кре та ри ца, књи го во -ђа – пар тиј ских ка дро ва, из гла сач ке ма ши не вла да -ју ће пар ти је, већ са мо њих 120, а тех нич ки ру ко во -ди о ци по је ди них де лат но сти за ру ко во ђе ње има либи два са та днев но, а оста так времена би ра ди ли упри па да ју ћој де лат но сти на опре ми.
По ред „Зор ке”Ша бац, при вре ду тог ре ги о на до -

ту кли су Кон церн Фар ма ком, Ин тер коп и Га лебПо ред Хол дин га „Зор ка” у сте ча ју су и: Ми не рал -на ђу бри ва, Обо је на ме та лур ги ја, На мен ска, Тран -спорт, Си гур ност, Стан дард, Стан...
Не кад чу ве но Пра хо во, да нас пред ста вља ру -

и ну од хе миј ског ком плек са У сте ча ју су, по ред Хол дин га и: Ве штач ка ђу бри -ва, Со ли, Ре монт и мон та жа...
ШИК Ко па о ник ни је ус пео Сим по да из ле чи, и

сам Сим по је у фи нан сиј ским те шко ћа маУ ШИК Ко па о ник из Кур шу мли је уве де ни су сте -ча је ви у за ви сна дру штва: Пи ла на, Шпе ра на, Ку хи -ње, Ко мерц...
МИН Ниш и ЕИ Ниш одав но су под ле дом По ред Хол дин га МИН, у сте ча ју су и за ви сна дру -штва: Ло ко мо ти ва, Ва гон ка, Спе ци јал на во зи ла, ЛИВ,Ми ном, Ин же ње ринг, Мо дел, Про из вод ња, Ко мерц...

Кор по ра ци ја ЕИ Ниш има ла је 30 при вред них
дру шта ва, да нас су ли кви ди ра на, а сте чај ни по -ступ ци се во де у за ви сним дру штви ма: Те ле ви зи ја,Ра чу на ри, Ис тра жи вач ко-раз вој ни ин сти тут, Ин ду -стриј ска елек тро ни ка, Са став ни де ло ви, Ком по нен -те, Пи о нир, Ал пласт, Ду нав, Трејд...

Ло зни ца оста ла без Кор по ра ци је и де сет за ви -
сних дру шта ваХол динг „Ви ско за” да нас има у сте ча ју ма тич нопред у зе ће и де сет за ви сних дру шта ва: Цел влак но,Цен тро фан, Це лу ло за, Сви ла, Ло зо фан, Корд, Хе ми -ре монт, Кру пањ ка, Тран спорт, Стан дард.

„Пр ва искра” Ба рич прак тич но уга ше на
„Фи де лин ка” Су бо ти ца у то тал ном сте ча јуПо ред ма тич ног дру штва, у сте ча ју је свих де ветза ви сних дру шта ва: Мли нар ство, Скроб, Фа бри кате ста, Кон ди тор ски про из во ди, Пе ка ра, Ди стри бу -ци ја, Не крет ни не, Рент а кар.У сте ча ју је и Фа бри ка за ре монт ва го на „Брат -ство”, Су бо ти ца, у ни шта бо љем по ло жа ју ни је ниИн ду стри ја обу ће „Со лид” Су бо ти ца, па ни Тек стил -на ин ду стри ја „Же ле зни чар” Су бо ти ца, у „Се ве ру” јена стао по топ.
Агро жив Жи ти ште ни је ус пео да спа си „моћ -

ни” Ср би ја гасХол динг кор по ра ци ја Агро жив и ње на че ти ри за -ви сна дру штва са 1.500 за по сле них оти шли су у сте -чај иако је ЈП „Ср би ја гас”утро ши ло ми ли о не евра даспа си ову жи ви нар ску и ме сну ин ду стри ју и по редпо зна тог скан ди нав ског мо де ла „не мој те се да нас умо дер ном све ту ба ви ти са ви ше од јед не де лат но -сти”. Да кле, нај ве ћи срп ски при вред ни бо ле сник ЈПСр би ја гас, ко ји има 1,3 ми ли јар де евра ду го ва, при -
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хва тио се да ле чи пет срп ских ги га на та (ХИП Пе -тро хе ми ју, ХИП Азо та ру, МКС Ки кин да, Агро жив, аса да и Ин ду стри ју цре па „То за Мар ко вић” Ки кин да,ко ју је пре у зео про шле го ди не пре тва ра ју ћи по тра -жи ва ња у ка пи тал овог ги ган та са 86,9 од сто вла -сни штва, а ра ни је и Срп ску фа бри ку ста кла из Па -ра ћи на).
Пу тар ска пред у зе ћа у сте ча јуУ пу тар ској при вре ди у сте ча ју су: Пред у зе ће запу те ве Бе о град, Пар ти зан ски пут Бе о град, Ниш пут,Пред у зе ће за пу те ве Кра гу је вац, Вра ње пут, Пред у -зе ће за пу те ве Срем ска Ми тро ви ца, Ва ље во пут, Пу -те ви Ба ји на Ба шта, Ни ско град ња Ниш, као и во до -при вред на пред у зе ћа: Хи дро тех ни ка Бе о град, Во -до град ња Ле ско вац, АД за во до при вре ду и пу те веЛо зни ца... у сте ча ју је и Ђу ра шко ви ће ва фир ма Ни -бес гру па.Да нас су у сте ча ју још и: ПИК Зе мун, ПИК Го до -мин, ПКБ Во ћар ске план та же Бо леч, ПИК „Дра ганМар ко вић” Обре но вац, ПИК Алек си нац, ПИК Ниш,АИК Ле ско вац, ПИК Де ли шес, ПИК Пу ста Ре ка Бој -ник, ПИК Ла по во, Вр шач ки ви но гра ди, На вип, Пе -шча ра Ба нат ски Кар ло вац, По реч је Вуч је, Ја го дин -ски ком би нат, Про ку пац, Бу дим ка, Во ће Су бо ти ца,Ср би јан ка Ва ље во, Фа бри ка ше ће ра По жа ре вац, Фа -бри ка ше ће ра Зре ња нин, Фа бри ка ше ће ра „Ди ми -три је Ту цо вић” 1898, Бе о град, БИП, Ја го дин ска пи -ва ра, Вр шач ка пи ва ра, Пи ва ра Ниш, Фа бри ка уљаПли ма Кру ше вац, Та миш хлад ња ча, Цен тро пром,БЕК Зре ња нин/Бе о град, Ба ни ни Ки кин да, „29. но -вем бар” Су бо ти ца, „То ма Ко стић” Ле ско вац, „Бран коПе ри шић” Кру ше вац, Ју го коп Бу ја но вац, „Те сла”Пан че во, Ин ду стри ја ста кла Пан че во, „Фи лип Кља -јић” Кра гу је вац, Ле минд Ле ско вац, ИКЛ Бе о град,Ин ду стри ја мо то ра и трак то ра Бе о град, ИМТ мо то -кул ти ва то ри Кња же вац, „Ми лан Бла го је вић” Лу ча -

ни, Нео бус Но ви Сад, Жел воз Сме де ре во, „14. ок то -бар” Кру ше вац, Хол динг Пр ва искра Ба рич, Ша мотАран ђе ло вац, Пор це лан Аран ђе ло вац, Хи пол Оџа -ци, „21. мај” Ра ко ви ца, Ре корд Ра ко ви ца, Сло бо даапа ра ти Ба ји на Ба шта, Ге о сон да Хи дро ге о ло ги ја,Гр меч Зе мун, Но ви дом Де бе ља ча, Са вре ме ни домКру ше вац, Не ве на Ле ско вац, Тер мо е лек тро Бе о -град, Фа бри ка хар ти је „Бо жо То мић” Ча чак, Руд никГрот Вра ње, „Да ли ја” Зе мун, ХИНС, ХИ „Жу па” Кру -ше вац, „1. мај” Ча чак, Ве те ри нар ски за вод Зе мун, Ју -го ре ме ди ја Зре ња нин, „Јан ко Ли сјак”, Бе о град, Бро -до гра ди ли ште Бе геј Зре ња нин, Са ва Бро до гра ди -ли ште Срем ска Ми тро ви ца, МК Руд ник Г. Ми ла но -вац, Пр ви мај Пи рот, Ја вор Ива њи ца, Клуз и ње го ветри фа бри ке, Бо ре ли Сом бор, ИХТМ Бе о град, Ве ле -фарм, Ју го хе ми ја фар ма ци ја, Прој ме тал Бе о град,Зла та ра Мај дан пек, ХТП Фон та на Вр њач ка Ба ња,Ге не ра лек спорт, ЦГ Ин тер на ци о нал, а то је са мо деове ћих фир ми.
Шта је у сте ча ју, а ин те ре сант но је за чи та о це

на шег ли стаВе ро ва ли или не, у сте ча ју су и:
• Дво ра на До ма син ди ка та Бе о град
• Дом про свет них рад ни ка Ју го сла ви је у Бе о гра ду
• Рад нич ко при хва ти ли ште Бе о град
• Дом дру штве них ор га ни за ци ја Кра ље во
• Рад нич ки уни вер зи тет „Бра ћа Ста мен ко вић”Бе о град
• Рад нич ки уни вер зи тет Кра гу је вац
• НИП Рад нич ка штам па Бе о град
• НИП Днев ник Но ви Сад
• Бо гу то вач ка и Ма та ру шка ба ња
• Кло кот ба ња на Ко со ву и Ме то хи ји...
Ве ро ва ли или не, од пре го ди ну да на у сте ча ју

је и Фа кул тет за тр го ви ну и бан кар ство Ја ни ћи је
и Да ни ца Ка рић.
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По следњи званични извештај о пословањусрп ских привредних гиганата објављен је2015. године. Тада је десетине хиљада ра дни -ка стрепело од увођења стечајног поступка који бисе окончао банкротством. Није било никаквог из-гледа да се предложи и усвоји припремљен план ре-организације. Навешћемо 23 компаније које суне ка да биле стубови српске привреде а сада су наколенима:
• ФАП При бој
• Икар бус Зе мун
• Фа бри ка ка бло ва Ја го ди на
• Хип Пе тро хе ми ја Пан че во
• ХИП Азо та ра Пан че во
• МСК Ки кин да
• ЈП РЕУ Ре са ви ца
• Утва Пан че во
• Ма је ви ца Хол динг Бач ка Па лан ка
• „Пе тар Драп шин” Мла де но вац
• ПИМ Бе о град
• Гру па За ста ва во зи ла Кра гу је вац
• За ста ва лив ни ца Кра гу је вац
• За ва ри вач Вра ње
• Фа бри ка ре зног ала та Ча чак
• Тра јал Кру ше вац
• Јум ко
• Ин ду стри ја обу ће Бе о град
• Ин ду стри ја трак то ра Бе о град

• Бу ко вич ка ба ња Аран ђе ло вац
• По ли ти ка Бе о град
• Ком па ни ја Ве чер ње но во сти Бе о град
• ИП Про све та Бе о град
Оче ку је нас и про блем са Фи јат ауто мо би ли -

ма Кра гу је вац, јер за не што ви ше од го ди ну да -
на ис ти че уго вор са Ита ли ја ни ма. Др жа ва Ср би -
ја мо ра из на ћи мо гућ ност да ре ши пи та ње на -
шег је ди ног про из во ђа ча на ме шта ја – Ком па -
ни је Сим по из Вра ња. Уве ре ни смо да ће се др -
жа ва ла ко ре ши ти вла сни штва у Те ле ко му и
Ко мер ци јал ној бан ци, ко ја гр ца у гу би ци ма, ко -
је из бе га ва да ис ка же, по осно ву не на пла ти вих
кре ди та. Уве ре ни смо да се др жа ва не мо же ла -
ко ре ши ти про бле ма РХМК Треп че, Руд ни ка и
Тер мо е лек тра не Оби лић, као и Бре зо ви це на
Шар-пла ни ни и је зе ра Га зи во де на Ко со ву и Ме -
то хи ји.

У на ред не две го ди не пред сто ји при ва ти за ци -
ја ГСП Бе о град, три са мо стал на же ле знич ка
пред у зе ћа (АД Ин фра струк ту ра, Кар го са о бра -
ћај и Пут нич ки са о бра ћај), Аеро дро ма, Ко мер -
ци јал не бан ке, Ду нав оси гу ра ња, као и број них
јав них оп штин ских, град ских, по кра јин ских и
ре пу блич ких пред у зе ћа, с тим што се ваљ да
неће по пу сти ти на зна чај ни јој при ва ти за ци ји
Елек тро при вре де, Пу те ва Ср би је, Ср би ја шу ма,
Ски ја ли шта, Во да Ср би је... 

Економија

VELIKA SRBIJABROJ 3571 MART 2017. 31

ПРИ ВРЕД НИ ГИ ГАН ТИ У СР БИ ЈИ СТРЕ ПЕ ОД ПА ДА У СТЕ ЧАЈ

Циљ об ја вљи ва ња свих ових по да та ка је да се по ка же те шко ста ње у срп ској при вре ди и
бан кар ству. На че ло Ср би је мо ра ју до ћи љу ди ко ји су спрем ни и спо соб ни да РА ДИ КАЛ НО ме -
ња ју по сто је ће ста ње и да пре ки ну ову аго ни ју.

Сетимо се упада у Бе о град ску бан ку и про гона Бор ке Ву чић, па име но ва ња Ни ко ле Жи ва -
но ви ћа за упра ви те ља те бан ке, чо ве ка без да на ис ку ства; те га ше ња СДК и од у зи ма ња имо -
ви не за но во о сно ва ну Ште ди о ни цу, ко ја се исто вре ме но да је не ко ли ци ни гра ђа на.

Срп ска на пред на стран ка је од го вор на због то га што је без примопредаје пре у зе ла власт од
Де мо крат ске стран ке и СПС-а, само да би Да чи ће ве ла жне со ци ја ли сте за шти ти ла од од го вор -
но сти за не чи ње ње и то ле ран ци ју Дин ки ће вих недела. Ти ла жни со ци ја ли сти ни су од го ва ра -
ли ни за 230 ми ли о на евра, за ко ли ко су упро па сти ли Га ле ни ку, фар ма це ут ску ин ду стри ју.
Ни су од го ва ра ли ни они ни њи хов би зни смен Ба ја то вић, ни за пре за ду же но ЈП Ср би ја гас, ко је
да нас ду гу је 1,3 ми ли јар де евра, уме сто по ла ми ли о на евра, ни за упро па шће ну Срп ску фа -
бри ку ста кла.

Срп ска на пред на стран ка од го вор на је и за пре у зи ма ње ка дро ва из Г17 плус и опрост зло -
де ла Мла ђа на Дин ки ћа. Об ма нуто је 166 при вред них ги га на та и њи хо ва 102 за ви сна дру -
штва у ко ји ма је уве де но ре струк ту и ра ње, а од ре струк ту и ра ња ни је би ло ни шта. Обманути
су по ве ри о ци који нису могли да на пла те сво ја по тра жи ва ња од 2003. до 2014. го ди не.

Српска на пред на стран ка од го вор на је и за ре ха би ли та ци ју Алек сан драВла хо ви ћа, ко ји да -
нас пред се да ва Са ве зом еко но ми ста Ср би је.

Срп ска на пред на стран ка и њен во ђа, овим својим поступцима, по узо ру на чу ве ну ма ђар -
ску по сло ви цу, јасно поручују народу: „Ево ти ни шта и др жи чвр сто!”



„Информер”
20. фе бру ар 2017. го ди не

Вук Је ре мић, без ика квог ар -гу мен та, ре као једа се спре -ма из бор на кра ђа и на ја виоупад у Ре пу блич ку из бор ну ко -ми си ју. То је са мо на ја ва ре а ли -за ци је „ру мун ског сце на ри ја”,упо зо ра ва ју струч ња ци.До сов ски НА ТО кан ди дат запред сед ни ка Ср би је Вук Је ре -мић при знао је да у из бор нојно ћи пла ни ра да иза зо ве ха оси не ре де на ули ца ма Бе о гра даи дру гих гра до ва!Је ре мић је у ин тер вјуу за„Ало”, без и јед ног је ди ног ар -гу мен та и до ка за, ре као да сеспре ма „ве ли ка из бор на кра -ђа”. Он је за пре тио да ће збогто га ње го ви љу ди у из бор нојно ћи упа сти у Ре пу блич ку из -бор ну ко ми си ју и да не ће да тида се оти ма ју гла со ви!?!
При знао шта сме раКа ко је сам ре као, Је ре мић сасво јим из бор ним шта бом уве -ли ко раз ра ђу је пла но ве за упаду РИК!„Не сме мо до зво ли ти да сепре кра ја из бор на во ља гра ђа -на. За то је нео п ход но би ти при -су тан на свим гла сач ким ме -сти ма, и то се до бро при пре -ми ти за из бор ну ноћ, укљу чу -ју ћи и у Ре пу блич кој из бор нојко ми си ји. То ме тре нут но по -све ћу је мо из у зет но ве ли ку па -жњу и енер ги ју”, ре као је Је ре -мић, ко ји ни ју че ни је же лео даго во ри за „Ин фор мер”.

Из во ри „Ин фор ме ра” из Је -ре ми ће вог окру же ња по твр ђу -ју да бив ши шеф ди пло ма ти јеима ја ко опа сне пла но ве.– Исти на је да он пла ни ра даиза зо ве не ре де у из бор ној но -ћи. План је да се Ву чић од махоп ту жи за кра ђу, да се та коиза зо ве ре ак ци ја гра ђа на, ха осна ули ца ма, али и да се пот ко -па Ву чи ћев углед на За па ду… –пре но си наш са го вор ник, ко јика же да су јед ном од са ста на капри су ство ва ли и бив ши чел -ни ци „От по ра”, ко ји су Је ре ми -ће ве при ста ли це са ве то ва лика ко се дез ин фор ма ци ја ма иза -зи ва ха ос у ме ди ји ма и јав но -сти!?!Струч на јав ност упо зо ра вада су Је ре ми ће ве прет ње упа -дом у РИК са мо по твр да са зна -ња да се у Ср би ји спре ма ре а -ли за ци ја опа сног „ру мун скогсце на ри ја”!
Ве ља по др жао Ву ка, 
јер во ли да кра дуц каНо ва Ср би ја, стран ка Ве ли -ми ра Или ћа и до ју че ра шњи ко -а ли ци о ни парт нер СНС-а, од -лу чи ла је ју че да по др жи кан -ди да ту ру Ву ка Је ре ми ћа. Та од -лу ка је до не та на сед ни ци Пред -сед ни штва стран ке у Чач ку.„Је ре мић је је ди ни ко ји напра ви на чин мо же да се су -прот ста ви Ву чи ћу”, са оп шти лаје НС.Под се ћа мо, Илић је рас ки -нуо ко а ли ци ју са на пред ња ци -ма ка да је пре ми јер Ву чић од -био да га по ста ви за но вог ди -рек то ра „Ко ри до ра Ср би је”. Да -
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вУК Је ре миЋ      вУК Је ре миЋ      
от кри ве ни из у зет но опа сни пла но ви 
до сов ског на то кан ди да та!

