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изађимо Сви на изборе
Овај број „Велике Србије” је у потпуности посвећен предстојећим
председничким изборима. Ми смо пре свега желели да што боље аргументујемо, зашто грађани Србије треба да гласају за Војислава
Шешеља, као и зашто никако не би смели да изаберу неког од његових противкандидата.
Приликом избора је пре свега битно које идеје кандидат заступа,
и наравно, да ли је спреман и способан да их спроведе у дело ако буде изабран.
Главни противкандидати Војислава Шешеља на овим председничким изборима су Александар Вучић, Вук Јеремић и Саша Јанковић, и сва тројица се залажу за улазак у Европску унију.
Европска унија је пропали пројекат. Створена је са идејом да буде
економски пандан Сједињеним Америчким Државама и Русији, које
имају огромне територије и многобројно становништво, а самим
тим и тржиште. Међутим, и Русија и Сједињене Америчке Државе
имају федералну власт, што Европска унија нити има, нити може да
има, тако да је осуђена на пропаст попут некадашње Југославије.
Противкандидати Војислава Шешеља или нису довољно интелигентни да ово схвате, или намерно лажу и замајавају народ, или се
ради о мешавини једног и другог. Да лажу, то је сигурно. Александар
Вучић је пре избора 2014. године рекао да неће смањивати плате и
пензије, да би убрзо након избора то урадио. Рекао је и да се неће
кандидовати на председничким изборима, и убрзо погазио, као што
видимо, и ово обећање.
Што се тиче Вука Јеремића, да бесомучно лаже, доказано је у светским размерама. У депешама „Викиликса”, он и сам признаје да је лажов, када својим западним саговорницима објашњава како је он
беспоговорно за улазак Србије у НАТО, али да грађанима говори супротно.
Саша Јанковић, који критикује све и свакога, неће ништа да коментарише о наводном убиству које се догодило у његовом стану.
На Западу, за који се он и његови следбеници здушно залажу, потпуно је незамисливо да се за председника кандидује човек у чијем је
стану неко убијен. И то је, ето, кандидат такозване грађанске опције,
заправо типичне малограђанштине, која глуми пред јавношћу неки
ниво.
Насупрот њима, имамо планину части и поштења – Војислава
Шешеља, председничког кандидата Српске радикалне странке, човека који шта мисли то и говори, а оно што говори, то и ради. Човека који је одржао реч и када је то практично изгледало немогуће, и
победио Хашки трибунал, најмлађег доктора наука у бившој Југославији, врхунског интелектуалца, човека са јасним опредељењем
за једино могуће решење за наш народ и нашу земљу, за интеграцију и савез са братском Русијом. Зато је наша порука, коју и кроз овај
број „Велике Србије” упућујемо грађанима Србије: Изађимо сви на
изборе и збацимо јарам евроунијатских превараната са врата! Изаберимо најбољег за председника! Изаберимо Војислава Шешеља!
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Срђан Гламочанин
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С

наЈбоЉеГ за ПреДСеДниКа!

рбија на предстојећим изборима има непроцењиву
шансу да прекине са пропадањем, безнађем и сиромаштвом у којем се тренутно налази јер председнички избори су
увек били кључни и значили су
промену режима.
Тако је било са Слободаном
Милошевићем и СПС-ом, тако је
било са Коштуницом и ДОС-ом, а
тако је било и са избором најглупљег председника у историји Србије – Томислава Николића, после чије победе је СНС преузела
власт.
На челу Србије тренутно је доказани криминалац који је купио
диплому а криминал и корупција
потпуно уништавају нашу земљу.
Србија мора томе стати на пут, а
то може једино избором Војислава Шешеља за председника. Војислав Шешељ је разоткрио криминалца Николића али овом не
пада на памет да да оставку. Војислав Шешељ је расветљавао годинама сва политичка убиства,
све могуће криминалне афере, па

чак и убиство Зорана Ђинђића,
на чији је захтев 12 година био у
хашком затвору а видимо да нико не реагује и не позива на саслушање Небојшу Човића. Огласио се и Ђинђићев најближи сарадник Чедомир Јовановић, из
чије изјаве се види да они знају
све о умешаности Небојше Човића у Ђинђићево убиство, а како и
не би знали, када су га на суђењу
чланови земунског клана означили као наручиоца. Али нико то
не испитује, нико не реагује. Па
ако је тако са убиством премијера, какву правду могу да очекују
обични грађани.
Зоран Ђинђић је сарађивао са
мафијом и када је хтео да се појединаца одрекне, ликвидирали су
га. Кад се човек ухвати у то коло
нема му изласка, а то што нико
осим Војислава Шешеља не жели
да се криминалне афере расветљавају показује да су сви осим
њега у некаквим диловима и зависном положају од разних криминалних, тајкунских, домаћих и
страних центара моћи.