Планира нереде 
у изборној ноћи



кле, по што му Ву чић ни је даода „кра дуц ка“, Илић се од лу чиода пре ђе код Је ре ми ћа.Ана ли ти чар Дра го мир Ан -ђел ко вић сма тра да је Је ре мићсве стан сво је не мо ћи у ду е лу саВу чи ћем и да за то већ са да при -пре ма те рен при чом о кра ђи.– По што по сто ји огро ман рас -ко рак из ме ђу Је ре ми ће вих ве -ли ких ам би ци ја и ни ка квих шан -си у ду е лу са Ву чи ћем, он са дапо кре ће при чу о из бор ној кра -ђи ка ко би ре ла ти ви зо вао по -раз. По што очи глед но пла ни рада на ста ви да се ба ви по ли ти -ком и по сле из бо ра, на овај на -чин код би ра ча же ли да се пред -ста ви као не ко ко је оште ћен, ане не ко по ту чен до но гу у фер ипо ште ној утак ми ци – ис ти чеАн ђел ко вић, до да ју ћи да је татак ти ка про ва ље на и да му не -ће про ћи.
Со ро ше ви и Хи ла ри ни 
пла ће ни ци при пре ма ју 

ха ос и не ре деНаш лист је још 9. фе бру а раот крио да Је ре мић при пре ма„ру мун ски сце на рио” за Ср би јуу но ћи из бо ра. У ту свр ху је, ка -ко смо са зна ли, већ раз ра диоде та љан план са сво јим са рад -ни ци ма, ина че бив шим са вет -ни ци ма Хи ла ри Клин тон и пла -ће ни ци ма Џор џа Со ро ша.Њи хо ва иде ја је да у из бор нојно ћи оп ту же пре ми је ра Ву чи ћаи СНС за ве ли ку кра ђу ка ко бииза зва ли бес код љу ди и по зва -ли их да иза ђу на ули це. Та моби већ би ли ор га ни зо ва ни њи -хо ви љу ди ко ји би по ку ша ли даиза зо ву кр ва ве су ко бе с по ли -ци јом.Бив ши ви со ки опе ра ти вацДр жав не без бед но сти Бо жа Спа -сић на во ди да Је ре мић, очи -глед но, ко ри сти ис ку ства за -

пад них спин-док то ра и про па -ган ди ста, ко ја су се већ по ка за -ла успе шним у зе мља ма ис точ -не Евро пе.– Тре ба би ти ја ко опре зан совим прет ња ма, то је и ру мун -ски, и гру зиј ски, и укра јин скисце на рио у на ја ви. Ја сно је посве му ово ме да има ју циљ дато ком но ћи на ули це Бе о гра да,а на ро чи то око РИК-а, из ве дуоко 20.000 љу ди и да та мо иза -зо ву ха ос и про ме не во љу гра -ђа на. Има ли смо слич но ис ку -ство већ на пар ла мен тар нимиз бо ри ма… – упо зо ра ва Спа сић.
Про шло је тво је вре меПот пред сед ник СНС Ми лен -ко Јо ва нов по ру чио је ју че дагра ђа ни Ср би је не же ле да ихЈе ре мић вра ћа у вре ме па ље њаСкуп шти не, пре мла ћи ва ња љу -ди на ули ци, кри зних шта бо ва,пљач ке и оти ма чи не.– Са да је сва ко ме пот пу но ја -сно да је Је ре мић чо век ко ји же -ли да иза зо ве не ста бил ност, ха -ос, су ко бе и на си ље. Спре ман једа ура ди бу квал но све, са мо даомо гу ћи сво јој ло пов ској дру -жи ни да по но во оти ма, пљач каи бо га ти се… – ре као је Јо ва нов.

Јан ко вић 
отво ре но на пао Ву каДру ги до сов ски кан ди дат запред сед ни ка Ср би је Са ша Јан -ко вић на пао је ју че Ву ка Је ре -ми ћа, по но во од би ја ју ћи да муобе ћа по др шку у евен ту ал номдру гом кру гу из бо ра.„Је ре ми ће ве из ја ве да ме по -др жа ва у дру гом кру гу, а нипр ви круг још ни је по чео, деосу ње го ве кам па ње ко јом су ге -ри ше да смо ве о ма слич ни. Оних че сто да је да, ло гич но, оја часе бе, а не ме не”, из ја вио је Јан -ко вић.
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Преварант и Лажов вУК ЈеремиЋ!
ше шеЉ оД брУ Сио До Сов СКом Кан Ди Да тУ: Је ре ми ћу, 
ла жеш, ни си ми по мо гао, оста вио си ме да умрем у Ха гу!

во ји слав ше шељ 
од го во рио ву ку Је ре ми ћу

„Ин фор мер”, 10. фе бру ар 2017. године „Ало”, 2. фе бру ар 2017. го ди не

Ли дер ра ди ка ла Во ји слав Ше шељ твр ди да је до сов ски
кан ди дат за пред сед ни ка Вук Је ре мић без оч но сла гао

ка да је на јед ној од сво јих три би на ре као да је по ма гао Ше -
ше љу док је овај био у за тво ру Ха шког три бу на ла! Шта ви ше,
шеф СРС ис ти че да је Је ре мић док је био шеф ди пло ма ти је
био спре ман да га пу сти да умре за то чен у Ха гу!Све је по че ло та ко што је Је ре мић на три би ни у Сме де ре ву из ја -вио да је лич но по ма гао Ше ше љу у тре ну ци ма „кад му је би ло нај -те же и кад су га сви оста ви ли”!?– Кад му је би ло те шко и кад су га оста ви ли чак и ње го ви са бор -ци, ма ло љу ди у Ср би ји му је по ма га ло, а у тај круг сам спа дао и ја!Ако ми не ве ру је те, пи тај те чо ве ка ко ји му је био ло ја лан до кра ја,а то је Де јан Ми ро вић – по ру чио је Је ре мић сво јим при ста ли ца ма.Од Је ре ми ће вих са рад ни ка, оче ки ва но, ни смо чу ли на ко ју вр -сту по мо ћи је ми слио, као ни од Ше ше ље вог бив шег прав ног за -ступ ни ка Де ја на Ми ро ви ћа. На дру гој стра ни, Ше шељ ка же да пр -ви пут чу је да му је Је ре мић на би ло ко ји на чин по мо гао у жи во ту.– Је ре мић, као и увек, ла же! Ла же као пас! Он ми ни ка да у жи во -ту ни шта ни је по мо гао! Исти на је са мо да је Вје ри ца Ра де та јед -ном зва ла Је ре ми ћа док сам био у Ха гу, те шко бо ле стан, да га пи тамо же ли да про ве ри ка ко сам. Он јој је ре као да ће са зна ти и ја ви -ти, а ни кад јој се по сле то га ни је ја вио! Оста вио ме је бу квал но даумрем у Ха гу. Али, ето, ја сам, на ње го ву не сре ћу, пре жи вео и не ћусе сми ри ти док га не рас крин кам... – за кљу чу је Ше шељ.

Во ји слав Ше шељ, ли дер ра -
ди ка ла, од го во рио на про -

зив ке пред сед нич ког кан ди -
да та Ву ка Је ре ми ћа, ко ји је го -
сту ју ћи у јед ној еми си ји ка зао
да је Во ји слав Ше шељ уце ње -
ни чо век на ру ше ног здра вља.
Ли дер ра ди ка ла је ис та као да
Је ре мић има про блем са нар -
ко ма ни јом.Во ји слав Ше шељ твр ди да Је -ре мић не успе ва да са ни ра својоснов ни здрав стве ни про блем,нар ко ма ни ју.– До ку мен ти „Ви ки лик са” суори ги нал ни и ту не ма ла га ња,то се мо же про ве ри ти на ин тер -не ту. Све што сам из нео да је Је -ре мић го во рио у аме рич кој ам -ба са ди и ме ђу стра ним ди пло -ма та ма, све је исти на – ре као јеШе шељ и до дао да је он не у по -ре ди во здра ви ји од Је ре ми ћа.– Је сам ја имао здрав стве нихпро бле ма и са ср цем и са кан це -ром, ме ђу тим, ја сам те про бле -ме са ни рао, а Је ре мић свој основ -ни здрав стве ни про блем не успе -ва да са ни ра, а то је нар ко ма ни -ја. Ње га Аме ри кан ци ни су мо -гли про гу ра ти за ге не рал ног се -кре та ра УН без ру ске са гла сно -сти, а он је во де ћи кам па њу дато по ста не хтео да пре ва ри иРу се, али су га Ру си про ва ли ли –ка зао је он, ис ти чу ћи да ни јеуце њен чо век.– Ме не не мо же ни ко уце ни -ти. Мо гу ће је да би мо гли опетјед ног да на да ме по зо ву у Хаг,али са функ ци је пред сед ни каРе пу бли ке се не иде у Хаг и акобу дем иза бран за ше фа др жа ве,не ма од то га ни шта – ис ти чели дер СРС-а.ОПЕТ ЛАЖЕ:

Није помогао Шешељу



НАТО кандидат

VELIKA SRBIJABROJ 3571 MART 2017. 35

Ако су Ву чи ћу да ли кво ту 1,85, он да би ме ни от при ли ке тре -
ба ло да да ју 2,5, ка же Ше шељИако већ има кла ди ла ца ко ји зна ју на ког ће кан ди да та ста ви -ти свој улог уочи пред сед нич ких из бо ра ка ко би за ра ди ли не штонов ца, ли дер СРС Во ји слав Ше шељ као свог опо нен та у тр ци запред сед нич ку фо те љу ви ди је ди но пре ми је ра Ср би је Алек сан драВу чи ћа.Ше шељ ка же да је ди но Ву чић и он мо гу у дру ги круг.– Не ве ру јем да То ми слав Ни ко лић мо же има ти ви ше гла со ваод ме не. За Ву чи ћа је мо гу ће. Они ко ји фа во ри зу ју Је ре ми ћа и Јан -ко ви ћа, ти им на пум па ва ју ми ши ће хе ли ју мом и кад им пре пум -па ју, они ће он да од ле те ти у ко смос. Та ко ће про ћи и на из бо ри ма.Ако су Ву чи ћу да ли кво ту 1,85, он да би ме ни от при ли ке тре ба лода да ју 2,5 – ка же Ше шељ.Ана ли ти чар Дра го мир Ан ђел ко вић ис ти че да је Ву чић фа во -рит уко ли ко се кан ди ду је.– Ако се Ву чић кан ди ду је, не ма ни ка кве ди ле ме да ће он би типред сед ник, са мо је пи та ње да ли у пр вом или у дру гом кру гу. Акосе Ни ко лић кан ди ду је, уз мак си мал ну по моћ СНС, он је исто фа -во рит – ка же Ан ђел ко вић.На пи та ње за што су Да чић и Ше шељ бо ље по зи ци о ни ра ни уод но су на Јан ко ви ћа и Је ре ми ћа, Ан ђел ко вић ка же:– Ја сно је да ни Јан ко вић ни Је ре мић не мо гу да иза ђу као по -бед ни ци из бор ног про це са. Они су са мо кан ди да ти ко ји мо гу ре -ла тив но до ста гла со ва опо зи ци је да при ву ку у пр вом кру гу, алине и да три јум фал но иза ђу из про це са, та ко да кла ди о ни ча ри туне гре ше.Је ре мић, Јан ко вић, Ни ко лић и Иви ца Да чић ни су хте ли да ко -мен та ри шу ви си не кво та на кла ди о ни ца ма.

Јан ко ви ћа и Је ре ми ћа пум па ју хе ли ју мом!
„Ку рир”, 9. ја ну ар 2017. го ди не

вука Јеремића 
финансирају исти они 

који финансирају 
исламску државу!

Вук Је ре мић, бив ши шеф ди -
пло ма ти је и до сов ски кан ди -
дат за пред сед ни ка Ср би је, сва -
ком по сла ни ку у срп ском пар -
ла мен ту ко ји га по др жи од мах
да је нај ма ње 100.000 евра у
ке шу!Ово твр ди ли дер Срп ске ра ди -кал не стран ке Во ји слав Ше шељ,ко ји ка же и да је Је ре ми ћу, по слено вог по сла нич ког клу ба ко јипред во ди бив ша ше фи ца Де мо -крат ске стран ке Ср би је Сан да Ра -шко вић Ивић, у пла ну да вр бу јејош не ко ли ко пар ла мен та ра ца.Те о рет ски, ко ли ко па ра Ка тари Са у диј ска Ара би ја да ју Је ре ми -ћу, он мо же да ку пи и це лу Скуп -шти ну!– Пре ма мо јим ин фор ма ци ја -ма, Је ре мић пла ћа по сла ни ке од100.000 до 300.000 евра! Ко ли кознам, ни шта ни је ну дио ни јед -ном по сла ни ку ра ди ка ла, ма дату не мо же ни да про ђе. Ме ђу -тим, чуо сам да пи ки ра на трипо сла ни ка Срп ског по кре та об -но ве Ву ка Дра шко ви ћа – ис ти чеШе шељ за „Ин фор мер”.Пре ма ње го вим ре чи ма, Је ре -мић има огром не па ре, ко је муда ју ИСИС фи нан си је ри Ка тар иСа у диј ска Ара би ја.– Вук не ће жа ли ти ми ли о не.Ве ру јем да ће се ње гов по сла -нич ки клуб про ши ри ти и да ћему при ћи је дан број по сла ни каиз ма њих стра на ка јер оне не ма -ју ди сци пли ну. Те о рет ски, ко ли -ко има па ра, Је ре мић мо же да ку -пи и це лу Скуп шти ну Ср би је! Овоса мо по ка зу је да је срп ски пар ла -мент по стао јед на ве ли ка пи ја ца,где се га зи Устав. У ње му, на и ме,пи ше да је сва ки на род ни по сла -ник вла сник ман да та, али да гамо же да ти стран ци на рас по ла -га ње – на гла ша ва Ше шељ.

„Ин фор мер”, 6. фе бру ар 2017.

ОБОЛЕЛИ ОД ПОХЛЕПЕ:
Брачни пар Николић



„Прав да”
12. фе бру ар 2017. го ди не

Ву чић не ће ста ти иза Ни ко ли -ћа, сма тра пред сед ник Срп -ске ра ди кал не стран ке и кан ди -дат на пред сто је ћим пред сед нич -ким из бо ри ма у Ср би ји Во ји славШе шељ.Ли дер Срп ске ра ди кал не стран -ке Во ји слав Ше шељ у ин тер вјууза днев не но ви не „Ало”, ко ји вампре но си мо у це ло сти, го во рио јео од но су са Алек сан дром Ву чи -ћем и То ми сла вом Ни ко ли ћем, аот кри ва и од ко га нај ви ше стре -пи у из бор ној тр ци за пред сед ни -ка и ко га би у њој „до но гу по ту -као”, као и о Ву ку Је ре ми ћу и Са -ши Јан ко ви ћу.
Шта би сте ви ше во ле ли, да

се кан ди ду је Алек сан дар Ву -
чић или То ми слав Ни ко лић?Ви ше бих во лео да се кан ди ду -је Ни ко лић. Он да би то би ла мо јаси гур на по бе да, а ако се кан ди ду -

је Ву чић, би ће гад но и не из ве снодо по след њег мо мен та.
Зна чи да на ви ја те за То му?Не на ви јам ја за ње га, не го бихже лео да он бу де кан ди дат на -пред ња ка.
А шта ми сли те, ка ква ће би -

ти од лу ка СНС-а?Не ве ру јем да ће Ву чић ста тииза Ни ко ли ћа. Он је све стан ве -ли ких ри зи ка ко је та од лу ка до -но си и ни је спре ман да их пре у -зме. Он сма тра да би Ни ко ли ћевпо раз био и ње гов лич ни по раз,што објек тив но и је сте, и то је је -ди ни раз лог што не ће да кан ди -ду је Ни ко ли ћа. Ина че би му Ни -ко лић нај ви ше од го ва рао, не ме -ша се у свој по сао, ни ти шта зна,ни ти шта уме.
До бро га по зна је те, да ли би

Ни ко лић био у ста њу да на из -
бо ре кре не сам ако га СНС не
кан ди ду је?

Не ве ру јем да би имао хра бро -сти да иде са мо стал но, је ди но акобу де пра вио не ку ком би на ци ју саВу ком Је ре ми ћем, да под у пре Је -ре ми ћа, а да за то до би је или но -вац или не што дру го.
Ако по бе ди Ни ко лић, шта ће

би ти? Да ли ће те по ву ћи све
ово ло ше што о ње му го во ри -
те...?Не ћу ни шта по ву ћи и не ве ру -јем да ће по бе ди ти. Он не ма ни -ка кве шан се.

Хи по те тич ки: ви пред сед ник,
Ву чић пре ми јер. Мо же те ли то
да за ми сли те?Мо гу да за ми слим. Ми слим даби то мо гло да бу де ко ри сно и заВу чи ћа. Не ва ља ка да је не ком свавласт кон цен три са на у ру ка ма.Ста ри су Гр ци го во ри ли: „Ка да тије све по та ман у жи во ту, уба цика мен чић у ци пе лу да те жу ља,да те не што ипак уз не ми ра ва иму чи”. Ја бих био ве о ма ко рек танкао пред сед ник др жа ве и стрикт -но бих се др жао Уста ва, али бих окључ ним пи та њи ма из но сио сво -је ми шље ње, вра ћао бих за ко нена по нов ну рас пра ву и гла са њеако бих сма трао да ни су до бри. Ака да је реч о са мој Вла ди и Ву чи -ћу, ми слим да би им од го ва ра лото што мо гу би ти си гур ни да сени ка да не ћу при кло ни ти за пад -ним си ла ма и кре ну ти да их ру -шим. То са мо у мом слу ча ју мо губи ти си гур ни, ни код Ни ко ли ћане мо гу.

Стал но се чу ју за мер ке да Ву -
чи ћа не кри ти ку је те до вољ но.
Ка жу да сте ње гов чо век?По гле дај те мо је скуп штин скего во ре, све мо је јав не на сту пе –је ди ни ја те мељ но и ар гу мен то -ва но кри ти ку јем Ву чи ћа и ње го -ву вла ду. Из но сим чи ње ни це, мо -ја кри ти ка је уби стве на, она по -ра жа ва. Ја се др жим еко ном ских,по ли тич ких, кул тур них, обра зов -них и дру гих те ма. За раз ли ку од
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ше шеЉ: Је ди но ја кри ти ку јем ву чи ћа,
об ра до вић са мо ла је без ве зе!

Аргументована критика напредњачког режима



не ких ко ји ми сле да, ако га опсу јуи вре ђа ју, да су не што по сти гли.То не вре ди. Ни ко лић је нај сла би -ја ка ри ка у лан цу на пред ња ка иза то сам усме рио све сво је на па -де на ње га. Бо шко Об ра до вић, напри мер, не зна ка ко то тре ба ра -ди ти, кре нуо је на Ву чи ћа она кока ко сам ја на Ми ло ше ви ћа 1993.го ди не. Ја сам та да хтео да на те -рам Ми ло ше ви ћа да ме ухап си идва пу та ме је хап сио и др жао уза тво ру, и то ми је би ло ко ри сно уто вре ме. А овај зна да га Ву чићне ће ни ка да ухап си ти и без ве зела је, уме сто да на у чи не што изеко ном ске обла сти, па да он дакри ти ку је Вла ду.
Ка ко би сте ви ре ши ли си ту -

а ци ју са Ко со вом? Да ли би сте
по сла ли вој ску, као што је Ни -
ко лић пред ла гао?Он је луд и мак си мал но по ква -рен. У нај го рем мо мен ту је по -кре нуо ком по зи ци ју во за, иша ра -ну спо ља, де ко ри са ну из ну тра, даис про во ци ра ин ци дент. Да се де -сио ин ци дент, био би на на шуште ту. Ми мо ра мо има ти још не -ко ли ко ме се ци стр пље ња, тре баче ка ти да Трамп пре у зме пу нукон тро лу над НА ТО пак том. НА -ТО је са да јед на звер ко ја не ма га -зду, са мо стал но де лу је и ло ви, пашта уло ви. Тре ба са че ка ти и пр -ви су срет Пу ти на и Трам па и изто га ће мо све ви де ти. Тре ће, ни -је дан озби љан по тез не сме мопо ву ћи, а да прет ход но не до би је -мо ру ску са гла сност и га ран ци јупо др шке, шта год да се де си каопо сле ди ца. Та чи ни је чо век од по -ли тич ког фор ма та, он је рат низло чи нац ко ји је био на че лу ор -га ни за ци је ко ја је ор га ни зо ва лаво ђе ње Ср ба у Ал ба ни ју и ва ђе њеор га на.

Да ли ће мо ика да са зна ти
име Ла у фе ра и да ли је рас ко -
лом у СРС-у он мо жда пре шао у
СНС?Ла у фер је остао ве ран, али онни је чо век по је ди нац. То су раз -ли чи ти љу ди, али ја сам им даоје дин ствен на зив, у тре нут ку мије то па ло на па мет.

Си но ви су вам упло ви ли у по -
ли ти ку. Тра же ли са ве те од вас?На не ки на чин их под сти чемда бу ду што са мо стал ни ји, да ви -де да ли је то за њих или ни је. Не -ки же ле да се ба ве по ли ти ком,не ки не. Оне ко ји же ле, ја не спу -та вам.

Шта би сте ра ди ли дру га чи је
од Ни ко ли ћа?Све бих дру га чи је ра дио. Небих се раз ме тао лук су зом, жи веобих и да ље ве о ма скром но. Мо јасу пру га би се рет ко по ја вљи ва лау јав но сти. Она то не во ли, на си -лу се он да кан ди до ва ла на онимиз бо ри ма, али се ис по ста ви ло дани је тре ба ло то да ура ди.

Да ли би мо жда има ла фон -
да ци ју?Не би има ла ни ка кву фон да -ци ју!

Ка да смо код пр вих да ма,
Дра ги ца Ни ко лић или Ми ра
Мар ко вић, ко ја је го ра?Ми ра Мар ко вић је же на ин те -лек ту ал ка, има зна ње, ре гу ла ранфа кул тет, док то рат, об ја вљу јекњи ге. А Дра ги ца Ни ко лић је јед на не -пи сме на, при ми тив на же на ко јасе на шла у по зи ци ји о ко јој ни кадни је мо гла ни са ња ти и за то је из -гу би ла гла ву, не зна ку да уда ра.Ра ни је је она би ла скром на, са ве -

сна же на, мај ка и до ма ћи ца. Она јеод исте бо ле сти стра да ла као То -ми слав Ни ко лић, од по хле пе. 
Кад би сте по бе ди ли, шта би -

сте пр во ура ди ли, осим што би -
сте по ло жи ли за кле тву, ка ко
сте јед ном ре кли?Од мах бих по чео да ра дим својпо сао.Сре дио бих ка би нет. Не знамда ли бих за ме нио све љу де, пр вобих са гле дао ка ква је ка дров скаси ту а ци ја, мо жда има не ко ко јеспо со бан. Али Ста ни сла ва Пак сето ли ко ком про ми то ва ла на сту па -ју ћи као Ни ко ли ћев порт па рол дане би има ла шта да ра ди, мо ждаби мо гла би ти се кре та ри ца за при -јем и от пре му по ште.

Ве ља Илић је из ја вио да су
му укра де не сли ке на ко ји ма
сте ви и Ду шан Спа со је вић.На жа лост, не ма тих фо то гра -фи ја јер су на ши су сре ти сви, осимјед но га, би ли у мом ста ну, и ни косе ни је се тио да фо то гра фи ше, аја бих во лео да ми је оста ла не кафо то гра фи ја за успо ме ну. Не бихко мен та ри сао Ве љу ви ше; по штоје он до шао у су коб са ре жи мом,по што му је стран ка рас ту ре на, јага ви ше не ћу ди ра ти.

А ка кве шан се има ју Јан ко -
вић и Је ре мић?Тре нут но је Је ре мић мно го ја -чи јер има огро ман но вац, а Јан -ко вић тек тре ба да до ђе до нов ца,не ве ру јем да има не ке за ли хе.Обо ји ца су без ве зе ис кр сли не -где из ма гле.
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„Ср бин ин фо”, 15. фе бру ар 2017.
Пред сед ник ра ди ка ла, др Во ји слав Ше шељ у екс клу зив ној
из ја ви за „Ср бин ин фо”, по во дом од лу ке Пред сед ни штва
СНС да пре ми јер Ср би је Алек сан дар Ву чић бу де кан ди дат
на пред сед нич ким из бо ри ма ка же: Оче ки вао сам да Ву чић бу де кан ди дат на пред ња ка, јер је То -ми слав Ни ко лић су ви ше ком про ми то ван и ни су сме ли ње га дакан ди ду ју јер би си гур но из гу би ли из бо ре већ у пр вом кру гу.Не ве ру јем да је Ни ко лић имао шан се да уђе у дру ги круг, ова -ко ће мо у дру ги круг Ву чић и ја, би ће то ин те ре сант на бор ба.

• Да ли се бо ји те да вас не по кра ду као пре 15 го ди на?– Та мо гућ ност увек по сто ји, али тру ди ће мо се да са чу ва мосва ко би рач ко ме сто, да нај бо ље ка дро ве од ре ди мо за кон тро -ло ре.

У други круг идемо вучић и ја!



„Ко мер сант”, 23. ја ну ар 2017.

Уекс клу зив ном ин тер вјуу за„Ко мер сант”, пред сед ник Срп -ске ра ди кал не стран ке и кан ди -дат за пред сед ни ка Ре пу бли кеСр би је, др Во ји слав Ше шељ, го -во ри о ак ту ел ним свет ским про -ме на ма, о се би као бу ду ћем пред -сед ни ку, о До нал ду Трам пу, Европ -ској уни ји, ге о по ли тич кој по зи -ци ји Ср би је, о на шем ре ги о ну...• Ушли смо у 2017. го ди ну. Мо -же те ли нам ре ћи по че му ће тепам ти ти про те клу го ди ну и штаје ва ша нај ве ћа на да у овој?– Про те кла го ди на је зна чај назбог ве ли ких про ме на на гло бал -ном ни воу. Брег зит и по бе да До -нал да Трам па на из бо ри ма у Аме -

ри ци до бар су знак да је Европ -ска уни ја на си гур ном пу ту не -ста ја ња и да ће Ср би ја би ти осло -бо ђе на при ти са ка ко ји ма на шире жи ми ни су одо ле ва ли од 2000.го ди не до да нас.Пам ти ћу 2016. го ди ну и по то -ме што се Срп ска ра ди кал настран ка вра ти ла у пар ла мент ишто смо у пот пу но сти ре кон стру -и са ли стра нач ке од бо ре.• Кан ди ду је те се за пред сед ни -ка Ср би је. Ко ја ће би ти ва ша основ -на по ру ка гра ђа ни ма у пред сед -нич кој кам па њи?– Цен трал на отаџ бин ска упра -ва Срп ске ра ди кал не стран ке јошу ма ју про шле го ди не од лу чи лаје да бу дем кан ди дат за пред сед -

ни ка Ср би је. Мо ја кан ди да ту ра,по том и по бе да, вра ти ће до сто -јан ство Ср би ји и срп ском на ро ду.Ср би ји је по тре бан обра зо ван, па -ме тан, до сто јан ствен пред сед ник,спре ман да се жр тву је. Пред сед -ник ко ји ће у окви ру устав нихнад ле жно сти на сво је вр стан на -чин кон тро ли са ти рад Вла де иНа род не скуп шти не.Учи ни ћу све да Ср би ју што јемо гу ће те шње по ве жем са тра ди -ци о нал ним при ја те љи ма, пре све -га Ру ском Фе де ра ци јом. О све муто ме ћу го во ри ти гра ђа ни ма укам па њи. По ну да гра ђа ни ма би -ће Евро а зиј ска уни ја, ко ју је ди ноСрп ска ра ди кал на стран ка и јаза сту па мо и Европ ска уни ја, ко јуза сту па ју сви оста ли кан ди да ти.• Ва ша по др шка Трам пу у ње -го вој пред из бор ној кам па њи јеима ла ја ког од је ка у Аме ри ци и оњој су пи са ли во де ћи аме рич кили сто ви и ме ди ји. Ми сли те ли даби Трамп мо гао на пра ви ти ве ли -ки за о крет и у по ли ти ци на Бал -ка ну?– По др жао сам Трам па јер јеосу дио бом бар до ва ње Ср би је ипо ка зао да је спре ман да нор ма -ли зу је од но се са Ру си јом. Ве ру јемда ће се уско ро де си ти са ста накиз ме ђу Вла ди ми ра Вла ди ми ро -ви ча Пу ти на и До нал да Трам па итек по сле то га ће би ти ја сно ка -кав ће би ти од нос Аме ри ке пре -ма Ср би ји и зе мља ма Бал ка на.Ве ру јем да ће при ти сци За па даби ти знат но сма ње ни и да ви шене ће би ти на ср та ја на наш те ри -то ри јал ни ин те гри тет. При ја тељ -ски и брат ски став Ру си је већима мо, па да ви ди мо ка ко ће седа ље од ви ја ти од но си из ме ђу двеве ли ке си ле.
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ексклузивни ин тер вју: др во ји сла в ше ше љ

Ср би Ји Је По тре бан обра зо ван,
Па ме тан, До Сто Јан Ствен ПреД СеД ниК,

СПре ман Да Се жр твУ Је



• А Евро па? Ове го ди не сле деиз бо ри у Фран цу ској, Не мач кој,Ита ли ји... већ у мар ту су у Хо лан -ди ји. Да ли би уско ро мо гли би тисве до ци нпр. пр вих по вла че њапри зна ва ња не за ви сног Ко со ва одстра не не ких европ ских др жа ва?– Евро па је по че ла да се рас па даи бе сми сле но је што власт у Ср би -ји и да ље иде тим та ко зва нимевроп ским пу тем, од че га ни ко уна шој зе мљи не ма ко ри сти. У мно гим европ ским др жа ва -ма по бе ди ће на ци о нал не пар ти -је и сва ка ко се од њих мо же оче -ки ва ти ви ше раз у ме ва ња за ре -ша ва ње ве ли ких про бле ма наКо со ву и Ме то хи ји. Да ли ће, ика да ће до ћи до по вла че ња при -зна ња не за ви сном Ко со ву, ви де -ће мо. Ја сам увек ве ро вао да ћеСр би ја све сво је оку пи ра не те -ри то ри је јед ног да на по вра ти ти.И увек сам ве ро вао да ће нам уто ме по мо ћи брат ска Ру си ја. Ида ље у то ве ру јем.• Да ли ре ги он тре ба да се пла -ши Ше ше ља као пред сед ни ка Ср -би је? Шта је глав но у од но си ма

Ср би је са БиХ и Хр ват ском, ка коуре ди ти од но се?– Ја ћу функ ци ју пред сед ни каоба вља ти у нај бо љем ин те ре сусво је др жа ве и свог на ро да. Учи -ни ћу све да се са чу ва Ре пу бли каСрп ска, а са Хр ват ском се мо жераз го ва ра ти са мо о осло ба ђа њуоку пи ра не Ре пу бли ке Срп ске Кра -ји не.• Ре пу бли ка Срп ска до жи вља -ва кул ми на ци ју ви ше де це ниј скихпри ти са ка За па да... Ва ша по ру каДо ди ку и на ро ду у Ре пу бли циСрп ској?– До дик чу ва ин те ре се Ре пу -бли ке Срп ске и за то има на шупо др шку. Ми смо у Срп ској пар -ла мен тар на стран ка и на ши по -сла ни ци су део вла да ју ће ве ћи не.Ср би у Ре пу бли ци Срп ској има јумо ју ап со лут ну по др шку и Срп -ска ра ди кал на стран ка је јав но ине дво сми сле но по др жа ла одр жа -ва ње ре фе рен ду ма о Да ну др жав -но сти.• Ка ко ви ди те 2017. го ди ну услу ча ју Цр не Го ре? Да ли ће Трамп-

ефе кат до ћи и до Ми ла Ђу ка но -ви ћа!?– У Цр ној Го ри је, ра зним из -бор ним ма хи на ци ја ма, на вла стиоп стао ма фи ја шки ре жим Ми лаЂу ка но ви ћа чи ји је циљ ула закЦр не Го ре у НА ТО пакт. Очи глед -но је да то НА ТО не же ли, а ви де -ће мо ка кав ће би ти Трам пов од -нос пре ма тој ор га ни за ци ји. Ср биу Цр ној Го ри су у ве о ма те шкојси ту а ци ји и тре ба им по др шка изСр би је.• За крај, ре ци те нам, ак ту е ли -зу је се те ма „но вог ра та на Бал ка -ну”. Шта ми сли те, да ли је рат за -и ста мо гућ?– Ср би ја ни ка да ни је иза зи ва -ла рат, а са да не ма ни чи ме да ра -ту је. Мој и став Срп ске ра ди кал нестран ке је да Ср би ја тре ба да сепри дру жи ОДКБ-у и да свој ма лича мац при ве же мо за ве ли ки ру -ски брод. Ре ше ње свих на шихпро бле ма је искре на и не по де ље -на са рад ња са брат ском Ру скомФе де ра ци јом и на то ме ћу ра ди -ти ка да бу дем иза бран за пред -сед ни ка Ре пу бли ке.
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Србију ћу повезати са пријатељским државама



Без длаке на језику

VELIKA SRBIJA40 MART 2017.BROJ 3571

воЈиСЛав шешеЉ У борби Против нарКоманиЈе: 

ора ши на у ве зи са скан да лом с дро гом у Ми ни стар ству зарад, ко је во ди Алек сан дар Ву лин, још се ни је ни сле гла, али дер СРС Во ји слав Ше шељ већ је уву као ли де ра ПС у но ви –ка же да му Ву лин из гле да као не ко ко ко ри сти дро ге и да биза то би ло до бро да се по ли ти ча ри те сти ра ју на нар ко ти ке!Ше шељ ка же да, „уз Са шу Ра ду ло ви ћа и Ву ка Је ре ми ћа, дро -ге ко ри сти и ли дер ЛДП Че до мир Јо ва но вић”, а не ис кљу чу јемо гућ ност да „ко ка ин шмр чу” Ву лин, ли дер СДС Бо рис Та дић,те по сла ни ци Зо ран Жив ко вић, Не над Ча нак и Жар ко Ко раћ.– Уз Са шу Ра ду ло ви ћа и Ву ка Је ре ми ћа, дро ги ра се и Че до -мир Јо ва но вић. За њих знам – по чи ње Ше шељ и до да је:– Чуд но се по на ша Бо рис Та дић, ни је не мо гу ће да узи мадро ге, не мо гу да твр дим. И Ву лин би мо гао да бу де кан ди дат.Он де лу је као не ко ко је склон то ме. Ви ди се на осно ву из гле -да очи ју, ре ак ци ја... Ње го ве ре ак ци је су симп то ма тич не, оношто би се у ме ди ци ни ре кло – он је пси хич ки упа дљив.„Пси хич ки упа дљи ви” су му и по је ди ни по сла ни ци.– У Скуп шти ни ми пси хич ки упа дљи во из гле да ју Зо ранЖив ко вић, Не над Ча нак, Жар ко Ко раћ. Ни је не мо гу ће да се иони дро ги ра ју. Они ко ри сте нај ква ли тет ни ји, чист ко ка ин –ка же Ше шељ.Ли дер ра ди ка ла сма тра да би би ло до бро да по сла ни ци бу -ду под врг ну ти те сту на нар ко ти ке.– Мо гао бих да пред ло жим то у Скуп шти ни. Да се ва ди крв при ли -ком сва ког до ла ска у згра ду Скуп шти не – до да је Ше шељ.На пи та ње да ли би он смео да се под врг не том те сту, ка же:– На рав но. Ни кад у жи во ту се ни сам дро ги рао, ни пу шио.