Бескомпромисан
у борби против криминала

2

VELIKA SRBIJA

На предстојећим изборима Србија бира између правне и криминализоване државе, а правну
државу наши грађани могу да
имају једино избором и победом
Војислава Шешеља.
Иако су ставови Доналда Трампа и његова наклоност Србији и
ненаклоност Албанцима и осталим нама непријатељским суседима били општепознати, нико
осим Војислава Шешеља није га
јавно подржао нити позвао Србе
у САД да гласају за Трампа. Сви су
се, очекујући победу Клинтонове, вадили да се тобоже принципијелно не мешају у унутрашње
ствари Америке, чиме су јасно
показали да их уопште не занима
Србија и српски народ него једино лични интерес и фотеља.
Војислав Шешељ и Српска радикална странка су можда једини у свету јавно демонстрирали
са мајицама са ликом Доналда
Трампа и натписима „Vote Trump”
– гласај за Трампа још 16. августа
2016. После тога Срби из САД су
контактирали Војислава Шешеља, који их је практично организовао да масовно гласају на америчким изборима, а ова подршка
је допринела Трамповој победи у
појединим државама где је разлика између њега и Хилари Клинтон била сразмерна броју српских гласача.
Сада сви виде оно што је Војислав Шешељ видео од почетка.
Видимо колико је победа Доналда Трампа значајна за цео свет и
колико тај човек заслужује подршку. Да је победила Хилари Клинтон и да је настављена политика
изазивања хаоса у свету и конфронтације САД са Русијом, ратна опција, чак можда и глобална,
била би врло могућа и сасвим извесна. Српски радикали по ко зна
који пут уверили су све да нису
никакви екстремисти. Наше непријатељство није било према
САД и њеним великим идеалима
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слободе и индивидуализма, него
са администрацијама које су одступиле од онога што је Америка
у суштини, земља у коју су људи
бежали од европских диктатура,
верских и политичких прогона.
Победа Доналда Трампа, као и
пре тога Брегзит, су део једне
глобалне промене, једног светског тренда. Народ више не жели
да га воде неспособни глобалистички преваранти, него жели
људе попут Владимира Владимировича Путина, Доналда Трампа, Виктора Орбана... људе који
оно што мисле, то и говоре а шта
говоре, то и раде. На сву срећу, и
Србија има таквог човека. Србија
има Војислава Шешеља и већ на
овим изборима има шансу да изабере најбољег за председника.
За разлику од осталих председничких кандидата у Србији,
којима се ништа не може веровати и који једно обећавају а друго
раде када их изаберу, у Војислава
Шешеља и испуњење његових
предизборних обећања грађани
Србије могу да се поуздају као у
гранитну стену.
Многима је прошла неопажено
кључна реченица којом он открива главни мотив свог јуначког држања пред судом и који објашњава зашто ниједан човек који може да се подичи тим именом
не би могао другачије да се држи.
„Ја сам бранио част 200 погинулих добровољаца Српске радикалне странке.” И не само да је
одбранио част палих хероја и осећања њихових породица које су
изгубиле своје најмилије у праведној борби и одбрани српског
народа против повампирених
усташа и осталих повампирених
фашиста, него је одбранио и част
10.000 добровољаца Српске радикалне странке и целе српске
војске, која је у борби за голи опстанак српског народа ратовала
сама против целог света.
А шта бирачи да очекују од Николића и Вучића, који су издали
свог председника док је био у затвору. Шта бирачи да очекују од
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досовских кандидата које не занима ко је убио Ђинђића. Шта да
очекују од СПС-оваца који су такође издали свог председника,
па је Слободан Милошевић из Хага позвао народ да гласа за Војислава Шешеља. Ништа осим лажи, превара, издаје и оваквог живота какав сада живе, у беди и
безнађу.
Једино Војислав Шешељ који
је, спреман да умре, у Хагу бранио
своје добровољце и српске националне интересе, неће издати
гласаче после победе на предстојећим председничким изборима.
Војислав Шешељ је човек из
народа, из поштене радничке породице у којој се научио поштењу и правдољубивости. Све што
је постигао у животу, постигао је
својим трудом и талентом, за разлику од осталих кандидата, као
на пример Вука Јеремића, коме је
све у животу било на тацни, као
унуку потпредседника АВНОЈ-а
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Нурије Поздерца и праунуку Мурат-аге Поздерца, једног од лидера Цазинске крајине за време
Турака. За разлику од Вучића и
Николића, који све што имају,
имају захваљујући Војиславу Шешељу.
Најмлађи доктор наука у Југославији, Војислав Шешељ, је
истински представник српских
народних особина поноса и пркоса. Када су му изрицали пресуду на осам година затвора у тада
вероватно најгорем затвору у
Европи, Зеници, он се смејао, а
када је стигао у затвор, одбио је
да ради, што је било обавезно.
Војислав Шешељ је изузетно вредан и радан човек, али је човек, а
не роб и нигде у цивилизованом
свету робијаши нису обавезни да
раде, нису принуђени на ропски
рад. Он се понашао сасвим нормално, у складу са тековинама
цивилизације и људским достојанством, али мало је људи, а Ср-
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бија, на сву срећу, има човека и
има за кога да гласа на предстојећим председничким изборима.
После одбијања ропског рада уследила је самица и штрајк глађу, а у
ћелији смрти Војислав Шешељ је
сазнао да му се родио син. Али
ништа није могло да поколеба и
сломи јунака. По изласку из затвора без посла, издржавао је
своју породицу пишући и лично
продајући књиге. Тадашње власти нису хтеле ни да му дају пасош, али се изборио спремношћу
да са малим сином на леђима
крене пешке преко границе. Замислимо Шешељеве данашње
противкандидате у Зеничком затвору, како би се држали. Замислимо Сашу Јанковића и Бошка
Обрадовића у тој ситуацији, замислимо Вука Јеремића, Александра Вучића или Тому Николића.
Смешно је и помислити, а грађани Србије треба да знају да није
најважније шта ко прича, него да
ли је тај ко говори спреман да
стане иза својих речи и обећања,
да ли је спреман и способан да
реч одржи.

Војислав Шешељ је једини доследан. Када се побунио против
Титовог комунистичког режима,
формулисао је свој главни политички став, а то је идеја Велике
Србије коју је и јавно изнео као
идеју да Југославија треба да се
преуреди и да се састоји од четири федералне јединице: Србије,
Словеније, Македоније и Хрватске. Није могло бити веће јереси
и горе кривице од овога у Титовом режиму. Јосип Броз звани Тито и његова хрватско-словеначка
клика уз помоћ српских улизица
и отпадника доследно су спроводили политику комадања српских земаља и однарођивања Срба и то практично озаконили
уставом из 1974. И не само то –
Јосип Броз звани Тито је био главни савезник Запада који је први
извукао циглу из руско-совјетског бедема 1948. а 1952. Југославија је потписала војни савез са
Турском и Грчком, чиме је практично постала део НАТО пакта.
Тито је ишао и даље у свом деловању и приликом посете Вели-

кој Британији и краљици договорио је да у процесу ослобађања
колонија од империјалног ропства за рачун Запада оснује Покрет несврстаних да би се спречило да ослобођене земље оду у
загрљај и под заштиту Совјетског Савеза. Као што видимо, Титова несврстаност и војна неутралност је шарена лажа коју данас заступају сви осим Војислава
Шешеља и Српске радикалне
странке, која се једина залаже за
војни савез са Русијом.
Војислав Шешељ и после страшног зеничког затвора остаје веран својој великосрпској идеји и
пошто се изборио за пасош, одлази у посету српској политичкој
емиграцији у Америци, где од војводе Момчила Ђујића добија титулу четничког војводе и по повратку убрзо у отаџбини формира Српски четнички покрет.
Изузимајући делимично Слободана Милошевића, све политичке странке настављају Титовим путем, стављајући се под патронат антисрпског и антируског

Др Војислав Шешељ никада неће одступити од своје идеологије
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У сусрет изборима