• Ми ни стру се то ви ди на осно ву из гле да очи ју, што се ка -
же – пси хич ки је упа дљив. По ли ти ча ри тре ба да се те сти -
ра ју на дро гу, ка же пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке

„Ку рир”, 3. фе бру ар 2017.

и ву лин и та дић шмр чу чист ко ка ин! Са ша ра ду ло вић 
се понаша 

као да је дрогиран
„Ин фор мер”, 1. фе бру ар 2017. 

Пред сед ник Срп ске ра ди кал -
не стран ке Во ји слав Ше шељ

же сто ко је ре а го вао на Тви тер
про зив ку ли де ра по кре та До ста
је би ло Са ше Ра ду ло ви ћа да су
ра ди ка ли на по след њим пар ла -
мен тар ним из бо ри ма пре шли
цен зус за хва љу ју ћи из бор ној кра -
ђи! Ше шељ твр ди да је Ра ду ло -
вић „ме ди цин ски ве о ма упа дљив”– Кад год чу јем да је Ра ду ло вићне што из ја вио или об ја вио на Тви -те ру, се тим се оне пе сме „Це ло се лошмр че бе ло...” Кад бих и ја по чео дашмр чем, ве ро ват но бих као и онсва ка кве глу по сти пи сао на Тви те -ру – ре као је Ше шељ за „Ин фор мер”.Ли дер СРС твр ди да се већ наосно ву Ра ду ло ви ће вог по гле да мо -же за кљу чи ти да с њим не што ни јеу ре ду.–Па по гле дај те са мо ка ко се чо векглу пи ра у Скуп шти ни и где год да сепо ја ви у јав но сти. Од мах вам је ја снода је чо век луд, или леп ше ре че но, даје ме ди цин ски упа дљив. Шта још ре -ћи за не ко га ко мо же да твр ди да јеопо зи ци ја по кра ла из бо ре – упи таоје Ше шељ.

Омладина увек уз Шешеља
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95.623 Ше шељ: За ли де ра ЛДП Че до ми ра Јо ва но ви ћа Скуп -шти на Ср би је је сви њац. Он је на Тви те ру на пи сао да јеова ин сти ту ци ја то од у век би ла, али да не мо ра би ти за -у век. С дру ге стра не, Јо ва но ви ћев при вре ме ни пре ла заку по сла нич ки клуб ЛСВ Не на да Чан ка ли дер СРС Во ји -слав Ше шељ оце нио је као ула зак у пра ви сви њац.Ка ко ЛСВ не би остао без про сто ри ја и дру гих усло ваза рад у Скуп шти ни јер их је на пу сти ла Ма ри ни ка Те пић,Јо ва но вић је од лу чио да се дру гар ски при кљу чи Чан ко -вом по сла нич ком клу бу и тим по во дом је твит нуо:– Ако је Скуп шти на од у век би ла сви њац, не мо ра то дабу де за у век. За то сам по мо гао Чан ку. За то сам у по ли ти -ци. За то по сто ји ЛДП.Јо ва но ви ће во ор та че ње с Чан ком Ше шељ је ви део каоис ко рак у сви њац.– Јо ва но вић, под деј ством дро ге, На род ну скуп шти нупо сма тра као но ву по сла нич ку гру пу у ко ју је ушао. За -пра во, ула зе ћи у Чан ко ву по сла нич ку гру пу, он се осе ћакао да је ушао у обор са сви њом, ве ро ват но има ју ћи у ви -ду Чан ко ве фи зич ке осо би не и из глед, али ни смо сви та -кви у Скуп шти ни. Они су из у зе так, они су ту убе дљи вама њи на. Они су у Скуп шти ни ни ко и ни шта – ре као јеШе шељ.

ше шељ: Че до, 
Ча нак је сви ња, ушао си у ње гов обор!

„Курир”, 11. фе бру ар 2017. 

Шеф по сла нич ке гру пе СНС-а у Скуп -
шти ни Ср би је Алек сан дар Мар ти но -

вић, ко ји го то во сва ко днев но кри ти ку је во -
ђу ра ди ка ла Во ји сла ва Ше ше ља и ње го ву
по ли ти ку, пре кју че је ци ти рао ње го ве ре чи!На и ме, на сед ни ци ад ми ни стра тив ног од бо -ра, на по ми ња ње име на Са ше Ра ду ло ви ћа ре а -го вао је пред сед ник од бо ра Мар ти но вић, и тоци ти ра ју ћи Во ји сла ва Ше ше ља.– Ја сам имао не ка да ди ле ме око Са ше Ра ду -ло ви ћа, ви ше не мам ди ле ма ни ка квих јер сера ди о ти пу чо ве ка ко ји је очи глед но, што бире као пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке,Во ји слав Ше шељ, ме ди цин ски ве о ма упа дљив.Сви ђа ми се та кон ста та ци ја – ка зао је Мар ти -но вић.Овај Мар ти но ви ћев по сту пак на сме јао је ју -че во ђу ра ди ка ла, ко ји ка же да је би ло и вре меда Мар ти но вић, ко га ина че осло вља ва са „клем -по”, ка же не што па мет но.– Крај ње је вре ме би ло да Алек сан дар Мар -ти но вић схва ти ко ли ко сам ја ин те лек ту ал носу пер и ор ни ји и од ње га и од свих дру гих насрп ској по ли тич кој сце ни. Стал но ме као кри -ти ку је, су прот ста вља се и на кра ју увек до би јепо пи*ки!

на челу посланичке групе СнС
ваздуплохова је заменио Клемпа

„Прав да”, 2. април 2017.

Шешељ – најдуховитији српски политичар



„Ин фор мер”, 13. ја ну ар 2017.

Во ји слав Ше шељ, од го ва ра -
ју ћи на про зив ку Ко лин де

Гра бар Ки та ро вић да је фа ши -
ста, по ру чио да ше фи ца хр ват -
ске др жа ве „у за но су не зна шта
при ча” и да ће мо ра ти не ке
ства ри да јој об ја сни кад до ђе у
За гребЛи дер срп ских ра ди ка ла Во ји -слав Ше шељ твр ди да је хр ват скапред сед ни ца Ко лин да Гра бар Ки -та ро вић, ко ја га је оп ту жи ла да јефа ши ста, стра хо ви то глу па и дамо же са мо да му „по пу ши ра ди -кал ски ку*ац”!Ки та ро ви ће ва је прет ход но из -ја ви ла да у Хр ват ској не ма уста -штва ни фа ши зма, за раз ли ку одСр би је, где у пар ла мен ту чак 21по сла ник ве ру је да је за пад на срп -ска гра ни ца на ли ни ји Ви ро ви ти -ца–Кар ло вац–Кар ло баг, чи ме је ин -ди рект но алу ди ра ла на ра ди ка ле.Од го ва ра ју ћи на ову про зив ку,Ше шељ ка же за „Ин фор мер” да сеКо лин да ма ло ви ше за не ла, те даће јој ра до и на те на не у За гре бу„отво ри ти очи”.

Пљу ва чи на Ср баХр ват ска пред сед ни ца, ина че,го сто ва ла је у еми си ји „Иза за ве -се” и ве ћи ну вре ме на ис ко ри сти -ла је да пљу је по Ср би ма и Ср би ји.– У Хр ват ској не ма уста штва ифа ши зма, за раз ли ку од срп скогпар ла мен та, где два де сет је данпо сла ник твр ди да је за пад на гра -ни ца Ср би је на ли ни ји Ви ро ви -ти ца-Кар ло вац-Кар ло баг. Чак јеи њи хов пред сед ник на јед номску пу у Са ра је ву из ја вио да је тоозби љан по ли тич ки про блем –ус твр ди ла је Ки та ро ви ће ва, ко јаје још јед ном ис ко ри сти ла при -ли ку да јав но по хва ли уста шкупо ли ти ку Фра ње Туђ ма на (?!).
Нај ве ћи уста шаФра њо Туђ ман је нај ве ћи уста -ша у но ви јој исто ри ји, он је од Ср -ба на пра вио гра ђа не дру гог ре да.

Во ји слав Ше шељ, ли дер СРС– По ли ти ка Фра ње Туђ ма на јене што нај вред ни је, јер је про мо -ви са ла за јед ни штво си но ва уста -ша и пар ти за на, на ко јем Хр ват -

ска по чи ва... – од ва ли ла је Ки та -ро ви ће ва, не про пу шта ју ћи при -ли ку да оштро кри ти ку је и обе -ле жа ва ње Да на РС у Ба ња лу цире кав ши да је реч „не са мо о ве -ли ком фал си фи ка ту већ и о чи -стој про во ка ци ји”?!Шеф ра ди ка ла Во ји слав Ше -шељ, на дру гој стра ни, ис ти че дасе Ки та ро ви ће ва опет ма ло ви шеза не ла.– Ко лин да је ле па и, на жа лост,ја ко глу па. То што се она по но сиуста ша ма, а нас оп ту жу је за фа -ши зам, па то са мо до ка зу је да јеона ве ли ка глу па ча! – ис ти че Ше -шељ за „Ин фор мер”, и у свом сти -лу по ру чу је хр ват ској пред сед -ни ци:Дра га Ко лин да, мо жеш са мо дами по пу шиш ра ди кал ски ку*ац!Би ће ми за до вољ ство да ти тоомо гу ћим пр вом при ли ком, чимдо ђем у За греб. А ако ти се жу ри,до ђи од мах код ме не, до цен трасрп ског Зе му на...
Ни сам фа ши стаПре ма ње го вим ре чи ма, срп скина род кроз исто ри ју ни кад ни јепо ка зи вао скло ност ка фа ши стич -ким иде ја ма и иде о ло ги ји.– Фра њо Туђ ман је нај ве ћиуста ша у но ви јој исто ри ји. Он је упре ам бу лу хр ват ског уста ва вра -тио НДХ, уз на по ме ну да је онаби ла исто риј ски из раз те жњи хр -ват ског на ро да. Ср бе је пре тво -рио у гра ђа не дру гог ре да и од у -зео им је ста тус кон сти ту тив ногна ро да, иако су тај по ло жај има -ли још од 1881. го ди не – за кљу -чу је Ше шељ.
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• Хр ват ску на ци ју ство рио је Ва ти кан да би по ка то ли че не Ср бе
одво јио од срп ске на ци је и др жа ве. Ме ђу тим, ни ка ко не мо гу да
по бег ну од свог срп ског по ре кла, ода је их је зик и ан ти срп ска мр -
жња, а Ко лин ду по себ но ода је ње на оп чи ње ност Во ји сла вом Ше -
ше љем и ра ди ка ли ма.

ше шеЉ Уз вра Ћа Хр ват СКоЈ ПреД СеД ни Ци

На прозивке хрватске председнице одговара шалом



„Прав да”, 10. март 2016. го ди не

Ду ра ко вић се го сту ју ћи на
ре ги о нал ној Н1ТВ по жа -

лио да но ћас ни је би ло мно го
спа ва ња у Сре бре ни ци због
скан ди ра ња, ка ко је ре као, „оне
стра не”.Ни је му, ка же, ја сно за што је из -бор ни штаб за јед нич ког срп скогкан ди да та Мла де на Гру ји чи ћапро гла сио по бе ду и об ја шња вада све још ни је го то во, да то игра ђа ни зна ју и да би на кра ју онмо гао за др жа ти ту по зи ци ју и удру гом ман да ту.На пи та ње шта ће то зна чи тиза Сре бре ни цу, уко ли ко Гру ји чић,ко ји има зна чај ну пред ност у од -но су на ње га, зва нич но по бе ди,Ду ра ко вић ка же:– Гру ји чић је сво јим при ме ромпо ка зао да је де ви јант на осо ба.Он је при су ство вао овом ску пугде су у при пи том ста њу сла ви липо бе ду и бо јим се да осо ба ње го -вог ка ли бра ни је спрем на пре у -зе ти Сре бре ни цу – ре као је Ду ра -ко вић.По но вио је да је кам па ња заГру ји чи ћа во ђе на у Ср би ји, да јево дио ли дер срп ских ра ди ка лаВо ји слав Ше шељ, те да је си ноћ -но сла вље у Сре бре ни ци ор га ни -зо ва ла упра во Срп ска ра ди кал настран ка.Ду ра ко вић је ко мен та ри сао штаје то што ће би ти дру га чи је у по -гле ду обе ле жа ва ња 11. ју ла, акопо бе ди Гру ји чић, ре кав ши да јето „пла не тар ни до га ђај” и да неве ру је да ће би ти на ру ша ва њатог да ту ма, али уве рен је, ка же,да ће Бо шња ци ко ји жи ве у Сре -

бре ни ци про те клих 13 го ди наима ти ве ли ки про блем.Ка ко ка же, Бо шња ци ће има типро блем и ни ко не ће мо ћи даспре чи њи хов од ла зак у ве ћембро ју из Сре бре ни це.Твр ди да је на из бо ри ма би лоне ре гу лар но сти и да је ви ше од50 од сто гла со ва до шло из Ср би -је, те да су упра во ти гла со виство ри ли ве ли ки јаз из ме ђу ње гаи срп ског кан ди да та.– Не ло гич но је да су све срп скестран ке ко је су да ле по др шку до -би ле 3.500 гла со ва, а Мла ден 4.350гла со ва. По сто ји раз ли ка од хи -ља ду гла со ва у ко рист Гру ји чи ћаи мо ра мо то пре и спи та ти, и помо јим уве ре њи ма, бо јим се да једо шло до од ре ђе них мал вер за -ци ја али ће мо са че ка ти да ЦИК топре и спи та и об ја ви ко нач не ре -зул та те за Сре бре ни цу ка ко би -

смо мо гли прав но ре а го ва ти –ре као је Ду ра ко вић.А о шан са ма да се из бо ри уСре бре ни ци по но ве ка же:– То мо же ЦИК да од лу чи и нетре ба ни шта пре ју ди ци ра ти.Спрем ни смо на све осим на чи -ње ни цу да Гру ји чић бу де на чел -ник Сре бре ни це, јер се по ка заоне при ме ре ним и бо јим се да неби био зре ла осо ба да во ди овуоп шти ну, али тре ба би ти де мо -кра та и не тре ба оспо ра ва ти чи -ње ни цу ако бу де иза бран! АкоГру ји чић и зва нич но по бе ди, Ду -ра ко вић ка же да ће све ана ли зи -ра ти и да ће по кре ну ти по ли тич -ку од го вор ност оних ко ји су до -при не ли то ме да Бо шња ци из гу -бе Сре бре ни цу.Има, ка же, ин фор ма ци ју и да субо шњач ки гла са чи „тр го ва ли” засво је по зи ци је, али не и за ње го -ву, на чел нич ку.
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Ћа миЛ не мо же Да Пре бо Ли По раз: 
ше шеЉ Сто Ји иза ГрУ Ји Чи Ћа!

• Ћа мил је по но вио је да је кам па ња за Гру ји чи ћа во ђе на у Ср би ји,
да је во дио ли дер срп ских ра ди ка ла Во ји слав Ше шељ, те да је си -
ноћ ње сла вље у Сре бре ни ци ор га ни зо ва ла упра во Срп ска ра ди кал -
на стран ка.



БК ТВ њуз 12. но вем бар 2016.

Шеф Ми си је ЕУ у Ср би јиМајкл Де вен порт упу ти ћезва ни чан про тест Ми ни стар ствуспољ них по сло ва и Скуп шти ниСр би је због ни за увре да и на па дауглав ном ли де ра ра ди ка ла Во ји -сла ва Ше ше ља на сед ни ци Од бо -ра за ЕУ.Де вен порт је тре ба ло да пред ста -ви из ве штај ЕУ о на прет ку Ср би -је, али су га у то ме че ти ри са таоме та ли и вре ђа ли чла но ви СРСпред во ђе ни Во ји сла вом Ше ше -љом.Ка ко бе о град ски ме ди ји пре -но се, Де вен порт ће то ком сле де -ће не де ље си гур но по сла ти про -тест над ле жном ми ни стар ству и

Скуп шти ни, а са мо је пи та ње уко јој фор ми ће он да бу де. У сва -ком слу ча ју, усле ди ће ре ак ци ја наовај ди пло мат ски скан дал.„Још не зна мо да ли ће то би типро тест на но та или не ка вр стаоба ве ште ња. Због све га што седе си ло на сед ни ци Од бо ра, онкао стра ни ди пло ма та мо ра даод ре а гу је и то се од ње га и оче ку -је”, на во ди из вор.Да ће се Де вен порт зва нич ножа ли ти на трет ман ко ји је имао упар ла мен ту и по на ша ње по је ди -них по сла ни ка пре ма ње му, по -твр ђе но је и у Скуп шти ни Ср би је.Ви де ла сам се са Де вен пор томи по сле сед ни це. Он ће се над ле -жним ор га ни ма са свим си гур но

обра ти ти од ре ђе ном но том. Ре а -го ва ће и пре ма На род ној скуп -шти ни, а би ло је на зна ка да ћепро тест упу ти ти и Ми ни стар ству– на во ди Ма ри ни ка Те пић, пред -сед ни ца скуп штин ског Од бо ра заЕУ и по сла ни ца ЛСВ.Де вен порт се, ка ко је да нас из -ја вио, пи смом већ обра тио Ма јиГој ко вић, пред сед ни ци пар ла -мен та.„Оба ве стио сам је шта се де си -ло. На пи сао сам и да сам спре манда се вра тим на њен по зив, јерже ли мо да чу је мо ста во ве по сла -ни ка што се ти че из ве шта ја”, из -ја вио је он.А шта се у че твр так за и ста до -го ди ло у Скуп шти ни и ка ко је
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немоЈ Да ми тебе иСПорУЧимо, немоЈ Да ми тебе иСПорУЧимо, 
ДевенПорте!ДевенПорте!

• Во ји слав Ше шељ и срп ски ра ди ка ли  су спре чи ли и пре ки ну ли ви -
ше го ди шњу прак су по ни жа ва ња Ср би је у са мој На род ној скуп шти -
ни. Док је срп ских ра ди ка ла зва нич ни је зик у Ср би ји је срп ски, а
скуп шти на је пред став нич ки дом гра ђа на Ср би је а не дом пред -
став ни ка стра них др жа ва. 

Шта ради Девенпорт на нашој седници?



функ ци о нер ЕУ ис тр пео увре де ина па де по је ди них по сла ни ка,пред во ђе них ли де ром ра ди ка ла?Сед ни ца скуп штин ског Од бо -ра за евро ин те гра ци је ор га ни зо -ва на је дан на кон што је пре ми јерАлек сан дар Ву чић и зва нич нопри мио из ве штај о на прет ку Ср -би је на пу ту ка ЕУ. То је ина че би -ла и до са да шња прак са у Скуп -шти ни Ср би је, а Мајкл Де вен портје био спре ман да из ве штај предпар ла мен тар ци ма и усме но обра -зло жи.По зив да при су ству ју сед ни цидо би ли су сви по сла ни ци, бу ду ћида се ра ди о ва жном до ку мен ту,али сво је при су ство су по твр ди -ли са мо чла но ви Од бо ра. За то јеодр жа ва ње сед ни це би ло пред -ви ђе но у са ли у ко јој се ина че од -ви ја ју сед ни це тог те ла.Па ипак, су прот но оче ки ва њи -ма, та мо су се, очи глед но ор га ни -зо ва но, по ја ви ли и по сла ни циСРС, од ко јих је са мо Ше шељ чланОд бо ра. Ра ди ка ли су се од мах сме -сти ли на ме сто на ко јем је тре ба -ло да се ди Де вен порт и ни су хте -ли да се скло не. По том је од лу че -но да се сед ни ца Од бо ра пре ба циу ма лу са лу и та мо се до го диоцир кус!

По ку ша ји да шеф ми си је ЕУпред ста ви из ве штај тра ја ли суче ти ри са та, а чла но ви СРС су гаспре ча ва ли у то ме уз об ја шње њеда ни су до би ли из ве штај на срп -ском је зи ку. Ипак, то је био са моиз го вор за при ми тив но по на ша -ње и сра мот не на па де на Де вен -пор та ко ји су убр зо усле ди ли.Ево ка ко су се по ме ну ти по сла -ни ци обра ћа ли ше фу Ми си је ЕУ уСр би ји.Во ји слав Ше шељ, увре да 1:„Шта ми још тре ба да ис пу ни -мо да би ушли у ЕУ? Тра же да семо ји нај бли жи са рад ни ци ис по -ру че Ха шком три бу на лу. Не мојми те бе да ис по ру чи мо, бре! Је сили ти нор ма лан?!”Во ји слав Ше шељ, увре да 2:„Шта ра ди Де вен порт на на шојсед ни ци? Он не ма пра во да се диов 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”.У па у зи је ли дер СРС пу штаосрп ску пе сму о но вом пред сед ни -ку САД До нал ду Трам пу и пред -сед ни ку Ру си је Вла ди ми ру Пу ти -ну и тра жио од Де вен пор та да муда број те ле фо на ка ко би му по -слао сни мак.

Во ји слав Ше шељ, увре да 3:„Де вен пор те, чу јеш! Дај ми бројте ле фо на, шта се бо јиш? Па не ћуда те уз не ми ра вам, са мо пе сму дати по ша љем!”Јо во Осто јић (по сла ник СРС ко -га тра жи Ха шки три бу нал збогне по што ва ња су да и ути ца ја насве до ке):„Де вен порт је до шао да ме неухва ти, а не те бе, Мар ја не. До шаоне чо век ко ји тра жи јед ног чо ве -ка, дво је или тро је, да од ве де. Дасмо пра ви, ов де не би се део”.И по ред све га ово га,Де вен портје био спре ман да са че ка да се си -ту а ци ја сми ри и да из ве штај пред -ста ви по сла ни ци ма. Те пи ће ва ка -же да је он имао раз у ме ва ња и даје због то га од ло жио све сво је са -стан ке ко ји су би ли пред ви ђе низа тај дан.„По сла ни ци СРС де ло ва ли сусин хро ни зо ва но. Мој ути сак је даје не до ста вља ње из ве шта ја насрп ском би ло са мо по вод, а пра -ви циљ је био да се ње го во пред -ста вља ње оне мо гу ћи. Де вен портје ре као да ће да оста не до кра ја, уна ди да ће они из ре кла ми ра типо слов ник и ре ћи шта има ју, алито се ни је до го ди ло”, пре при ча вапред сед ни ца Од бо ра за ЕУ.
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Српски радикали спречили понижавање Србије у Скупштини



„Ви је сти”, 21. ја ну ар 2017. године

„У Ср би ји ни је би ла до бра си ту а ци ја, био је по ку -
шај пу ча у Срп ској ра ди кал ној стран ци, у ко ји су
до гу ше уми је ша ниМи ло Ђу ка но вић, Стан ко Су -
бо тић, Бо рис Та дић, не ке за пад не оба вје штај не
слу жбе. Мо је је би ло да жу рим у Бе о град, јер је
стран ка би ла у ве о ма те шкој си ту а ци ји”Ли дер Срп ске ра ди кал не стран ке, Во ји слав Ше -шељ, ка зао је да је об на вља ње цр но гор ске не за ви -сно сти те шко при хва тио и ре фе рен дум до жи виокао уда рац у срп ско на ци о нал но би ће а, ка ко је ре -као, да је био на сло бо ди, бо рио би се да се та од лу каспри је чи.То је ре као го сту ју ћи у „Жи вој исти ни”, еми си ји уко јој је на сту пио по сљед њи пут пред по ла зак у Хаг,при је ско ро 14 го ди на.Та да је обе ћао да ће се у Бе о град вра ти ти пре коЦр не Го ре и у њој на пра ви ти по ли тич ки дар-мар.Он је об ја снио да се то ни је де си ло јер су се не кеокол но сти про ми је ни ле.„Мо рам пр во дар-мар да на пра вим у Ср би ји, патек он да у Цр ној Го ри. У Ср би ји ни је би ла до бра си -ту а ци ја, био је по ку шај пу ча у Срп ској ра ди кал нојстран ци, у ко ји су до гу ше уми је ша ни Ми ло Ђу ка но -вић, Стан ко Су бо тић, Бо рис Та дић, не ке за пад необа вје штај не слу жбе. Мо је је би ло да жу рим у Бе о -град, јер је стран ка би ла у ве о ма те шкој си ту а ци ји”,об ја снио је Ше шељ.Пре ма ње го вим ри је чи ма, да је био на сло бо дира дио би све да по ни шти ре фе рен дум. Ка зао је даму је вр ло те шко би ло док је пра тио ка ко Цр на Го рана ре фе рен ду му об на вља не за ви сност.„То сам сма трао стра шним удар цем у ср це срп -ског на ци о нал ног би ћа, али су све ства ри ишле утом прав цу и све ми је би ло ја сно по сли је 5. ок то бра.

Ко смич ка ка та кли зма ко ја је за хва ти ла екс-Ју го сла -ви ју од лу чи ла је да про гу та све и да упро па сти свете ко ви не срп ске др жав но сти. Ни је су успје ли башсве, али су мно го то га уни шти ли. Чим су при хва ти -ли по сре до ва ње Ха ви је ра Со ла не око ре кон струк -ци је са ве зне др жа ве, би ло ми је ја сно гдје иду тества ри”, по ру чио је Ше шељ.Да је био на сло бо ди у то ври је ме, ре као је да биуче ство вао у свим про па ганд ним ак тив но сти ма дасе то спри је чи.„Ми слим да Ђу ка но вић ни је по сти гао ве ћи ну натом ре фе рен ду му. Ре зул та ти су фал си фи ко ва ни,ни је имао ко да их кон тро ли ше. Не вје ру јем да је по -би је ди ла во ља на ро да”, сма тра Ше шељ.Ше шељ то што ће Цр на Го ра уско ро по ста ти НА -ТО чла ни ца до жи вља ва као свр ста ва ње у не при ја -тељ ски та бор. Он твр ди да је аме рич ки пред сјед никДо налд Трамп про тив ула ска Цр не Го ре у НА ТО.„Ако до ђе до не ког ра та, би ће мо на су прот нимстра на ма. НА ТО је не при ја тељ ска и ан ти ру ска ор га -ни за ци ја. Ако до ђе до ра та из ме ђу НА ТО-а и Ру си је,ви ће те би ти на јед ној стра ни, ми на дру гој. И ми Ср -би ће мо опет кр ва ри ти у ме ђу соб ном рат ном су ко -бу – и Ср би из Цр не Го ре и из Ср би је”, по ру чио је Ше -шељ.На кон ста та ци ју да Ср би ја не ма оба ве зу да ра ту јена стра ни Ру си је, Ше шељ је ре као да не ма тог ра та уко јем ће Ру си ја уче ство ва ти, а да се Ср би ја не ћепри дру жи ти.Он је ка зао и да је из при твор ске ће ли је Ха га во -дио сјед ни це пар ти је.„Имао сам пра во на те ле фон и да раз го ва рам оно -ли ко ко ли ко мо гу да пла тим. Ни је су смје ли да миза бра не да оба вљам све по сло ве ко је сам оба вљаопри је до ла ска у Хаг. Имао сам пра во да ме и по сје ћу -ју пред став ни ци стран ке. И то ни је ни шта чуд но”,на вео је Ше шељ.
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Цр но Гор СКа не за ви СноСт 
УДа раЦ У СрП СКо на Ци о наЛ но би Ће
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„Ку рир”, 26. ок то бар 2016. го ди неЛи дер ра ди ка ла Во ји слав Ше шељ за пре тио јецр но гор ском пре ми је ру Ми лу Ђу ка но ви ћу ис -та кав ши да ће, уко ли ко се Бран ки Ми лић, чла -ни ци ње го ве стран ке и сим па ти зер ки чет нич -ког по кре та ко ја је ухап ше на у Цр ној Го ри подоп ту жбом за те ро ри зам, би ло шта де си, Ђу ка -но вић пла ти ти за то.– Све што се де си ло у Цр ној Го ри на дан из -бо ра је на па ко ва но. По хап ше ни су љу ди ску -пље ни из ра зних сре ди на ко ји се чак ме ђу соб -но не по зна ју, а пред ста вље ни су као те ро ри -сти. Бран ка Ми лић је наш члан, има 61 го ди ну.Пред у зе ли смо већ не ке ак тив но сти и ја, ево,ка жем – ако јој се би ло шта де си у за тво ру, Ми -ло ће нам од го ва ра ти – ка же шеф ра ди ка ла.

ми ло, бран ку ра ди кал ку (61) 
ти не пра штам!

ше шеЉ УПозорава ђУ Ка но ви Ћа: 

Тан југ, 2. фе бру ар 2017. године

Ли дер СРС Во ји слав Ше шељ твр ди да Ал -
бан ци пла ни ра ју да упад ну са оруж јем у че -
ти ри оп шти не на се ве ру КиМ у ко ји ма жи ве
Ср би у вре ме или по сле по се те ге не рал ног
се кре та ра НА ТО Јен са Стол тен бер га Ко со вуШе шељ је на кон фе рен ци ји за но ви на ре ре каода ту ин фор ма ци ју из но си у јав ност јер же лида спре чи ин ци дент, да то ни је прет ња Ал бан -ци ма, већ по зив др жа ви да ре а гу је и за шти тисрп ско ста нов ни штво.– Наш циљ је да се из бег ну ору жа ни ин ци -ден ти, али ако се они де се, др жа ва мо ра да ре а -гу је – ре као је Ше шељ.Ше шељ је на вео да су Ср би, пра ве ћи ве ли кеуступ ке Ал бан ци ма, се бе осла би ли, али да уовом слу ча ју Ср би са се ве ра Ко со ва мо ра ју дабу ду спрем ни на „из не над ни ору жа ни на пад“,а да Ср би ја мо ра учи ни ти све што је у ње нојмо ћи да их за шти ти.– Ни су Ср би они ко ји про во ци ра ју ин ци ден -те и су коб, ни ти же ле ин ци ден те, али ако не кона пад не на шу бра ћу на Ко со ву и Ме то хи ји, Ср -би ја то не сме гле да ти скр ште них ру ку – ре каоје Ше шељ.Стол тен берг би, ка ко је на ја вље но, су тратре ба ло да по се ти Ко со во.

ал бан ци пла ни ра ју на пад на Ср бе
на се ве ру Ко со ва и ме то хи је!

Срби мораЈУ Да бУДУ СПремни Тан југ, 9. фе бру ар 2017. годинеХа ра ди нај по сле са слу ша ња оп ту жиоВу чи ћа и Ше ше ља за по ли тич ки про гон!Во ђа бив ше ОВК Ра муш Ха ра ди нај ре каоје да нас но ви на ри ма, по сле са слу ша ња усу ду у Кол ма ру, да је зах тев Ср би је за ње -го ву екс тра ди ци ју по ли тич ки мо ти ви сани нео сно ван, и по ру чио да је Ср би ја „од го -вор већ до би ла 1998–1999. го ди не”!

ХараДинаЈ Прозвао шешеЉа

Србима 
напаковао 
оптужбе 
за тероризам

Тежак положајТежак положај
Срба у Црној ГориСрба у Црној Гори
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он Је Пот ПУ ни ЛУ ДаК, из ДоС-а СУ Га иС те ра Ли: 
ше шељ од го во рио на про зив ке ми ла на Ст. Про ти ћа! 

• Про тић је ка зао да је Ше шељ сра мо та за овај на род, али ни ли дер ра ди ка ла ни је остао ду жан

• Пе то ок то бар ски пуч не са мо да је био нај ве ће зло за Ср би ју, не го и нај ве ћа лу дост, ка да су власт у
Ср би ји пре у зе ли љу ди по пут Ми ла на Ст. Про ти ћа, отво ре ног лу да ка. Пр во је био гра до на чел ник
Бе о гра да, а ка да су га по сла ли за ам ба са до ра у Сје ди ње не Др жа ве, обу као је ка у бој ске чи зме и
ста вио на гла ву ка у бој ски ше шир и та ко се по ја вио у свој ству срп ског ам ба са до ра на ае ро дро му у
Аме ри ци. По сле је у раз го во ри ма са аме рич ким зва нич ни ци ма го во рио не ке ста во ве ко ји су из -
гле да ли чуд ни ње го вим са го вор ни ци ма, а ка да су га упи та ли да ли су то ста во ви срп ске вла де,
Про тић је од го во рио – ма ка ква вла да, ово је мо је ми шље ње. СНС је свој кон ти ну и тет на ста вља ча
до сов ске по ли ти ке по твр дио и ка да се Ма ја Гој ко вић при ли ком зва нич не по се те Те хе ра ну по ја ви -
ла у хи џа бу, чи ме је у ко сти мо граф ском аспек ту ди пло ма ти је пре ва зи шла и са мог Про ти ћа.

„Еспре со”, 14. фе бру ар 2017. године

Гост Еспре со ин тер вјуа био је Ми лан Ст. Про тић и том при ли ком до та као се ли де ра ра ди ка ла, Во ји сла ваШе ше ља, за ко га ни је имао ле пе ре чи. На и ме, он је ре као да је Во ји слав Ше шељ „ру жно огле да ло на шествар но сти и на шег до ба”:– Шар ла тан, чо век спре ман да иде ис под сва ке гра ни це при стој но сти, бру ка и сра мо та за овај на род – ка -зао је Про тић за „Еспре со”.По во дом ове Про ти ће ве из ја ве кон так ти ра ли смо ли де ра СРС и упи та ли га за ко мен тар, али и ка кво јење го во ми шље ње о го спо ди ну Про ти ћу:– Не ма по тре бе да ко мен та ри шем јед ног лу да ка. Па дај те, мо лим вас, ње го ви из ДОС-а су га се ота ра си -ли ка да су ви де ли да је луд. Пр во су га по ста ви ли на ме сто гра до на чел ни ка, а за тим ски ну ли са те по зи ци -је. Он да је по ста вљен на ме сто ам ба са до ра СРЈ у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма у фе бру а ру 2001, асме њен је с по ло жа ја исте го ди не. Кад су ви де ли да је пот пу ни лу дак, оте ра ли су га – ре као је Ше шељ за„Еспре со”. 

Костимографске егзибиције напредњака
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„Прав да” 
1. сеп тем бар 2016. го ди не

Ли дер СРС Во ји слав Ше шељ је ре -као да Ср би ја тре ба да се об ра -чу на са уво знич ким ло би јем ко јиуни шта ва до ма ћу еко но ми ју.Ше шељ је ре као да би, уко ли ко онбу де упра вљао срп ским фи нан си ја -ма, сва ко днев но слао ин спек ци је уво -зни ци ма хра не и ка жња вао их за свешто им на ђе спор но.– Те рао би мак на ко нац и ка жња -вао за шта год на ђем не ис прав но.Ле по бих и дис крет но са ве то вао –ока ни те се мле ка јер има га ов депре ви ше, ока ни те се ме са, има те гаов де пре ви ше, не уво зи те ме со ста ро20 го ди на. Не би смо за бра њи ва ли,већ ста вља ли до зна ња да то ни једру штве но по жељ но. Ако на ста ве,сла ли би смоим ин спек ци је, па ко ду -же из др жи – об ја снио је Ше шељ го -сту ју ћи на но во сад ском Ка на лу 9.

об ра чу на ћу се 
са уво знич ким ло би јем!

„Ало”, 29. ја ну ар 2017. го ди не

Уто ку при пре ма за пред сто је ћепред сед нич ке из бо ре ју че јеодр жа на сед ни ца Цен трал не отаџ -бин ске упра ве Срп ске ра ди кал нестран ке.На сед ни ци су раз ма тра ни сви аспек -ти пред сто је ће пред сед нич ке кам -па ње ли де ра ра ди ка ла Во ји сла ваШе ше ља и де таљ но ана ли зи ра носта ње у сва ком од окру жних од бо ра.– Кам па ња ће би ти скром на, алине сум њи ва је по др шка Во ји сла вуШе ше љу у це лој Ср би ји, због че га јеру ко вод ство стран ке уве ре но да јеси гу ран ње гов про ла зак у дру ги из -бор ни круг. Окру жним и оп штин -ским од бо ри ма су да те основ не смер -ни це за из бор ну кам па њу, ка ко би сешто ве ћи број чла но ва ак тив но укљу -чио у про мо ци ју на шег пред сед нич -ког кан ди да та и ње го вог про гра ма –са оп ште но је из СРС.

ше шељ ула зи у дру ги круг!

„Ку рир”, 21. фе бру ар 2017. го ди не
До био сам ре зул та те ис тра жи ва ња јед не стра не аген ци је
по ко ји ма имам бо љи реј тинг од Је ре ми ћа, ре као је Ше шељ.