Избор Војислава Шешеља
шанса за спас Србије

Запада. У процесу растурања Југославије и отимања српских земаља, једино Војислав Шешељ
бескомпромисно и из све снаге
подржава праведну српску борбу
за опстанак. Када су намере Запада да покрену косовске Албанце
постале јасне, Војислав Шешељ
пристаје да уђе у владу народног
јединства, зарад најсветијег српског идеала одбране Косова жртвује своју извесну победу на следећим председничким изборима
и без обзира на то што га је Милошевић затварао, пристаје да
уђе у владу.
Целокупна наша борба деведесетих није била узалудна. Поступајући праведно и бранећи голи опстанак, скренули смо оштрицу удара са тада ослабљене Русије. Двехиљадите године на власт
у Русији долази Владимир Владимирович Путин и већ у августу, на кључно залагање Војислава Шешеља и СРС, СР Југославија
и Русија потписују споразум о
бесцаринској трговини чије плодове и данас уживамо, нарочито
наша пољопривреда. И баш тада
када је требало да почнемо да
убирамо плодове наше јуначке
борбе и отпора, када је кренуо
процес интеграције са Русијом,
долази до највеће несреће за срп-
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ски народ, до петооктобарског
пуча. За ових 16 година све су
распродали, све су уништили и
постигли немогуће – да Србија
гладује.
Србија има шансу да се од пропасти спасе, Србија има шансу да
наша борба добије смисао, Србија
има шансу за бољу, срећнију и
богатију будућност. Србија треба
да на предстојећим председничким изборима заокружи име Војислава Шешеља и крене у процес интеграције са Русијом.
После петооктобарског пуча, у
својеврсном безакоњу и терору
када је са оружјем упадано у институције, када су децу представника бивше власти шишали и тукли у школама, када су се сви у
страху покорили, једино је Војислав Шешељ пружио отпор и остао
непокоран мафијашко-западњачком режиму и агентури. Са скупштинске говорнице и у медијима, где год је било могуће, раскринкавао је власт и сва њена
криминална дела и афере, што је
за њих постало неподношљиво,
тако да је Зоран Ђинђић наручио
оптужницу и затражио од Хашког
суда да Војислава Шешеља воде
из Србије и да га не враћају. У Хагу наш председник наставља да
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брани част и достојанство српског народа, његове славне војске и херојске борбе. Наставља да
брани идеју Велике Србије и постиже оно што је изгледало немогуће с обзиром на инструментализованост тог суда. Суд у пресуди признаје легитимност идеје
Велике Србије, а јунак и геније
Војислав Шешељ потпуно побеђује у част и славу свих погинулих, рањених и преживелих добровољаца СРС, целе српске војске и васколиког Српства.
Војислав Шешељ и данас једини заступа идеју Велике Србије,
која је остварива једино у савезу
са братском Русијом.
По мишљењу аутора овог текста, није случајно што је највећа
земља на свету, земља најбогатија природним ресурсима, једина
војна суперсила уз САД, православна Русија. Божији промисао
и намера да православље и слобода имају заштитницу на овом
свету немогуће је доказати, али
могуће је доказати да Србије не
би било да није Русије. У Првом
српском устанку руска војска ратовала је заједно са Карађорђевим устаницима, што је уз војни
геније бесмртног вожда и српско
јунаштво омогућило да тучемо
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регуларне трупе турског султана, тада светске суперсиле. Легендарни хајдук Вељко Петровић
толико је заволео и ценио наше
руске саборце да је своје гардисте обукао у Козаке, а када је Наполеон ушао у Москву, Хајдук
Вељко није хтео два дана у то да
поверује, сматрајући да је тако
нешто немогуће.
Због напада тадашње „Европске уније”, уједињене под влашћу
Наполеона, и њене војске од преко 20 нација на Русију, Турци су
сломили Први српски устанак.
Убрзо пошто је цар Александар
на челу руске војске умарширао у
Париз, Србија се после пар мањих
борби ослобађа, и на интервенцију цара Александра добија извесну аутономију. Хатишериф у
коме се проширује српска аутономија из 1830. такође је продукт руског посредовања и залагања. Србија је увек имала подршку и заштиту Русије, осим када
то није хтела и када је тражила
савезнике на западу, као на пример када је била увређена, по мишљењу тадашњих српских владара, фаворизовањем Бугарске у
остварењу главног стратешког
циља Русије, ослобођења Цариграда. Нема потребе понављати
да је Русија ушла у рат 1914. на
страни Србије, да је руски цар запретио Французима да ће прећи
на страну Немаца ако не приме
на бродове српску војску после
албанске голготе.
Али има потребе рећи да Југославија није имала дипломатске
односе са СССР-ом до 1941. и да је
краљ Александар активно организовао избегле Белогардејце, а
да су га они заузврат извикали за
будућег руског цара када се врате и освоје власт у Русији и да се
то Александру врло допало.
Сличну лудост радио је и Слободан Милошевић када је помагао, деведесетих, овога пута комунистичку опозицију у Русији.
Братство Србије и Русије је нераскидиво и као некада, када је
Карађорђе Петровић одбио Аустри-
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јанце да буде под њиховим патронатом и одговорио им да је
одан Русији, тако и Војислав Шешељ данас једини заступа исконску српску народну идеју уједињења са Русијом. Иначе, наша застава је настала тако што су устаници прво узели руску заставу за
своју у борби против Турака, па
су је због међународних односа и
политичке тактике окренули наопако. Наши, углавном неписмени преци пре 200 година били су
далеко паметнији од многих данашњих прозападних такозваних
интелектуалаца.
Војислав Шешељ једини и може да оствари ову вековну тежњу
нашег народа, зато што су сви
други политичари превртљиви и
Запад може лако да их купи. Али
и без поткупљивања нико осим
Војислава Шешеља не би могао
да се одупре страшним притисцима и претњама Запада у тренутку доношења одлуке о уједињењу са Русијом.
Србија и нема други избор осим
Војислава Шешеља, јер Европска
унија је свакако пропали пројекат. ЕУ је створена са идејом да
буде економски пандан САД и
Русији, које имају огромне територије и многобројно становништво, а тиме и тржиште.
Међутим, и Русија и САД имају
федералну власт, што ЕУ нити
има, нити може да има, тако да је
осуђена на пропаст попут некадашње Југославије.
Војислав Шешељ као способан,
практичан и интелигентан човек, неће да замајава народ пропалим и погубним идејама. Војислав Шешељ се залаже за једино
решење које омогућава опстанак
и бољи живот грађанима Србије,
а то је интеграција са Русијом.
Као што видимо, идеја и смисао
савремених интеграција је у у тржишту: сви желе што веће слободно тржиште за своје производе и ту је далеко већи интерес и
економска корист Србије на
огромном руском тржишту. Све
што Србија произведе, и када по-
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већа производњу, не може да задовољи потребе града Москве, а
камоли целе Русије.
Уједињени са Русијом, набављали бисмо енергенте по унутрашњим руским ценама, што би
смањило цену производње и повећало куповну моћ наших грађана, чиме би наша привреда
оживела, а уз руске инвестиције
које би свакако уследиле дошло
би до отварања нових радних места и пораста предузетништва.
Поред тога, наши грађани би могли слободно да се запошљавају у
Русији као у својој земљи, а у Русији посла има и није као сада
код нас, да су од изузетка, привременог запослења, направили
правило. У Русији је стално запослење нормална ствар и док не
изађемо из овог евроунијатског
пакла и не санирамо све његове
последице, сви који немају посао
могли би да се запосле у Русији.
Што се безбедносне ситуације
тиче, Србија је окружена земљама НАТО пакта и традиционалним непријатељима попут Албанаца и Хрвата. У таквој ситуацији
војна неутралност је најпогубније и најлуђе решење, тачније, такво решење реално и не постоји.
Упркос свему томе, неки лажу
и замајавају народ причама о неутралности, попут Вука Јеремића, који је, према документима
Викиликса, својим западним газдама говорио да лажу народ а да
ће Србија ући у НАТО.
Једино Војислав Шешељ не лаже грађане Србије, једино се Војислав Шешељ залаже за војни
савез са Русијом и руске војне базе у Србији као гарант мира, слободе и опстанка наше земље и
народа.
Евроазијски савез је прошле
године отворио врата Србији за
пријем, и то без икаквих ултиматума, поглавља и замајавања.
Потребно је само да грађани
Србије одлуче и изаберу Војислава Шешеља на предстојећим председничким изборима и бољи живот у Србији може да почне.
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аЛеКСанДар вУЧиЋ

Д

анас под влашћу Александра
Вучића и Српске напредне
странке, грађани Србије имају најгори стандард у региону. Просечна плата је у Србији мања него у
свим земљама из окружења, изузев што је за неколико евра већа
него у Македонији, али ако имамо у виду да је, на пример, гориво
тамо далеко јефтиније и да је
углавном све јефтиније, наш народ је тренутно у катастрофалној
економској ситуацији а можда и
најсиромашнији у целој Европи.
Упркос томе, ми непрестано
слушамо од Александра Вучића
са ТВ екрана како нам је боље, како смо економско чудо и како
нам се цео свет због тога диви.
Грађани већ дуго наседају на
обећања и шарене лаже Александра Вучића, али томе једноставно једном мора доћи крај, а крај је
већ почео и популарност Александра Вучића почиње да опада.
Немогуће је довека причати
народу да му је боље, кад живи
све горе и горе.