Ли дер ра ди ка ла и пред сед нич ки кан ди дат Во ји слав Ше -
шељ ка же да му је за сад глав ни циљ у кам па њи да оду ва
Ву ка Је ре ми ћа и уђе у дру ги круг пред сед нич ких из бо ра.

– Он је у овом тре нут ку мој глав ни про тив кан ди дат. Ево,
да вам ка жем, до био сам ре зул та те ис тра жи ва ња јед не
стра не аген ци је по ко ји ма имам бо љи реј тинг од Је ре ми -
ћа. Не ће да по сто ји по сле из бо ра, мо же сло бод но да се
вра ти у Њу јорк, ода кле је и до шао. Ву чић има по др шку
42 од сто, ја 23, а Је ре мић све га 14. Јан ко вић пре ла зи све -
га шест од сто – ка же Ше шељ.

Он до да је да ме ђу по да ци ма ко је је до био не ма име на
То ми сла ва Ни ко ли ћа, а пред ви ђе на из ла зност је око 60
про це на та.

Ра ди кал ка же да, ка ко са да ства ри сто је, ли дер СНС и
он ула зе у дру ги круг.

– Ву чић и ја у дру гом кру гу. Га ран ту јем вам. Мо гу и да
се кла дим да ће та ко би ти – ка же Ше шељ.

оду ва ћу Је ре ми ћа



„Прав да”, 15. фе бру ар 2017. го ди не

На пи та ње ко ји су то плу се ви и ми ну си са -да шње вла сти, ли дер ра ди ка ла је од го во -рио: „Ја не знам где су ти плу се ви. Мо ждаје дан плус да на ђем, то што Ву чић ни је по пу стиопри ти сци ма са За па да да уве де санк ци је Ру си ји.Дру ги плус је то што је од био да ис по ру чи мо јатри са рад ни ка Ха шком три бу на лу. Па до ста му јеплу се ва”.Што се ти че ми ну са, Ше шељ је ре као да их имамно го, пр во у еко ном ској сфе ри. Он је ре као да на -пред њач ка власт не ма еко ном ски про грам и да сепо на ша од да нас до су тра.„Где је тај еко ном ски успех ако је пре њи хо вог до -ла ска на власт др жав ни дуг био 15 ми ли јар ди евра,а сад је 25”, пи тао је Ше шељ.

„Не ма ту еко ном ског успе ха. Зна чи, за пет го ди на10 ми ли јар ди. Ко ће то вра ћа ти? Опет ми мо ра мовра ћа ти, на ши си но ви и на ши уну ци. То је, да кле,упа да ње у ду жнич ко роп ство. Дру го, по ди ла же њеЕвроп ској уни ји и осло ба ђа ње од свих ца ри на наро бу из ЕУ. Упро па сти ли су до ма ћу про из вод њу.Уме сто да пи је мо срп ско мле ко, ми пи је мо мле ко изНе мач ке и ко зна ко јих зе ма ља. Уме сто да је де мосрп ско во ће, сад нас пре пла ви ше пољ ске ја бу ке икру шке”, кон ста ту је Ше шељ. Он је ре као да тре база у ста ви ти уво знич ки ло би ка ко би па ре оста ле уСр би ји и би ле ма ши на еко ном ског ра ста.Што се ти че уво за ме са, Ше шељ је ре као да се по -ква ре но ме со ку ва да би се уни шти ле бак те ри је,али да по сто је од ре ђе не бак те ри је ко је пре жи ве итем пе ра ту ру од 100 сте пе ни Цел зи ју са и да бо ле стивре ба ју из кон зер ве.
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ше шеЉ оштро По вУ Чи ЋУ
По ве ћао је јав ни дуг за 10 ми ли јар ди евра! 
то ће вра ћа ти на ши си но ви и уну ци!
• Пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке Во ји слав Ше шељ је су ми рао плу се ве и ми -
ну се са да шње вла сти и из нео оп ту жбе на ра чун пре ми је ра Алек сан дра Ву чи ћа

Вучић народу сервира шарене лаже



На 61. Ме ђу на род ном сај му књи га, одр жа ному ок то бру 2016. го ди не, Ње го ва све тост па -три јарх срп ски го спо дин Ири неј по се тио јештанд „Ве ли ке Ср би је”. Ра до је при хва тио по зив дрВо ји сла ва Ше ше ља и за др жао се у ср дач ном раз го -во ру са њим. Па три јарх је са па жњом раз гле дао из ло же на из -да ња и рас пи ти вао се о књи га ма проф. др Ше ше ља.„И да сте пре пи си ва ли, мно го је”, про ко мен та ри саоје. Пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке га је де -таљ ни је упо знао са сво јим ра дом: „Ја сам де вет књи -га на пи сао сам, а ово су збир ке скуп штин ских го во -ра, ин тер вјуа, тв-ду е ла, го во ра на по ли тич ким ску -по ви ма и ви ше од 50 књи га ха шке до ку мен та ци је.Све што је би ло у мом спи су, ја сам све штам пао. Пане ка оста не,” ре као је др Во ји слав Ше шељ.Он је па три јар ха упо знао са обим ном из да вач комде лат но шћу Срп ске ра ди кал не стран ке, ко ја осим

ње го вих књи га об у хва та и де ла дру гих ауто ра,углав ном са исто риј ском те ма ти ком. „Ми смо штам -па ли и Са бра на де ла Ла зе Ко сти ћа. Ја сам лич но са -ку пљао ње го ва де ла 20 го ди на. И по еми гра ци ји суми по ма га ли.” Срп ска ра ди кал на стран ка об ја вљу јеи на уч ни ча со пис „Срп ска сло бо дар ска ми сао”, одко га је већ иза шло 100 све за ка.Ина че, штанд Срп ске ра ди кал не стран ке је је ди -ни по ред штан да Па три јар ши је Срп ске пра во слав -не цр кве на ко ме се срп ски па три јарх ду же за др жао.Проф. др Ше шељ је обе ћао да ће Па три јар ши јиСрп ске пра во слав не цр кве по кло ни ти ком плет књи -га и ча со пи са. Обе ћа ње је одр жао и од мах по за вр -шет ку Сај ма књи га, де ле га ци ја Срп ске ра ди кал нестран ке је Па три јар ши ји пре да ла на по клон 150 де -ла др Во ји сла ва Ше ше ља, као и при мер ке на уч ногча со пи са „Срп ска сло бо дар ска ми сао”.

Сусрети
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СУ Срет воЈ во Де и Па три Јар Ха



Во ји слав Ше шељ, пред сед -
ник Срп ске ра ди кал не стран -

ке, дао је ин тер вју до пи сни ку
ру ског др жав ног ин фор ма тив -
ног ТВ ка на ла „Ру си ја 24” Ста -
ни сла ву На тан зо ну.• За што је ва ша пар ти ја наовим из бо ри ма ско ро је ди на зна -чај ни ја по ли тич ка сна га ко ја сеза ла же за са вез са Ру си јом, за ин -те гра ци ју?– Ми смо је ди на пар ти ја ко ја сеза то за ла же. Ме ђу тим, у ве ћи нисрп ски на род је за то. Ву чић јошсе ди на две сто ли це. Хо ће у Европ -ску уни ју, хо ће и при ја тељ ство саРу си јом. И он др жи још је дан зна ча јандео на шег би рач ког те ла, збогто га што ни је за вео санк ци је Ру -си ји, због то га што се за ла же запри ја тељ ство. Ме ђу тим, кад љу -

ди схва те да је не мо гу ће на ду геста зе се де ти на две сто ли це, ми -слим да ће нам се и тај део би рач -ког те ла вра ти ти.• Ипак, за што ни јед на по ли -тич ка сна га не де ли ва ше по гле -де о ин те гра ци ји са Ру си јом?– Нај ви ше су про тив ин те гра -ци је са Ру си јом Европ ска уни ја иАме ри ка. И Аме ри ка ов де чи нисве да то спре чи. Она је ин фил -три ра ла НА ТО пре ко ИПАП спо -ра зу ма, она има ути ца ја у мно гимпо ли тич ким пар ти ја ма. Аме ри -кан ци чак има ју ути ца ја и у онимпар ти ја ма ко је се јав но пред ста -вља ју као па три от ске и при ја те -љи Ру си је. И вр ло је те шко иза ћина крај с тим ме то да ма суб вер -зив ног ра та ко ји Аме ри кан ци про -во де у Ср би ји. Али ми ипак успе -ва мо.

• Ка да је ЕУ уве ла санк ци је Ру -си ји, а Ру си ја кон тра ме ре про тивевроп ске ро бе, Ср би ја је за у зе ласле де ћу по зи ци ју: ни је се при -кљу чи ла санк ци ја ма, а са дру гестра не по слу ша ла је ЕУ и ни јеозбиљ но уве ћа ла из воз сво јихпро из во да у Ру си ју, ни је по че лада про да је ви ше сво јих ја бу ка,сво је по вр ће да не би на љу ти лаЕвроп ску уни ју. Ка ко би ва ша пар -ти ја по сту пи ла?– На ша пар ти ја би би ла чвр стоин те гри са на са Ру си јом и ми би -смо сле ди ли основ не еле мен теру ске по ли ти ке, с ти ме што би -смо уче ство ва ли ваљ да и у уса -гла ша ва њу те по ли ти ке, као штото чи не Бе ло ру си ја, Ка зах стан идру ге са ве знич ке др жа ве. И миби смо хте ли да бу де мо пу но прав -на чла ни ца ОДКБ, но вог вој ногса ве за ко ји пред во ди Ру си ја.

Интервју
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интервЈУ воЈиСЛава шешеЉа
за тв рУСиЈа 24

Економска сарадња са Русијом спас за српску привредуЕкономска сарадња са Русијом спас за српску привреду



• Ак ту ел на власт Ср би је ка же даСр би ја мо ра оста ти вој но не у трал -на и да не ула зи у вој не са ве зе.– То је не мо гу ће. По го то во наБал ка ну. Да би не ка др жа ва би лаза и ста не у трал на по треб на је са -гла сност ве ли ких си ла, а не ње наво ља. Све европ ске др жа ве ко јесу би ле не у трал не или су и да насне у трал не, то су во љом ве ли кихси ла, та ко да је ова про кла ма ци јао не у трал но сти пра зна.• Ко ли ко је са да Ср би ја за и стане у трал на? Ви ди мо да зе мља ни -је члан ни јед ног бло ка. Али, напри мер, про шле го ди не Ср би ја јеса НА ТО-ом спро ве ла пре ко 20за јед нич ких вој них ве жби, а саОДКБ са мо пар, ако се не ва рам?– У са да шњој си ту а ци ји ми не -ма мо дру гог из ла за. Ми смо опетугро же ни. Аме ри кан ци на о ру жа -ва ју Хр ва те. Бес плат но им по кла -ња ју лан сир не рам пе за ра ке тезе мља–зе мља, бор бе не хе ли коп -те ре, ко зна шта још... Ми смо уса -мље ни ов де. Аме ри кан ци же леда нам одво је и Вој во ди ну, да јепро гла се ре пу бли ком. Же ле ауто -но ми ју му сли ма на у Ра шкој обла -сти. А Ко со во су нам већ ско ро

оте ли. Та ко да је за нас је ди напер спек ти ва да има мо си лу за -штит ни цу.• Ка ко Ср би ја тре ба да ре ша вако сов ско пи та ње?– Ја бих опет по но вио ово штого во рим о си ли за штит ни ци. Би -ла је гре шка што су при хва ће нипре го во ри пре не го што је спро -ве де на Ре зо лу ци ја 1244 и пре не -го што је вра ће но хи ља ду срп -ских вој ни ка и по ли ца ја ца. Ву чи -ћев ре жим је ви ше пре дао Ко со воне го ови пре ње га. А по што Ал -бан ци има ју си ле за штит ни це упре го во ри ма – то је ЕУ, то је у по -за ди ни Аме ри ка – ми же ли мо даима мо си лу за штит ни цу и ми би -смо зах те ва ли да се и Ру си ја укљу -чи у те пре го во ре. Он да би смоби ли рав но прав ни.• Ко ли ко је ак тив на Ру си ја пре -ма Ср би ји? Шта оче ку је те од ру -ске стра не?– Ру си ја је ак тив на, Ру си ја имаогром но стр пље ње пре ма Ср би -ји. Ми слим да је ру ска ди пло ма -ти ја вр ло све сна нео др жи во стиса да шње по зи ци је ре жи ма у Бе о -гра ду, се де ња на две сто ли це. Али,

ми слим да Ру си ја стр пљи во че када срп ски на род сам раш чи стисво ју по ли тич ку сце ну.• Ка кви су ва ши лич ни од но сиса ру ским по ли ти ча ри ма? Ви деосам на ула зу у ваш ка би нет ве о мале пу сли ку Кре мља. Да ли о др жа -ва те лич не кон так те?– Ја сам ви ше пу та бо ра вио уРу си ји. Ми одр жа ва мо кон так теса свим ру ским па три от скимстран ка ма. Све стран ке ко је сусад у пар ла мен ту су па три от ске.И ми же ли мо и убу ду ће то да ра -ди мо.• Да ли оче ку је те, на кон из бо -ра ко ји ће се одр жа ти кра јем апри -ла, не ке про ме не у по ли тич кимве за ма из ме ђу Ру си је и Ср би је?Да ли од но си мо гу не ка ко кар ди -нал но да се про ме не?– Ја ми слим да ће Срп ска ра ди -кал на стран ка, и ако не бу де вла -да ју ћа, уне ти ве ли ке но ви не у по -ли тич ки жи вот Ср би је и у срп скипар ла мент. Ми ће мо си гур но би -ти мо тор на сна га да љег раз во јаод но са. А кад сту пи мо на власт,он да ће мо по сти ћи онај мак си -мум ко ји же ли мо.

Интервју
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Русија чека да се рашчисти политичка сцена у Србији



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

Са знај те ка ко је Слу жба др -
жав не без бед но сти још 2001.

го ди не, то ком ак ци је „Ма чва”,
от кри ла по ве за ност Не бој ше
Чо ви ћа са „зе мун ским кла ном”Ли дер СРС Во ји слав Ше шељ из -нео је шо кант не по дат ке о по ли -тич кој по за ди ни уби ства пре ми је -ра Зо ра на Ђин ђи ћа – да је у атен -тат уме шан ди рект но ње гов нај -бли жи са рад ник, не ка да шњи пот -пред сед ник вла де Не бој ша Чо вић!Ше шељ ка же за „Ку рир” да јеСлу жба др жав не без бед но сти још2001. по кре ну ла тај ну ак ци ју „Ма -чва”, у ко јој су до шли до не по бит -них до ка за да је Чо вић имао кон -так те с кри ми нал ци ма из „зе мун -ског кла на”! Ина че, са ак ци је „Ма -чва” још ни је ски ну та озна ка тај -

но сти, а део обим не до ку мен та -ци је ли дер СРС је обе ло да нио усво јој књи зи „Ма фи ја шка пу дли -ца Не бој ша Чо вић”.– Са те ак ци је још ни је ски ну таозна ка тај но сти и то су до ку мен -та Уд бе. И Ђин ђић је био ве о маза ин те ре со ван да се та ствар раш -чи сти до кра ја и у ме ђу вре ме ну јеуби јен. Глав но клуп ко се од мо та -ва ло до Чо ви ћа, ко ји је уме шан уор га ни за ци ју Ђин ђи ће вог уби -ства. Ен гле ска ам ба са да је зах те -ва ла да он бу де в.д. пред сед ни кавла де, али то ни је дао Зо ран Жив -ко вић – ре као је Ше шељ.
Мут не ве зеНа пи та ње на осно ву че га мо -же та ко не што да твр ди, Ше шељка же:– На осно ву чи ње ни це да је биоу спре зи са „зе мун ци ма”, да је на -

ру чио уби ство из ве сног Шкр бе,кри ми нал ца из Са ра је ва ко ји једо шао да ра ди код Чо ви ћа и по -ла ко се одо ма ћио, за спао у ње го -вој кан це ла ри ји. Чо вић је, осим уор га ни за ци ју уби ства Ђин ђи ћа,уме шан и у стре ља ње Ду ша наСпа со је ви ћа и Ми ле та Лу ко ви ћаКу ма. Он је је дан од оних ко ји судо не ли од лу ку да се уби ју.
Ми ћу но вић зна ви шеУпи тан да ли за све то што го -во ри има чвр сте до ка зе, Ше шељка же:– Те се ства ри не ста вља ју напа пир. А ја са мо у ве ре но из но симто, па нек ме го не, кад знам по у -зда но.Не бој ша Чо вић нај пре ни је хтеода ко мен та ри ше Ше ше ље ве оп -ту жбе, а он да је крат ко по ру чио:– По оби ча ју, Ше шељ при ча глу -по сти, а што се ти че ак ци је „Ма -чва”, ми слим да би у ве зи с тим ви -ше ин фор ма ци ја мо гао да вам дапро фе сор Дра го љуб Ми ћу но вић.Он ни је хтео да ље да об ја шња вазбог че га по ми ње Ми ћу но ви ћа.

Кри вич на при ја ва
МИ ЛА ЂИН ЂИЋ ОП ТУ ЖИ ЛА

ЧО ВИ ЋАКа ко је под се тио ли дер СРС Во -ји слав Ше шељ, адво кат Ср ђа По -по вић под нео је, у име Ђин ђи ће -ве по кој не мај ке Ми ле и се стреГор да не Фи ли по вић Ђин ђић, кри -вич ну при ја ву про тив Чо ви ћа или де ра НС Ве ли ми ра Или ћа. Онесу од ту жи ла штва тра жи ле даспро ве де ис тра гу про тив Чо ви ћаи Или ћа, твр де ћи да су кри ви за„не при ја вљи ва ње при пре ма заиз вр ше ње кри вич ног де ла на па -да на устав ни по ре дак”. Ка ко Ше -шељ твр ди, оне су ту при ја ву под -не ле на осно ву де та ља из ак ци је„Ма чва”.