Поред медијске манипулације,
власт Српске напредне странке
се заснива на невероватној активности њеног чланства на терену, нарочито током избора. Зову грађане телефоном, иду по кућама, довлаче људе на изборе,
контролишу ко је гласао а ко није, условљавају запослене чланством у СНС а незапослене шансом да се уопште икада запосле
гласањем за СНС.
Ни то не може довека да траје
јер постоји граница када никаква
обећања и никаква условљавања
и претње више не пале, а ту економску границу Србија све више
достиже.
Од формирања наше славне и
несаломиве Српске радикалне
странке постојала су два критичка приговора Војиславу Шешељу: зашто не умери реторику и
ставове и тако повећа свој коалициони капацитет и зашто не прибегава насилним средствима и
не узме учешћа у рушењу власти
на улици и слично.

Ево им свима живи доказ зашто. Зато што се тиме ништа добро за народ не постиже. Александар Вучић је променио идеологију и повећао свој коалициони капацитет, дочепао се власти
и шта народ има од тога? Ништа,
осим смањења пензија и плата и
готово свакодневног раста цена
и пада животног стандарда. Он је
само преузео и наставио политику досоваца, који су на улици насилно преузели власт и кренули
у уништавање Србије.
Прошло је време превараната
и превртљиваца, а у целом свету
народи схватају да једино људи
попут Доналда Трампа, Владимира Путина и Војислава Шешеља могу да им донесу бољи и достојанствен живот. Изађимо на
изборе, срушимо ову власт која
нас је довела до просјачког штапа и изаберимо најбољег за председника, изаберимо Војислава Шешеља!

Вучић покушава да седи на две столице
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вУК ЈеремиЋ

Ј

ош када је направљена медијска халабука око Вука Јеремића као кандидата за генералног секретара УН, нама српским радикалима је било јасно о
чему се ту ради. Наравно да Јеремић није имао никакве шансе да буде изабран, јер се зна како тече
избор за то место и из којих земаља у ком тренутку
може да потиче генерални секретар. Радило се само
о његовој промоцији за председничке изборе у Србији од стране глобалистичких центара моћи који
су га одабрали као свог кандидата и поузданог извршиоца њихове политике и налога.
Та политика и њихови планови су више него застрашујући и углавном ратни, нарочито у последње време.
У том контексту постаје јаснија изјава Вука Јеремића како има сазнања да ће у Србији ускоро бити
терористичких напада, као и чињеница да Јеремићеву невладину организацију ЦИРСД финансирају
челници Катара, заливске монархије која деценијама помаже Ал Каиду и друге исламске терористе.
Барак Обама и Хилари Клинтон изазвали су сав
овај хаос на Блиском истоку који је довео до разарања, ратова и стварања Исламске државе. Господари
рата који стоје и иза њих и иза Јеремића проценили
су Србију као непоправљиво проруску и донели од-

луку да је што више ослабе и доведу у стање хаоса.
Главна препрека светској хегемонији и диктатури
била је и остала нуклеарна суперсила Русија. Вука
Јеремића је за главног председничког кандидата
глобалиста у Србији поред осталог квалификовало
и то што, према депешама Викиликса, никада у разговорима не помиње Русију. Ово је од стране његовог саговорника, америчког конгресмена Поа, оцењено као занимљив прозор у његов психолошки
профил.
У тим тајним депешама стоји и то да Јеремић уверава Американце да је он чврсто опредељен за улазак Србије у НАТО, али да у јавности због гласача говори супротно.
Вука Јеремића његовим газдама препоручило је
и то што потиче из Титовог антируског естаблишмента, будући да је праунук потпредседника АВНОЈ-а Хакије Поздерца а отац, директор „Југопетрола” платио му је школовање на најскупљим факултетима у Великој Британији, на Кембриџу, и у Сједињеним Америчким Државама на Харварду, где
нема кога не врбују да ради за тајне службе и тајне
организације.
Вук Јеремић је убедљиво најгора опција за Србију
на предстојећим изборима. То је опција терористичких напада и локалних ратова, а једини спас од
тога је победа Војислава Шешеља и хитан савез са
Русијом као јединим гарантом мира и безбедности
нашој земљи и народу.

Викиликс демаскирао Вука Јеремића
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Злоупотребио функцију
за личну промоцију

Саша ЈанКовиЋ

У

радној биографији Саше Јанковића нема ничега
вредног пажње. У животној биографији Саше Јанковића издваја се један догађај, а то је да је у његовом
стану 1993. године из његовог пиштоља упуцан његов
пријатељ Предраг Гојковић, двадесетдвогодишњи студент из Лознице. За пиштољ Јанковић није имао дозволу, а у тренутку трагедије, у стану је био још један
Јанковићев пријатељ, Ђорђе Грубачић, човек који је седам година касније, као полицајац, осуђен на пет и по
година затвора јер је учествовао у мафијашкој ликвидацији Жељка Ражнатовића Аркана. Случај је заташкан, трагедија Предрага Гојковића је проглашена за
самоубиство.
Према Закону о заштитнику грађана, заштитник
грађана мора да поседује високе моралне и стручне
квалитете и да има запажено искуство у заштити права грађана.
Да ли је доказ да Јанковић поседује високе моралне
квалитете био тај што је поседовао оружје из кога је
неко упуцан, а за то није одговарао?! Да ли је доказ за
његову стручност и запажено искуство у заштити грађана то што је од 2003. године радио у Одељењу за демократизацију Мисије ОЕБС-а у Београду?!
Тако је, уз превише случајности, у супротности са законом и без икаквих квалификација 2007. године Саша Јанковић за време досманлијског режима изгласан
у Народној скупштини Србије за заштитника грађана.
Једино су се посланици Српске радикалне странке супротставили томе и изнели податак о сумњивим барутним честицама на рукама Саше Јанковића у
тренутку када је Предраг Гојковић пронађен мртав у
Јанковићевом стану . Напредњачка власт га је 2012. године поново изабрала за заштитника грађана и продужила му мандат на још пет година.
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Све ово време Јанковић има плату од 376.650 динара. У радно време комшије га често виђају како шета са
младићима.
Да је Јанковићу савест мирна поводом смрти свог
пријатеља из младости, он не би његову породицу, која тражи истину већ 24 године, оставио незаштићену,
већ би је заштитио, што му је и посао. Саша, уместо да
штити грађане, штити себе и своју плату.
Осим понеких флоскула и твитова о демократији и
људским правима никада није радио ништа, а тужно је
и смешно да о демократским принципима говори човек који злоупотребљава функцију и користи је за личну промоцију и поистовећивање функције са
личношћу. У правној држави која почива на демократским принципима институције су изнад појединаца, а
институција заштитник грађана је независан државни орган и не бави се политиком.
О његовој независности довољно говори чињеница
да је ЕУ платила 140.769 евра за Јанковићев предизборни спот!
Фонд ЕУ је за подршку медијима дао чак 140.769
евра продукцијској кући глумице Бојане Маљевић
„Monte Royal Pictures” за снимање серије о случајевима
које решава Канцеларија заштитника грађана. Управо
је у оквиру тог серијала под насловом „Моје право” снимљен видео о заштитнику грађана, који неодољиво
подсећа на предизборни спот.
ЕУ је, дакле, за предизборни спот Саше Јанковића
платила чак 140.769 евра!
НАТО и ЕУ му плаћају кампању јер у Демократској
странци више немају коња на кога би се кладили. Саша Јанковић је решење из нужде. Проверен и уцењен
послушник.
Саша Јанковић нема никакве шансе на председничким изборима, већ служи да уноси хаос, промовише непријатеље Србије и покупи малобројне преостале
гласове Демократске странке.
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ЏАБА СЕЛФИ: Љотићевци не пролазе у Србији

бошКо обраДовиЋ

С

амо име његовог покрета Двери указује на мешање вере и политике, што више личи на католицизам него на православље. У Србији је постојао један
такав покрет који је помешао веру и политику, а то је
био Збор Димитрија Љотића. То је било ништа друго
него српска варијанта фашизма у времену експанзије
те идеологије широм Европе. Та идеја није имала никакво упориште у српском народу, па на изборима у
Краљевини Југославији никад није прешла 1 одсто. На
значају су љотићевци добили тек за време немачке
окупације и истакли су се у борби против четника и
партизана, као и срамним учешћем у стрељању ђака у
Крагујевцу.
Двери као следбеници Збора и данас служе једино
Европи и Западу у борби против истинских српских
патриота и родољуба, овога пута кроз колико-толико,
отимање гласова патриотама и родољубима, српским
радикалима и Војиславу Шешељу.
Имајући у виду да су Двери настављачи политике
Збора и не чуди што Бошко Обрадовић тражи политичке савезнике у Хрватској. Не чуди његово довођење Пернара у српски парламент. Димитрије Љотић је
био фанатични Југословен а Збор је и после Другог
светског рата у емиграцији остао до краја веран југословенској идеји.
Поред тога, руски медији су раскринкали Двери и
Бошка Обрадовића као америчку превару. Један од
примера је чланак Руске федералне новинске агенције (www.riafan.ru) објављен почетком 2016. године под
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насловом „Тројанска кобила: Како САД подривају проруске српске партије!” Чланак говори о Бошку Обрадовићу као прикривеном америчком пројекту којим
безбедносне структуре САД покушавају да подрију и
дискредитују руски утицај у Србији. Као један од доказа за своје тврдње Руси наводе Јасмину Вујић, Американку српског порекла, директорку пројеката
америчке Националне агенције за нуклеарну безбедност, која отворено напада Русију, а члан је политичког савета Двери и главни њихов финансијер.

ДИЛЕМА:
Како приграбити гласове српских патриота
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ЧаС ДемоКратиЈе

• 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:

Д

аме и господо народни посланици, ми српски радикали не споримо право парламентарној већини да предложи кандидата за председника Народне
скупштине и у парламентарним
демократијама то је нешто сасвим уобичајено.
Ми ћемо као опозициона странка гласати против, али ћемо гласати за цели пакет којим се предлажу кандидати за потпредседнике
Народне скупштине, јер је такав
договор постигнут на састанку шефова посланичких група.
Оно о чему овде желим да говорим је однос извршне власти
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према законодавној поводом овог
питања. Оно што смо чули у
образложењу предлога је неодрживо са аспекта основних принципа парламентарне демократије и онога што ми морамо да
очекујемо од новог председника
Народне скупштине, па макар
биле веома мале шансе да се то
постигне.
Извршну власт једном заувек
треба научити да Народна скупштина није њен следбеник и да
није задатак Народне скупштине
да извршава политичке циљеве
извршне власти. Задатак Народне скупштине је да стриктно кон-

VELIKA SRBIJA

тролише извршну власт и сваки
пут када се појаве у Народној
скупштини, да министри овде
пролазе кроз топлог зеца и да се
не зна да ли их оштрије критикују посланици опозиције или посланици владајуће већине, а на
крају када се искристалише на
основу расправе неки основни
став, да се посланици опредељују
гласањем. То је у демократији суштина положаја законодавне власти у правном поретку.
Нажалост, ми нисмо то имали у
протеклих 25 година од када је
обновљен вишепартијски систем
у Србији, али није у томе проблем
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што то нисмо имали. Када би се
бар могао осетити неки помак
напред од једне до друге фазе.
Наш је проблем што смо ми непрекидно назадовали. Ми смо најдемократскији састав Народне
скупштине имали после избора
1991. године. Тамо није било никаквих ограничења за народне
посланике. Само изузетно се могло ограничити време трајања
дискусије. Иначе, у редовној процедури посланици су говорили
колико су желели, па када се заврши расправа, када се посланици јаве први пут постави се питање – ко се јавља други пут?
Каже се – уштеди се у времену.
Шта нам значи време? Ми смо
овде да будемо даноноћно. Ако
се не може на време нешто постићи, ради се и дању и ноћу, али
не по цену ускраћивања права
народних посланика.
У том периоду нисмо имали
овакав облик кажњавања народних посланика какав сада постоји. Ово је стравично. Може народни посланик да се казни опоменом, може да се искључи са седнице ако превазиђе сваку меру у

кршењу дисциплине, али то је
све.
Да орган законодавне власти
новчано кажњава чланове те власти, чланове тог органа, то је неподношљиво, јер увек онај који
кажњава, то је парламентарна већина а не мањина, а степен развоја демократије огледа се у развоју права мањине.
Овде мањина увек пролази кроз
топлог зеца. Имао сам прилику
да 12 година са дистанце посматрам развој српског парламентаризма, и то је можда повољна
околност, пошто сам могао објективно томе да приступим, без
страсти. Овде часништво Народне скупштине, председник и потпредседници, служе за утеривање страха међу опозиционе посланике. Дођу министри, па читају лекције опозиционим посланицима, па се свађају са њима,
уместо да седе погнуте главе и да
они пролазе кроз вербално малтретирање од стране, пре свега,
опозиције, али зашто да не и од
посланика владајуће већине.
Ово може изгледати смешно
некоме ко не разуме шта је демо-

кратија, ко не разуме смисао парламентарне демократије и поготово ономе ко не зна шта је то
принцип поделе власти и које су
његове практичне консеквенце.
Код нас заправо постоји једна извитоперена варијанта јединства
власти под фирмом њене поделе
и овде постоји тежња да сва власт
буде јединствена под капом извршне власти.
Ми смо слушали скупштинске
функционере, и председнике и
потпредседнике како се у изјавама за медије хвале колико је Народна скупштина била успешна,
јер је изгласала толико и толико
закона. Стани мало, да ли су то
били, пре свега закони које је
подносила Влада или законодавна иницијатива посланичких група и група посланика, независно
од посланичких група? Када погледамо, видимо да је скоро искључиво Влада иницијатор доношења закона, а Скупштина је
проточни бојлер. И хвали се председник Народне скупштине – донели смо 30 закона, 40, 50, ове године, 100 закона. Имали смо то
на примеру председника Народне скупштине из многих страна-