Борба против криминала
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воЈиСЛав шешеЉ ЈеДини СПреман 
и СПоСобан Да Се обраЧУна Са КриминаЛом

Човић организовао атентат на ђинђића

Досманлије крију истину о Ђинђићевом убиству



„Ку рир”
4. фе бру ар 2017. године

Во ји слав Ше шељ ће по се ти -
ти Љу би шу Бу ху Чу ме та у

за тво ру и том при ли ком, ка ко
на ја вљу је, од за шти ће ног све -
до ка са зна ти све о ве за ма по -
ли ти ча ра и ма фи је!Ли дер СРС Во ји слав Ше шељхо ће да по се ти Љу би шу Бу ху Чу -ме та, за шти ће ног све до ка у про -це су за уби ство Зо ра на Ђин ђи ћа,у Цен трал ном за тво ру ка ко би одње га из ву као ин фор ма ци је о спре -зи по ли ти ке и ма фи је, као и оатен та ту на пре ми је ра.Бу ха је Ше ше љу пре не ко ли кода на по слао пи смо у ко јем га по -зи ва да га по се ти у при тво ру, акао раз лог су сре та на вео је Ше -ше ље ву про це ну ње го вог пред -ме та. У раз го во ру за „Ку рир” ли -дер ра ди ка ла на во ди да га је пи -смо ве о ма за ин те ре со ва ло, да је исам по слао до пис Тре ћем су ду даму се одо бри по се та, те да пла ни -ра да из ву че што ви ше ин фор ма -ци ја од за шти ће ног све до ка.

Чу ме пу но зна– Пре че ти ри да на сам под неозах тев да по се тим Чу ме та и че -кам од го вор. За што ме зо ве? Мо -жда има не што ва жно да ми ка -же. У сва ком слу ча ју, скан да ло зноје што је осу ђен на 16 ме се ци збогувре де ту жи о ца. Ко ли ко сам јавре ђао ту жи о це, и у Ха гу и ов де,тре ба ло би да до би јем хи ља дуго ди на – ка же Ше шељ и до да је:– Же лим да ви дим шта има дами ка же. Да је пун ин фор ма ци ја,то је тач но. Шта он же ли од ме не,то ћу та мо да са знам. Од мах по -сле тог су сре та ис пред за тво ра ћуодр жа ти кон фе рен ци ју за но ви -на ре. Ин те ре су је ме ње го во при -ја тељ ство и дру же ње са Ђин ђи -ћем, од по чет ка па на да ље. И ка -ко је до шло до раз ла за у „сур чин -ском кла ну” и ка ко је пла ни ран„зе мун ски клан”.

На пи та ње да ли то зна чи да ћепо ку ша ти да са зна не што но во ио уби ству пре ми је ра, по што је Бу -ха био за шти ће ни све док у томпро це су, Ше шељ ка же:– Ме не ин те ре су је сва ка ве закри ми на ла и по ли ти ча ра. Идемда чу јем тај не о од но су по ли ти -ча ра и ма фи је.
Не ра све тље ноПод се ти мо, у про це су за уби -ство Ђин ђи ћа Бу ха је ре као да јечуо „зе мун це” ка ко при ча ју датре ба уби ти Ђин ђи ћа, али о кон -крет ној ор га ни за ци ји ни је, ка које та да на вео, ни шта знао. Бу ха јена су ђе њу по ме нуо не ке по ли ти -ча ре ко ји су се ви ђа ли са „зе мун -ци ма”, али до ста шту ро, па је мо -гу ће да ће са да при ча ти о оно меза шта јав ност го ди на ма че ка од -го во ре. По ли тич ка по за ди на уби ствапре ми је ра до да нас ни је ра све -тље на, а је ди но што је у том прав -цу учи ње но је су кри вич не при ја -ве ко је је по кој ни адво кат Ср ђаПо по вић под нео про тив Не бој ше

Чо ви ћа и Ве ли ми ра Или ћа, али седа ље од то га ни је од ма кло.
Те ме за раз го вор

ШТА ЈЕ ЧУ МЕ ИС ПРИ ЧАО 
У ПРО ЦЕ СУ ЗА УБИ СТВО 

ПРЕ МИ ЈЕ РА1. Ка ко је упо знао Ми ле та Лу -ко ви ћа Ку ма и Ду ша на Спа со је -ви ћа и ка ко их је увео у по сао.2. Ко га су при пад ни ци „зе мун -ског кла на” уби ли.3. Да је Спа со је вић ра дио за ДБод 1998. до 1999. и да га је лич ново зио у Ин сти тут за без бед ност.4. Да су Спа со је вић и Ми ло радУле мек де ли ли па ре од от ми ца.5. Да је Ми ле ту Но ва ко ви ћу иРо до љу бу Ми ло ви ћу све ис при -чао се дам ме се ци пре уби ствапре ми је ра, али да је хап ше ње „зе -му на ца” за у ста вље но с вр ха.6. Ре као је да је знао за при чу„зе му на ца” да Зо ра на Ђин ђи ћатре ба уби ти.7. „Зе мун ци” су има ли кон тактс Ра де том Мар ко ви ћем, а Ми ло -рад Бра ца но вић је био њи хов чо -век у ДБ.

Борба против криминала
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ше шеЉ У По Се ти Све До КУ Са раД ни КУ: 

ЧУ ме Ће ре Ћи Ко Је Убио ђин ђи Ћа!

Решен да раскринка везе политичара са мафијом



„Прав да”, 18. април 2016.

Срп ска ра ди кал на стран ка одр -жа ла је да нас ми тинг у Ко -сов ској Ми тро ви ци, на ком се, ка -ко је и на ја вље но, пу тем те ле -фон ске ве зе обра тио ли дер СРСВо ји слав Ше шељ. Под се ти мо, тзв.ко сов ска по ли ци ја је од 8. апри лапо ди гла уз бу ну на се ве ру по кра -ји не ка ко би спре чи ла до ла закШе ше ља на скуп. Бло ки ра ни суби ли ад ми ни стра тив ни пре ла зи,а по ја ча на је и кон тро ла на свимпу те ви ма. У гра ду је би ло по ја ча -но при су ство по ли ци је а пре ску -па над ле та ли су га хе ли коп те ри.Ал бан ци су 9. апри ла ухап си лии Звон ка Ми хај ло ви ћа, функ ци о -не ра СРС из Штрп ца ко ји је пу -штен на кон ис пи ти ва ња, а тзв.ко сов ска по ли ци ја све вре ме је

буд но пра ти ла кре та ње де ле га -ци је СРС ко ја је дан ра ни је уче -ство ва ла на ску пу у Гра ча ни ци.Ше шељ је, обра ћа ју ћи се оку -пље ни ма, ре као да су га на пред -ња ци и Ал бан ци здру же ном ак -ци јом спре чи ли да до ђе на Ко -смет.– По ду дар ном ак ци јом на пред -њач ког ре жи ма у Бе о гра ду и ал -бан ског се па ра ти стич ког и те ро -ри стич ког ре жи ма у При шти ниспре чен сам да да нас до ђем у Ко -сов ску Ми тро ви цу, на све ту ко -сов ско-ме то хиј ску зе мљу. Ка дасам се као по бед ник из Ха шкогтри бу на ла вра тио у Бе о град из -да ли су ми но ву лич ну кар ту, алии до не ли ре ше ње да је не мо гуко ри сти ти као пут ну ис пра ву, даса њом, да кле, не мо гу пу то ва ти

на срп ско Ко со во и Ме то хи ју, уРе пу бли ку Срп ску, Цр ну Го ру иМа ке до ни ју. На кон што сам и фор мал ноове рио сво ју по бе ду, од би ли сута кво ре ше ње, ре кли су – ме сецда на тра је про це ду ра, а ви сте ви -де ли ка ко се ус па ни чио ал бан скисе па ра ти стич ки и те ро ри стич кире жим у При шти ни. По ди гли сусву по ли ци ју на но ге, по ди гли суоку па то ре и за по се ли и све не -фор мал не ад ми ни стра тив не пре -ла зе. Ме ђу тим, СРС не мо гу спре -чи ти да по мог не свом ко сов ско-ме то хиј ском срп ском на ро ду даоп ста не на све тој ко сов ској зе -мљи – ре као је Ше шељ.Он је под се тио да је СРС је ди настран ка ко ја све вре ме ин си сти -ра на Ре зо лу ци ји 1244.

Косово је Србија
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обраЋаЊе воЈиСЛава шешеЉа
Србима Са КоСова



– СРС се за кле ла да ни ка да не -ће од у ста ти од осло ба ђа ња Ко со -ва и Ме то хи је. Ми смо би ли про -тив при хва та ња Ах ти са ри је вогпла на, је ди ни ми! Ми смо не пре -кид но, од кад су оку па тор ске тру -пе за по се ле Ко со во и Ме то хи ју,зах те ва ли да се при ме ни пот пу -но Ре зо лу ци ја 1244, ме ђу тим, ни -је дан ре жим од 5. ок то бра на ова -мо ни је се усу дио да то зва нич нои јав но зах те ва. Ре зо лу ци ја 1244га ран ту је да се од мах на кон раз -ме шта ња оку па тор ских тру па наКо со во и Ме то хи ју вра ти до 1.000срп ских по ли ца ја ца и вој ни ка ко -ји би шти ти ли гра нич не пре ла зека Ал ба ни ји и Ма ке до ни ји, ко јиби шти ти ли кул тур не спо ме ни кеи све ти ње и срп ска на се ља. На -пи са но је та мо да би уче ство ва лии у укла ња њу мин ских по ља –под се тио је Ше шељ и до дао да ћеСр би јед ног да на са зна ти исти нуза што „до сман лиј ски ре жим ни јесмео да то тра жи”.

Он је ре као да су сви пре ми је риод 5. ок то бра, Зо ран Ђин ђић, Во -ји слав Ко шту ни ца, Зо ран Жив ко -вић, а нај ви ше Бо рис Та дић, по -сте пе но из да ва ли Ко со во и Ме -то хи ју, али да је нај ве ћу из да ју по -чи нио Алек сан дар Ву чић.– Нај ве ћи ко рак у том прав цуучи нио је на пред њач ки ре жим садва се та бри сел ских спо ра зу ма.Ср би су оста ли без ин сти ту ци ја,без сва ке фор мал не ве зе са мај -ком Ср би јом. Об ма њи ва ли су вас да ће за јед -ни ца срп ских оп шти на би ти аде -кват на за ме на за оно што сте преима ли, а са да Ал бан ци не да ју ини ко са За па да их не те ра да тоод лу че – ре као је Ше шељ и до даода су Ал бан ци и За пад по ни зи лиВу чи ћа бри сел ским до го во ром.Ше шељ је ре као да СРС ни кадне би при хва ти ла Ах ти са ри јевплан и да не би ни от по че ли пре -го во ре док се не ис по шту је Ре зо -

лу ци ја 1244. Ше шељ је ре као да,по што ЕУ и САД др же стра ну Аме -ри кан ци ма, тре ба ло је тра жи тида се у пре го во ре укљу чи Ру си ја.Он је по но вио да је про тив ула -ска у ЕУ и са рад ње са НА ТО.– Ми же ли мо ин те гра ци ју саРу си јом, у окри ље мај ке Ру си је,ми же ли мо вој ни са вез са Ру си -јом, ми же ли мо ру ске ба зе у Ср -би ји и си сте ме С-500, и авио-ба зе,и ра дар ске си сте ме и све што јепо треб но. Са мо та да Ср би ја мо жеби ти рав но прав ни пре го ва рач.На кра ју обра ћа ња он је по зваоСр бе са Ко сме та да бу ду сло жни.– СРС вас по зи ва да увек бу де -те чвр сто ме ђу соб но со ли дар ни,да бу де те је дин стве ни, да оп ста -не те на све тој срп ској зе мљи, ами ће мо ура ди ти све што је у на -шој мо ћи да се Ко со во и Ме то хи јавра те што пре у ма ти цу, у отаџ -би ну Ср би ју. Жи ве ла Ве ли ка Ср -би ја! – ре као је ли дер СРС.
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Кон фе рен ци ја за но ви на ре, 
1. сеп тем бар 2016. го ди не
Проф. др Во ји слав Ше шељ: Да ме и го спо до, овукон фе рен ци ју за штам пу по све ћу је мо си ту а ци ји уРе пу бли ци Срп ској и на шим стра нач ким ак тив но -сти ма у ве зи са том си ту а ци јом. Срп ска ра ди кал настран ка енер гич но по др жа ва одр жа ва ње ре фе рен -ду ма по пи та њу глав ног др жав ног пра зни ка Ре пу -бли ке Срп ске, од но сно Да на Ре пу бли ке Срп ске. Тај пра зник је уста но вљен пре пот пи си ва ња Деј -тон ског спо ра зу ма и Деј тон ски спо ра зум га ни јед -ним сво јим сло вом не до во ди у пи та ње. Ла жу онико ји твр де да се уво ђе њем тог пра зни ка вр ши дис -кри ми на ци ја. Не ма ни ка кве дис кри ми на ци је. За -што? За то што је Све ти ар хи ђа кон Сте фан све тацце лог хри шћан ства, и пра во сла ва ца и ка то ли ка, иза то што је био све тац свих му сли ма на пре не гошто су по ста ли му сли ма ни, од но сно пре не го штосу на пу сти ли хри шћан ску ве ру. Ка ко они мо гу да уста ју про тив сво је тра ди ци је,про тив сво је про шло сти? Тре ба да по шту ју и ве русво јих ота ца, сво јих пра де до ва, а она је углав номби ла пра во слав на. Дис кри ми на ци је не ма ни ка кве. Дру го, и сам ислам при зна је хри шћан ство каојед ну вр сту свог пре те че, при зна је Ису са Хри стакао Бо жи јег иза сла ни ка и та ко да ље. Ни у те о ло -шком по гле ду ту се ни ка кав озби љан про блем немо же на ћи. Дис кри ми на ци је не ма. 

По сто ји во ља срп ског на ро да Ре пу бли ке Срп скеко ји је ве ћин ски да има тај пра зник, а оста ли на ро -ди ко ји жи ве у Ре пу бли ци Срп ској не ма ју ни ка когобјек тив ног раз ло га да се то ме су прот ста ве, осимшто же ле ве штач ки да иза зо ву кри зу, уз не ми ре ње,да при зо ву ме ша ње стра них си ла и та ко да ље. Ми сма тра мо да од ре фе рен ду ма не тре ба ни ка -ко од у ста ја ти и да ру ко вод ство Ре пу бли ке Ср би јемо ра да пру жи пу ну по др шку и по моћ ру ко вод ствуРе пу бли ке Срп ске, по моћ у слу ча ју по ку ша ја ње неспо ља шње де ста би ли за ци је. Пред сто је нам ре дов -ни ло кал ни из бо ри 2. ок то бра у Ре пу бли ци Срп -ској. Срп ска ра ди кал на стран ка из ла зи на те из бо -ре, Срп ска ра ди кал на стран ка – Срп ску у си гур неру ке. Ина че, на ша стран ка је та мо ре ги стро ва на са мо -јим име ном у свом на зи ву, али ов де ни је би ло мо -гућ но сти да и мо је име иде на из бор ну ли сту, па по -
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УвеК Уз ре ПУ бЛи КУ СрП СКУ
Ка ко они мо гу да уста ју про Ка ко они мо гу да уста ју про --

тив сво је тра ди ци је, про тив сво тив сво је тра ди ци је, про тив сво --
је про шло сти? Тре ба да по шту је про шло сти? Тре ба да по шту --
ју и ве ру сво јих ота ца, сво јихју и ве ру сво јих ота ца, сво јих
пра де до ва, а она је углав номпра де до ва, а она је углав ном
би ла пра во слав на. Дис кри ми би ла пра во слав на. Дис кри ми --
на ци је не ма ни ка кве. на ци је не ма ни ка кве. 

Подржаваћемо Додика све док води патриотску политику



себ но на гла ша вам да је то Срп ска ра ди кал на стран -ка – Срп ску у си гур не ру ке, да би гра ђа ни Ре пу бли -ке Срп ске мо гли ту на шу стран ку да раз ли ку ју одра зних фал си фи ка тор ских стра на ка ко је се на зи -ва ју срп ским и ра ди кал ним, али са на ма не ма ју ни -ка кве ве зе, ни иде о ло шке, ни по ли тич ке а ка мо лиор га ни за ци о не. Да нас су ов де при сут ни Дра ган Ђур ђе вић, пред -сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке у Ре пу бли ци Срп -ској, за тим Ни ко ла Ђо ка но вић, он је кан ди дат Срп -ске ра ди кал не стран ке, Стран ке не за ви сних со ци -јал де мо кра та и Со ци ја ли стич ке пар ти је Ре пу бли кеСрп ске за на чел ни ка оп шти не До њи Жа бар. Да кле,наш за јед нич ки кан ди дат за гра до на чел ни ка, ина чесрп ски ра ди кал. Ов де је Мла ден Гру ји чић, за јед нич -ки кан ди дат свих срп ских стра на ка за на чел ни каоп шти не Сре бре ни ца, свих срп ских стра на ка. Да кле, не по сто ји ни јед на срп ска стран ка у Сре -бре ни ци ко ја не сто ји иза ње го ве кан ди да ту ре. Изање го ве кан ди да ту ре, на рав но, зду шно сто ји и Срп -ска ра ди кал на стран ка. Ов де је још Ми ле Ста но је -вић, пред сед ник Оп штин ског од бо ра Срп ске ра ди -кал не стран ке за Сре бре ни цу. Ми по зи ва мо све гра ђа не Сре бре ни це да у мак -си мал ном бро ју иза ђу на из бо ре, да гла са ју за на -

шег за јед нич ког кан ди да та, да не до зво ле, као напрет ход ним из бо ри ма, да му сли ман ске стран ке ра -зним ма ни пу ла ци ја ма за ско че Ср бе у бро ју гла со ва.На де сет би рач ких ме ста у Фе де ра ци ји се гла са. Та -мо до са да ни ко ни је имао кон тро ле, ни ко ни јеимао пра вог уви да и са мо су до но ше ни у џа ко ви магла сач ки ли сти ћи. Не ма ни ка квих шан си да из гу би мо уко ли ко миСр би оста не мо је дин стве ни и уко ли ко сви Ср би,ко ји има ју гла сач ко пра во на под руч ју Сре бре ни це,тог да на иза ђу на из бо ре и гла са ју за срп ског кан -ди да та. Срп ска ра ди кал на стран ка ће по мо ћи Срп ску ра -ди кал ну стран ку у Ре пу бли ци Срп ској на све мо гу -ће на чи не. Ми ће мо сла ти на ше ак ти ви сте из Бе о -гра да на те рен да пру же ор га ни за ци о ну по моћ, за -тим, фи нан си ра ће мо од ре ђе ни број ауто бу са ко јиће до ве сти Ср бе из Ср би је ко ји има ју би рач ко пра -во у Сре бре ни ци, да тог да на гла са ју. О то ме ће мобла го вре ме но об ја ви ти шта пла ни ра мо кон крет нода учи ни мо и гле да ће мо да по стиг не мо мак си мумор га ни за ци је у од во же њу тих Ср ба.Ми ће мо 24. сеп тем бра, у су бо ту, др жа ти два ве -ли ка ми тин га. Пр ви ми тинг ће би ти у 17 ча со ва уБа ји ној Ба шти, а дру ги ми тинг истог да на у 20 ча -со ва у Љу бо ви ји. Рад ни на слов тих ми тин га је –Са чу вај мо Ре пу бли ку Срп ску у си гур ним ру ка ма.Ви зна те да је Срп ска ра ди кал на стран ка, ина чечла ни ца вла да ју ће ко а ли ци је. Ми при па да мо тојпар ла мен тар ној ве ћи ни ко ја по др жа ва вла ду Ми -ло ра да До ди ка и ми ће мо на та квим по зи ци ја маис тра ја ти све док До дик во ди ис кре ну па три от -ску по ли ти ку очу ва ња Ре пу бли ке Срп ске и докин си сти ра на што ши рем и што ду бљем по ве зи -ва њу са Ру си јом. 
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Ов де је Мла ден Гру -
ји чић, за јед нич ки кан -
ди дат свих срп ских
стра на ка за на чел ни ка
оп шти не Сре бре ни ца,
свих срп ских стра на ка.
Да кле, не по сто ји ни -
јед на срп ска стран ка у
Сре бре ни ци ко ја не сто -
ји иза ње го ве кан ди да -
ту ре. Иза ње го ве кан -
ди да ту ре, на рав но, зду -
шно сто ји и Срп ска ра -
ди кал на стран ка.

Ми при па да мо тој пар ла мен тар ној
ве ћи ни ко ја по др жа ва вла ду Ми ло ра -
да До ди ка и ми ће мо на та квим по зи -
ци ја ма ис тра ја ти све док До дик во ди
ис кре ну па три от ску по ли ти ку очу ва -
ња Ре пу бли ке Срп ске и док ин си сти ра
на што ши рем и што ду бљем по ве зи -
ва њу са Ру си јом. 



Пише:
Дра ган Стје па но вић на род ни по сла ник у Скуп шти ниАПВ
Ву чић је при мио под окри -ље вла сти вој во ђан ске се -па ра ти сте. Пла ћа их на шим,на род ним нов цем па су се онипри та ји ли, али то не зна чи даспа ва ју, а још ма ње да су од у ста -ли од сво јих иде ја.Ве ли ки оп се нар Алек сан дарВу чић без број пу та је по ка зао дара ди упра во су прот но од оно гашто при ча. Од ка да он пред во дисрп ску де ле га ци ју у пре го во ри маса Шип та ри ма, у Бри се лу и одкад не си ла зи и не из ла зи са и изме ди ја при ча ју ћи ка ко ће Ко со вои Ме то хи ја увек би ти Ср би ја, ју -жна срп ска по кра ји на све ви шекли зи ка соп стве ној др жав но сти. Мај стор за ства ра ње илу зи јеАВ и ње го ви по моћ ни ци, за рад

ла жне сли ке о успе шно сти СНС-ау свим сфе ра ма, у Вој во ди ни по -ма жу ауто но ма ши ма, што је леп -ши из раз за вој во ђа нер ске се па -ра ти сте, да за ма гле сво је де ло ва -ње. Ово је на ро чи то опа сно јер сезна да је нај ве ћа пре ва ра са могђа во ла упра во та да убе ди љу деда он не по сто ји, да би на ми румо гао да ра ди свој по сао. Од ње -га, чи је име не тре ба спо ми ња ти,так ти ку је пре у зео овај ко јем сеиме то ли ко спо ми ње у свим ме -ди ји ма да до би ја раз ме ре епи де -ми је и ши ри се по пут бо ле сти усред њем ве ку.На и ме, Ву чић је под сво је окри -ље узео Са вез вој во ђан ских Ма -ђа ра, па је Иштван Па стор и да љепред сед ник по кра јин ске Скуп -шти не (као што је био и као ко а -ли ци о ни парт нер Пај ти ће вих иЧан ко вих ауто но ма ша), а ње говсин Ба линт по сла ник је у ре пу -блич ком пар ла мен ту. Оста личла -

но ви СВМ-а до би ли су и од ре ђе -ну кво ту у струк ту ра ма по кра -јин ске и ре пу блич ке вла сти, а поауто ма ти зму и у ло кал ним са мо -у пра ва ма. То је ре зул то ва ло ти меда ви ше не при ча ју (бар не на -глас) о за ко но дав ној, суд ској ииз вр шној вла сти у Ауто ном нојпо кра ји ни Вој во ди ни, што би,уства ри, Вој во ди ну пре тво ри ло удр жа ву. Не при ча ју Па сто ро ви пу -ле ни ви ше (бар не на глас) ни оте ри то ри јал ној ауто но ми ји Ма -ђа ра у оп шти на ма: Су бо ти ца, Ма -ли Иђош, Бач ка То по ла, Ка њи жа,Ада, Сен та, Чо ка и Бе чеј. Ова иде -ја је, ка да се на ка ле ми на онупрет ход ну о др жа ви Вој во ди ни,се па ра ти зам у се па ра ти зму. У др -жа ви Ср би ји др жа ва Вој во ди на, ау др жа ви Вој во ди ни др жа ва Ма -ђа ра. Не при ча ју, али не та ко дав -но, пре ма ње од че ти ри го ди не, ума ђар ском гра ду Мар те љу, на ску -пу ма ђар ских во ђа из Ср би је, Ру -му ни је и Сло вач ке, Иштван Пастор
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ђа во и аУто но ма ши
ни КаД не СПа ва ЈУ

У Војводини јака подршка радикалима



се зду шно за ла гао за те ри то ри -јал ну ауто но ми ју по ме ну тих осамвој во ђан ских оп шти на.При че о ауто но ми ји ути ша лису и Чан ко ви се па ра ти сти, ко јисе бе на зи ва ју бе за зле ним име -ном – Ли га со ци јал де мо кра та Вој -во ди не. У по кра јин ском пар ла -мен тули га ши су не ка да би ли љу -ти про тив ни ци СНС-а, или ка косу их на зи ва ли „лајт ра ди ка ла”, аса да, кад год је на днев ном ре дуне што што мо гу да ис ко ри сте заже сто ку кри ти ку вла сти, ка жу:„Ми ће мо се прин ци пи јел но уз -др жа ти од гла са ња.” А шта тозна чи? Зна чи да су и ли га ши, ко јиде ле власт са ву чи ћев ци ма у Но -вом Са ду, као и чла но ви СВМ-ако ји су на свим ни во и ма у вла сти,на ми ре ни функ ци ја ма и при ви -ле ги ја ма, то јест нов ци ма, и тона шим, на род ним. Ето, гос’н Ча -нак, ди су на ши нов ци.Је дан од гла сно го вор ни ка пу неауто но ми је Вој во ди не (др жа веВој во ди не, са мо мал ко друк чи јека за но) је и проф. др Та маш Кор -хец, је дан од тво ра ца пр во бит невер зи је Ста ту та Вој во ди не, ко ју јеУстав ни суд Ср би је оспо рио збогне у став них, се па ра ти стич ких еле -ме на та. Ње га је Иштван Па сториз ба цио из СВМ-а, не због ауто -но ма штва, јер се они у то ме до -бро сла жу, не го за то што је Кор -хец угро зио ап со лу ти зам по ро -ди це Па стор у стран ци. Е, тог го -спо ди на Кор хе ца пред сед ник др -жа ве Ср би је То ми слав Ни ко лић,по на ло гу свог по ли тич ког че даАлек сан дра Ву чи ћа, по ста вља засу ди ју Устав ног су да Ср би је. Заоче ки ва ти је и да го спо дин Кор -хец јав но „сма њи до жи вљај” попи та њу вој во ђан ске ауто но ми је.Исто та ко је и за оче ки ва ти да тајоко ре ли ауто но маш и ма ђар скина ци о на ли ста ис ко ри сти при ли -ку да као су ди ја Устав ног су да Ср -би је по мог не спро во ђе ње сво јихиде ја о ауто но ми ји Вој во ди не иауто но ми ји Ма ђа ра, ма кар из о -ко ла, „на ма ла вра та”. Док су на вла сти у Вој во ди ниби ли Пај тић, Па стор и Ча нак,Скуп шти на је усво ји ла од лу ку о

ко ри шће њу за ста ве и гр ба Вој во -ди не, две хе рал дич ки и по ли тич -ки на ка рад не и за срп ски на родпо ни жа ва ју ће тво ре ви не. Сад јетај исти Па стор јав но гла сао иобра зла гао по тре бу да се у Вој во -ди ни у упо тре бу уве де још јед наза ста ва и још је дан грб – зна ме њако ја су вој во ђан ски Ср би но си лии у Ре во лу ци ји 1848. го ди не. СамПа стор је ре као да је то ло гич нојер Ср би чи не 70% од сто ста нов -ни штваВој во ди неи тре ба да има -ју сво је сим бо ле.Што ви ше Ву чић при ча о Ко со -ву као де лу Ср би је, оно све ма њето је сте. Што ви ше Ву чић при ча о

по ра сту БДП-а, фри жи де ри сунамсве пра зни ји. Хо ће ли се ис по ста -ви ти да, што ви ше СВМ и СНС бу -ду при ча ли о срп ству у Вој во ди -ни, ње га ће све ма ње би ти? Хо ћели, што ви ше бу ду при ча ли о Вој -во ди ни као де лу Ср би је, она до -би ја ти све ви ше соп стве них др -жав них над ле жно сти?Као што ни ко не зна шта је светач но пот пи са но и до го во ре но уБри се лу, та ко ни ко не зна ни штасе Ву чић све до го во рио са Па сто -ром, Кор хе цом и Чан ком. Не ва ља за кључ ке до но си типре ра но, али не ва ља ни пре ка -сно.

Из мог угла
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Срп ска ра ди кал на стран ка од осни ва ња па дода на шњих да на ни је од сту па ла од иде о ло ги -је срп ског на ци о на ли зма и про грам ских опре -де ље ња. Ни је од у ста ја ла од за шти те ин те ре са на ро -да Ср би је као сло бод не др жа ве. Го ди на ма је во ђе набор ба на че лу са осни ва чем стран ке Во ји сла вомШе ше љем и не ће пре ста ти до ко нач не по бе де.Срп ски ра ди ка ли пред во ђе ни пред сед ни ком дрВо ји сла вом Ше ше љем не по ви ја ју се на по ли тич којсце ни она ко ка ко ве тар ду ва, не по пу шта ју под при -ти сци ма и уце на ма моћ ни ка, већ ча сно и хра бробра не ин те ре се сво је стран ке и не под ле жу уце на мапо ли тич ких про тив ни ка јер зна ју да би та ко из гу -би ли част и из да ли сво ју зе мљу.Го ди на ма тра ју на па ди на Срп ску ра ди кал нустран ку, али упр кос ве ли ким ис ку ше њи ма, на шипо ли тич ки про тив ни ци ни су ус пе ли да нас уни ште.Иза нас су те шке го ди не ко је смо пре бро ди ли за хва -љу ју ћи ве ро ва њу да је оно што ра ди мо је ди ни пра -ви пут за ре ша ва ње срп ског на ци о нал ног пи та ња,за бо љу бу дућ ност на ро да у Ср би ји.Пи та ју ме по ли тич ки про тив ни ци, ка ко то да свира ди ка ли го во ре исто, а мој од го вор их увек оста вибез ре чи:

Ми та ко го во ри мо и ра ди мо јер има мо оно штови не ма те, има мо ја сан циљ и иде о ло ги ју од ко је неод сту па мо ни по ко ју це ну, има мо пред сед ни ка ко јије по ра зио ан ти срп ску ка ри ка ту ру од три бу на ла идо ка зао це ло куп ној свет ској јав но сти да је исти на оСр би ји и Ср би ма дру га чи ја од оне ко ју у све ту пред -ста вља ју агре со ри и не при ја те љи Ср би је.Огром на енер ги ја др Во ји сла ва Ше ше ља је до казда не ма те си ле ко ја мо же сло ми ти от пор чо ве ка ко -ји ве ру је у ис прав ност оно га за шта се бо ри. Наш основ ни за да так је да твор цу ове исто риј скепо бе де уз вра ти мо још ква ли тет ни јим ра дом и напред сто је ћим пред сед нич ким из бо ри ма омо гу ћи -мо по бе ду др Во ји сла ва Ше ше ља.До шло је вре ме да Ср би ја за пред сед ни ка иза бе -ре ча сног, ин те лек ту ал но су пер и ор ног чо ве ка, ко јије на му ка ма и по це ну вла сти тог жи во та до ка заосво ју ода ност Ср би ји и срп ском на ро ду!
Се кре тар срем ског окру жног од бо ра

Српске радикалне странке
Ми ро сла ва Ма рић

Из мог угла
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воЈ во ДУ за ПреД СеД ни Ка

КраЈ Ње Је вре ме Да Ср би Ја До би Је
До СЛеД ноГ ПреД СеД ни Ка и бра ни о Ца СвоГ на ро Да!

вре ме Је за во Ји СЛа ва ше ше Ља
вре ме Је за СрП СКУ ра Ди КаЛ нУ Стран КУ! 

Народ уз Шешеља упркос медијској блокади



„Еуро блиц”, 24. ја ну ар 2017. године

Р а до вић је пр ви пут остао без по сла ка да му јебо сан ски клуб „Го ра жде” уру чио от каз за тошто је на тре нинг до шао у ма ји ци са Ше ше -ље вим ли ком, а пре не ко ли ко да на му је про пао већуго во ре ни ан га жман у хр ват ском „Зма ју” из Ма кар -ске, јер су и њи ма за сме та ли ње го ви по ли тич ки ста -во ви.– Са клу бом из Ма кар ске сам све до го во рио и на -кон до би ја ња рад не до зво ле је тре ба ло да пот пи -шем уго вор. Био сам од лич но при хва ћен од стра неса и гра ча и тре не ра Ар ман да Ма рен ци ја, ко ји је биоза до во љан оним што сам пру жао на тре нин зи ма.Љу ди из клу ба су пре да ли зах тев, али је он екс пре -сно од би јен, а као раз лог на ве де но је то што сам упро шло сти ве ли чао Во ји сла ва Ше ше ља. Се кре тар

клу ба ми је ре као да је у су бо ту иза шао и је дан чла -нак у та мо шњим но ви на ма о ме ни као не ком ко ве -ли ча рат не зло чин це, иако Ше шељ ни ка да ни је осу -ђен – ис при чао је Ра до вић за „Еуро блиц”.Он је ис та као да ни је шо ви ни ста, али да не кри јесво ју на кло ност пре ма ра ди ка ли ма и Ше ше љу.– Ни сам члан ни јед не стран ке, имам пра во дасим па ти шем ко га хо ћу, али ме је то ску по ко шта ло уФе де ра ци ји БиХ и Хр ват ској, где се по ли ти ка уме -ша ла у спорт. Због све га овог мо ра ћу да по тра жиман га жман у Ср би ји или Ре пу бли ци Срп ској. Да самшо ви ни ста ка ко ме пред ста вља ју, не бих играо уфе де рал ним пр во ли га ши ма или ишао у хр ват ски„Змај”. Имам мно го дру го ва Хр ва та и Бо шња ка, а ни -ко ме од нас не сме та ју по ли тич ки ста во ви дру гестра не – ис та као је Ра до вић.

Неправда
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ше ше Ља Се не оД ри Чем!
Срп ски фуд ба лер дру ги пут остао без по сла због вој во де!

• Срп ски фуд ба лер Вла ди мир Ра до вић дру ги пут је до жи вео да
оста не без клу ба за то што је сим па ти зер Срп ске ра ди кал не
стран ке и Во ји сла ва Ше ше ља



Шешељ најбољи кандидат
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„Ин фор мер” 
12. фе бру ар 2017. годинеМе ђу зва ни ца ма су би ли пред став ни ци ки не -ске и ру ске ам ба са де и ам ба са дор Азер беј џа на Ел -дар Ха са нов.„Кум сла ве” Ми ло ван Бо јић ре као је да ра ди ка -ли Све та Три је рар ха обе ле жа ва ју „због на чи на ипу та на ко ји су се при ста ли це Ва си ли ја Ве ли ког,Гри го ри ја Бо го сло ва и Јо ва на Зла то у стог учвр -сти ли у ве ри и ни су се ме ђу соб но дис кри ми ни -са ли”.–Да нас про сла вља мо сла ву у пред ве чер је пред -сед нич ких из бо ра. На сту па мо са нај о бра зо ва ни -јим и нај бо љим кан ди да том – ре као је Бо јић и до -

дао да је пред сед ник СРС Во ји слав Ше шељ победио„евро-аме ри кан це” у Ха шком три бу на лу и ти ме„обез бе дио трај но ме сто у срп ској исто ри ји”.Он је до дао да је Ше шељ у Ха гу са чу вао частСрбије и да се она не мо же од у зе ти већ из гу би ти,а да ће част из гу би ти и они ко ји Ше ше љу не пру -же по др шку на пред сед нич ким из бо ри ма.Бо јић је до дао да при ли ка на пред сед нич кимиз бо ри ма не сме да бу де про пу ште на и да СРСже ли да мла да Ср би ја иза ђе на из бо ре.Он је до дао да ће у Ср би ји ко јом пред се да ва Во -ји слав Ше шељ би ти ме ста за мла де, ко ји ће има тираз ло га да оста ну у зе мљи и да ће се бо ри ти про -тив кри ми на ла и ко руп ци је.

ра Ди Ка Ли обе Ле жи Ли СЛа вУ!
•   Проф др Милован Бо јић: Ше шељ нај о бра зо ва ни ји и нај бо љи 

кан ди дат за пред сед ни ка! 
•   Срп ска ра ди кал на стран ка обе ле жи ла је сла ву Све та Три је рар ха 

у стра нач ким про сто ри ја ма у Зе му ну
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