Скупштина не треба да буде проточни бојлер извршне власти...
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ка овде прилике да видимо, али
то је све било науштрб демократије.
Успешна је Народна скупштина која више обори законских
пројеката извршне власти, па их
врати на дораду, па очита лекцију, па иступе и опозициони посланици и кажу – није вам ово добро,
враћајте на дораду. Није задатак
посланика владајуће већине да
прихвате све што им се поднесе,
чак и у њихово име, и да као овце
само убацују картоне, односно
ове картице у гласачки инструмент и гласају.
Колико је наступио један сумрак свести о важности и вредности парламентарне демократије можда највише показује залагање да се мења Устав и као први разлог промене Устава да се
смањи број народних посланика,
и то челници извршне власти
траже да се у том правцу мења
Устав. Онда бисмо дошли у ситуацију да се преполови број посланика или сведе на 150, да главно
законодавно тело има мање чланова него извршна власт, јер у
чланове извршне власти морамо
убројати све инокосне органе у
државној управи, и министре и
шефове агенција и начелника Генералштаба, и ове и оне. Законодавна власт мора бити максимално репрезентативна.
У Кнежевини и Краљевини Србији Велика народна скупштина
је имала скоро 600 народних посланика, али краљ је увек са стрепњом долазио на седницу Народне скупштине. У нашем случају
само посланици опозиције са
стрепњом долазе на седницу. Неко ће им читати лекцију због овога, некоме су се насмејали, па их
новчано казни, некоме није било
по вољи што се овако или онако
изразио, па га новчано казни. Срамота је када неко ко је први међу
једнакима, а председник Народне скупштине је први међу једнакима, новчано казни свог колегу.
Каква је то демократија, је ли то
владавина права? И што је још
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Сигуран улазак
у други круг

горе, неком пословничком одредбом се стави да се тај новац користи у хуманитарне сврхе. Тешко
ономе ко покушава неку корист
од таквог новца да постигне. То је
проклет новац, то треба да се зна,
и то се никада не користи за такве сврхе, јер је понижавајуће и
ономе коме се тај новац упућује.
Овде имамо праксу да се закони прво расправљају, па се расправа води по амандманима, па
се одређује дан за гласање. Зашто
је то тако? Зато што владајућа већина није дисциплинована. Владајућа већина мора на свакој седници Народне скупштине да обезбеђује већину и да у сваком моменту има ту већину на располагању, јер када се води генерална
дебата, односно расправа у начелу, па се прође кроз амандмане,
па се чека недељу или 10 дана да
се гласа, ко је у стању да запамти
све те амандмане? То се мора вратити на оно што смо некада имали, да се гласа амандман по амандман, а ко не може да издржи нека
поднесе оставку на функцију народног посланика. То мора да се
издржи, није Народна скупштина за кљасте и сакате, него за оне
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који могу физички издржати рад
у њој. И ко не може, не може.
Даље, овде имамо праксу да се
вредност посланика мери по томе колико пута се јављао за реч,
што је глупост, па да ли је дошао
на седницу. Власт утерује дисциплину над опозицијом, захтева
да сви опозициони посланици
морају да дођу на седницу. Не морају, морају сви из владајуће већине, а када опозициони посланик не дође, и то је политички
став и када опозициони посланик ћути и то је политички став и
то се мора поштовати.
У нашим медијима, ево неколико година већ, с времена на
време, води се кампања против
народних посланика. Те они су
овакви, те они су онакви, те не
раде ништа. Није тачно, сваки ради, и онај који седи на седници,
ћути и размишља, и тај ради и
можда највише ради, а није на
владајућој већини да процењује
ко више, а ко мање ради. Дакле, у
те се ствари не мешајте. Народ ће
видети ко је активан у Скупштини, а ко није и према томе се
определити на следећим изборима.
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Аргументима против самовоље
Замислите сада да смањите
број посланика на 125, какве би
последице биле. Формализовао
би се рад Народне скупштине. А
зашто на 125? Хајде да смањимо
на 10, па ако су напредњаци добили 50%, њих пет и остале партије пет. Или, да буде свега шест
посланика, њихов да има пет гласова, а остали по један. Онда се
највише уштеди. Немојте штедети на Народној скупштини, Народна скупштина троши најмање ставки у буџету, а требало би,
у принципу, да троши као извршна власт, у идеалном неком сразмеру. Наравно, то нико није достигао, нити је могуће у садашњим условима.
Ви се угледате на неке европске земље које су увеле „Бич Божији” над народним посланицима. Па ограничавају дискусију, па
имате у Савету Европе пет минута, па једном можете у три месеца да добијете право на реч итд.
То је формализација демократије. То је наступање глобализма у
парламентарној сфери.
Тиранија већине
у Народној скупштини
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Основна је суштина ослободити народног посланика. Ако се
ослободи народни посланик, доћи ће онда и до злоупотребе слободе, али она ће бити привремена. Надметаћемо се овде месец
дана ко ће дуже говорити, имали
смо те случајеве раније, па ћемо
се уморити од тога, па ћемо се
свести на оно што је нормалан говор. Не може председавајући сваког момента да упада у реч и каже – вратите се на тему, и да сам
процењује је ли нешто у складу с
темом или није. Пазите, озбиљни
људи су у стању да одрже и паметне говоре, али је тешко неком
просечном човеку закључити је
ли то у складу са темом или није.
Пустите га да говори, ако је његово право да говори.
Имали смо случајеве у италијанској демократији да су се радикалски посланици (али то су
били леви радикали, сетиће се
њих господин Мићуновић), тамо
негде седамдесетих година, кад
би хтели да опструишу доношење неког закона, смењивали да-
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њу и ноћу за говорницом док нису попадали у несвест, па је неки
доносио „Капитал” Карла Маркса
да чита, па је неки доносио телефонски именик, а неки је доносио Библију. Да ли се сећате тога?
Е, то је демократија. А ви којима
се не свиђа, трпите. Трпите док
они не попадају у несвест.
(Љубиша Стојмировић: То је
тиранија.)
Па, ово је тиранија већине. Нема тираније мањине у демократији. Тиранија мањине је у аутократији, у диктатури. У демократији је могућа тиранија већине и
ту тиранију већине смо у прилици да гледамо свакодневно и треба јој стати украј. Како ћемо јој
стати украј? Тако што ће се либерализовати атмосфера у Народној скупштини.
Ја нисам веровао – знате, некада раније, у жару политичке борбе и не приметим многе ствари
које су се дешавале, али кад се то
са дистанце посматра, некада делује стравично. Не сме председ-
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Аргументима против самовоље

...Скупштина мора да контролише извршну власт

ник Народне скупштине да се наљути на некога, не сме да покаже
срџбу, не сме да покаже мржњу.
Не сме ни министар. Ко то може?
То могу пре свега посланици опозиције. Може се толерисати и посланицима парламентарне већине, али онима који председавају
то се не сме толерисати. Ни министрима се не сме толерисати.
Не сме министар овде да седне и
да се руга било ком народном посланику, да га вуче за уши у фигуративном смислу.
То је нешто о чему морамо да
размислимо. Пред нама су две
могућности – да се настави по
староме и да се парламентарна
већина хвали како је успешна, јер
је кроз проточни бојлер прошло
толико и толико литара закона
за кратко време, па су прошли
европски, овакви, онакви закони
итд. То парламентарну демократију не интересује. Парламентарну демократију интересује да ли
је свако имао право да се изјасни
о том законском пројекту и да
изнесе своје мишљење. У том случају неодрживо је и ово да се де-
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ли време на посланичке групе. И
то је формализовање рада Народне скупштине. И нема сваки
посланик право да говори, а каже
се – он представља народ. Ако се
смањи број посланика на 125, онда ће природни цензус за припаднике националних мањина
бити двоструко већи.
Имам још два минута, господине Мићуновићу, пратим, не брините ништа.
Дакле, повећава се природни
цензус. Онда ћемо имати, по том
новом природном цензусу, само
Мађаре у Народној скупштини,
неће бити муслимана, неће бити ни Словака. Сад имамо још
Словаке и муслимане и Албанце. Ни Албанаца неће бити ако
буде повећан природни цензус.
Је ли то некоме у интересу? Или
ћемо и ту ствар формализовати,
па рећи – ево, они имају загарантовано право на одређени
број места? Е, онда то није демократија. Позитивна дискриминација је увек науштрб демократије. Природни цензус је нешто што није науштрб демокра-
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тије, јер се каже – има право на
толико, па нек покуша да освоји
толико. Ако не освоји, онда нема
право на толико.
Или ћемо имати један либерални приступ у коме ћемо се руководити умним начелима и у
којем ће то спроводити умни људи, или ћемо опет имати окршаје.
Нама није стало до великих окршаја (спремни смо увек за окршаје, и то вам искрено кажем),
ми смо овде да извршавамо вољу
свог народа, поготово оних који
су за нас гласали на изборима и
оно што од нас очекују. Ми ћемо
то и да радимо успешно, на овај
или на онај начин, али желимо да
ова Народна скупштина једном
промени своју суштинску улогу у
друштву, да успостави у пуној мери принцип поделе власти и да
се постави изнад извршне власти, а не овако, да се представник
владајуће већине позива на мишљење премијера. То немате у
модерним парламентарним демократијама. Хвала.
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Победа над Хагом

заКЛетвУ Сам оДржао и ПоЛажем новУ
Први јавни наступ др Војислава Шешеља
након изрицања ослобађајуће пресуде у Хашком трибуналу

Панчево, 31. март 2016. године
Браћо Срби и сестре Српкиње,
грађани Панчева. Ево данас, овде
пред вама први пут саопштавам
отаџбини и Српству да сам одржао
заклетву коју сам положио пред
српским народом 23. фебруара 2003.
године. Заклео сам се пред васколиким Српством да ћу победити
Хашки трибунал. Хашки трибунал
сам победио. Одбранио сам част и
образ око 10.000 добровољаца Српске радикалне странке и Српског
четничког покрета који су се борили на свим фронтовима за слободу
свога народа. Одбранио сам углед
српске националистичке идеологије. Одбранио сам демократски
карактер политичког пројекта Велике Србије. Растурио сам све лажне сведоке и раскринкао фалсификоване доказе. Али та звер која
се зове Хашки трибунал, иако је на
издисају, и даље убија и уништава
знамените Србе – српске политичке лидере, војне команданте и полицијске официре а сви режими
који су се измењивали у Србији од
мафијашког петооктобарског пуча до данас, или су оптужене Србе

испоручивали, или су се правили
наивни и невешти и прали руке од
онога што се дешава у Хашком
трибуналу.
Јуче је Александар Вучић изјавио као председник владе да он
неће да улази у садржај пресуде
Радовану Караџићу. Па баш би то
морао да ради. Да прочита све хашке пресуде, па да се увери колико
су оне засноване на лажима и неистинама. На вештачкој конструкцији удруженог злочиначког подухвата по којој су Срби криви за све.
Криви за ратове, криви за све злочине, криви што су живи.
Једино у Србији нико није формирао научне институте да проучавају и побијају хашке пресуде. А
нама су у Хагу писали нову историју и хтели су да та нова историја
буде коначна историја. Преварили
су се, нису очекивали да ће наићи
на некога тако дрског и безобразног да их све растури у парампарчад. Али ми нећемо имати мира,
нећемо прекидати нашу борбу све
док се не ослободе сви хашки сужњи српске националности.

Хашки трибунал је потпуно невиног осудио Милана Мартића,
председника Републике Српске Крајине, коме још није истекао мандат.
Невиног је оптужио и осудио генерала Здравка Толимира, кога је Коштуница ухапсио на Бежанијској
коси и смотао полуживог у џак,
превезао у Братунац и одглумио да
је тамо пронађен. Хашки трибунал
је потпуно невиног осудио Радована Караџића, првог председника
Републике Српске. Хашки трибунал
је потпуно невине осудио генерала
Небојшу Павковића, Николу Шаиновића и генерала Владимира Лазаревића и многе друге Србе, потпуно невине. Хашки трибунал је
убио Слободана Милошевића кад
није могао у судници да га победи.
Браћо и сестре, ми настављамо
нашу борбу и полажемо нову заклетву пред српским народом. Ми
српски радикали нећемо стати док
не освојимо власт у Србији, док не
успоставимо слободу и демократију, док не успоставимо социјалну
правду, док се не отарасимо Европске уније и НАТО пакта и не извршимо интеграцију са Русијом.

Растурио сам
Хашки трибунал
у парампарчад
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шешељ ексклузивно за „Курир“

ПобеДио Сам ХашКи трибУнаЛ
Као што Сам и обеЋао!

П

„Курир”, петак, 1. април 2016.
рви интервју као слободан човек, лидер СРС Војислав Шешељ дао је „Куриру”, и то непуних сат времена
од изрицања пресуде.
Иако тврди да није имао трему,
те да није гледао пренос из Хага,
шеф радикала не крије задовољство због победе над Трибуналом.
– Ма, нисам ја то уопште гледао.
Доста сам их гледао 12 година.
• Па ни крајичком ока, чисто из
знатижеље ако ништа друго?
– Нисам, стварно вам кажем.
Знате да никад не лажем.
• Како се осећате као слободан
човек?
– Исто као и пре, јер сам увек
био слободан у души.
• Добро, а ко вам је први рекао
да сте слободан човек и да нисте
оптужени ни по једној тачки оптужнице за коју вас је теретио Хашки трибунал?
ПАРЕ ОД ОДШТЕТЕ
ДАЋУ ДРАГИЦИ НИКОЛИЋ

• Рекли сте да ћете тражити одштету од 12 милиона евра. На шта ћете их потрошити?
– Део пара од одштете даћу фондацији Драгице Николић, јер нико осим ње у
Србији не воли толико паре,
а пошто је онако чежњиво
гледала у дамску ташну војвоткиње од Корнвола, мораћу да јој појачам средства
да се опреми да нас представља у целом свету. Пошто има врло снажну интелектуалну подлогу, рачунам,
треба јој новац.
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– Па не знам сад, неко из странке. Ушао је у моју канцеларију.
Кад су ми улетели у канцеларију
с тим вестима, само сам им рекао:
„Бежите, бре, тамо, заузет сам.”
• А шта вам је рекла супруга?
– Искрено, нисам још ни стигао
да се видим с њом. У тренутку кад
су читали, био сам са своја два сина. Чини ми се да је и жени и деци
жао што се не враћам у Хаг.
• Досадили сте им?
– Па може и тако да се каже.
Они су мислили да ће поново моћи да се раскомоте, да спавају докле им је воља, да их више не будим свако јутро у пола шест.
• Значи, чврста спартанска рука влада у породици Шешељ?
– Тек ћу да заведем ред.
• Да се мало уозбиљимо. Ослобођени сте. Шта значи пресуда за
вас лично, али и за Србију?
– Победио сам Хашки трибунал. Ј*бо сам им мајку! Мислим,
Хашком трибуналу, као што сам
својевремено и обећао.
Дочек
за победника

VELIKA SRBIJA

• То је ваша порука грађанима
Србије?
– Порука грађанима је да буду
упорни, снажни и сложни и само
тако могу победити све. Треба да
се окану ЕУ и да се окрену интеграцијама са Русијом.
• А како ће, по вама, ова пресуда утицати на регион?
– Баш ме брига за регион и шта
они о томе мисле.
• Хрватски премијер је рекао
да је било притисака на суд.
– Нисам пратио. А и нека причају шта хоће.
• Да ли вас је звао премијер Вучић да вам честита?
– Не, и не очекујем да ће ме звати. А што би ме звао.
• А што вас не би звао?
– С Вучићем немам никакав
контакт.
• Не кажем да имате, него дуго
сте били сарадници. Људски је.
– А да ли је вредело и било људски што сам провео 12 година у
Хагу? Ма неће мене звати Вучић.
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Победа над Хагом
• А Тома?
– Ма какав Тома. Не бих му се, искрено, ни јавио.
Што би се модерно рекло, блокираћу га у телефону. А и њему поручујем исто што и Хагу.
• А ко вас је онда звао?
– Па ево, има више од 200 позива. Не знам ко ме
је звао. Сигуран сам да ће ме звати бивши оптуженици из Хага. Е, сада који – не знам.
• Шта сте урадили прво после конференције за
новинаре?
– Отишао сам кући и дремнуо.
• Да ли сте прославили уз неку песму?
– Ма, јок. Певаћу и славићу тек после 24. априла.
Био сам хладан као шприцер.
• Да нисте прославили уз шприцер?
– Не, волим црно вино и можда ћу попити једну
чашу.
• А неко печење?
– Не, колико сам видео у кухињи, моја Јадранка
је спремила купус. Нема прасета, не да жена, а и мала ми је пензија.

Реаговања

Томислав Николић, председник Србије
ПРЕСУДА МЕРА ЗА СРБИНА
Индиферентан сам према пресуди лидеру радикала Војиславу Шешељу и према њему лично. Нисам
размишљао шта би могло да се деси, али мера за Србина је да ли га је Хашки суд ослободио или осудио.
Милорад Додик, председник РС
ПРИЗНАЊЕ ЗА ШЕШЕЉА
Шешељу треба одати признање за истрајност, способност и спремност да, из потпуно неравноправних
услова и нефер суђења, изађе као победник.

Биљана Плавшић, бивша председница РС
ШЕШЕЉЕВА ПОБЕДА
Шешељ је победио. Он ни за шта није крив. Говорио је ужасне ствари, али није имао никакву функцију која би га обавезивала да пази шта говори. А осудити га за вербални деликт било би враћање на време
Стаљина, Хитлера.
Наташа Кандић, Фонд за хуманитарно право
ИЗНЕНАЂЕЊЕ
Пресуда је изненађујућа и тешко може да се одржи
у жалбеном поступку.
Ненад Чанак, лидер ЛСВ
ШОКАНТНА ПРЕСУДА
Шокиран сам пресудом. Сви протерани и унесрећени деведесетих заслужују правду.

Борислав Стефановић, лидер Левице Србије
ПОБЕДА ПРАВА
Пресуда представља победу права над силом. Ипак,
у моралном смислу нема много везе с реалношћу и
свим што се дешавало у СФРЈ.

Веселин Шљиванчанин, бивши официр ЈНА
ВОЈО, ЧЕСТИТАМ!
Честитам, Војо! Мило ми је што Трибунал више не
доноси пресуде које су политичке или засноване на
лажима и неистинама.
Порасли апетити
БОРИЋУ СЕ ДА БУДЕМ ПРЕМИЈЕР
Да ли ће вам ослобађајућа пресуда помоћи у кампањи?
– Хоће, сигуран сам. Борићу се на изборима да будем премијер.
• Да ли бисте били део владе СНС?
– Ако се одрекну ЕУ.
• Значи, што се вас тиче, напредњаци треба да се
одрекну ЕУ, али не и Томислава Николића?
– Тома је свакако политички мртав, па не морају
додатно да га се одричу.
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Шешељ визионар

Говор воЈиСЛава шешеЉа
на СКУПУ ПоДршКе ДонаЛДУ трамПУ
ПовоДом ПоСете Џозефа баЈДена
постизање коначног мира на Балкану, и да противниБраћо Срби и сестре Српкиње,
Ми српски радикали окупили смо се данас овде да ци независног Косова морају бити заустављени. Нас,
протестујемо што је зликовац и злочинац Џозеф Бај- противнике независног Косова никада нико неће зауден својим присуством опет опоганио свету српску ставити, а ми ћемо зауставити злочинце попут Џозефа Бајдена.
земљу. Дошли смо да му кажемо
Рекао је Бајден да су Срби неда га, колико год челници режиписмени дегенерици, силоватема који тренутно влада Србијом
бомбардовање Срба
пузали, Србија не воли, да га Ср- који су били наши савезници љи, убице беба, касапи и агресори. А онда вечерас Бајден иде мебија мрзи, да је Србији Џозеф Бају оба светска рата
ђу писмене, иде међу најписмеден одвратан. Никада Србија забило је велика грешка.
није. Данас дају улици име његоборавити неће да је Џозеф БајСрби су веома добри људи, вог сина који је умро од прекоден био један од највећих загомерне дозе дроге. Чак је и његов
ворника бомбардовања српског
нажалост, Клинтонова
син заслужан за Косово. Зашто?
народа, убијања наше деце, разаадминистрација нанела им је Па зато што су ту дрогу у Америрања, отимања српских земаља,
доста зла, али и целом
ку донели Шиптари. Поред коотимања светог Косова и Метобалкану, од кога су
лумбијске мафије, тамо је најхије, великих делова Републике
бројнија и најопаснија шиптарСрпске, целе Републике Српске
направили хаос.
ска мафија. И сад, убију му сина
Крајине.
дрогом, па после кажу – ево улиБраћо и сестре, такав зликоца, нек носи његово име. Бајден
вац и злочинац опет овде ужива почасти, опет је српје
још
ре
као
да
по
ред
могуће победе на Косову постоји
ска гарда постројена да га дочека – да дочека српског
архинепријатеља! Подсетимо се, браћо и сестре, шта је све већи ризик да ће се Србија и Русија удружити да ту
Џозеф Бајден говорио против српског народа. Године победу претворе у пораз. То је тачно, Србија и Русија
2002. рекао је: „Наш посао на Балкану није завршен ће се у најскорије време удружити, овај прозападни
све док Косово, Македонија и Албанија не постану део режим ће отићи са сцене на сметлиште историје. ДОНАТО и ЕУ.” То су речи Џозефа Бајдена. Изјавио је Џо- ЛАЗЕ СРПСКИ РАДИКАЛИ И ТАЈ НАШ ПУТ КА ПОБЕДИ
зеф Бајден да је независност Косова прекретница за НИКО ЗАУСТАВИТИ НЕ МОЖЕ! И ОНДА ЋЕМО СЕ
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Шешељ визионар
УДРУЖИТИ СА РУСИЈОМ И ЗА БАЈДЕНОВЕ ПРИЈАТЕЉЕ И САВЕЗНИКЕ НА БАЛКАНУ МЕСТА БИТИ НЕЋЕ.
За време бомбардовања Бајден је изјављивао – Требало би да кажемо да ће бити америчких жртава, требало би да одемо у Београд да извршимо окупацију земље у јапанско-немачком стилу. То је говорио, али нису успели да нас победе на бојном пољу, зато су организовали прву мафијашку револуцију у историји човечанства и 5. октобра довели на власт шљам и олош
америчким новцем.
Бајден је још изјавио да САД морају да предводе Запад у одлучујућем одговору на српску агресију почињући напад одлучујућим ударима по српској артиљерији, па ударише по српској деци, по цивилним објектима, по српским градовима и селима, по српским мостовима и фабрикама. То је урадила та животиња која
се зове Џозеф Бајден заједно са својим сарадницима.
Зато је он у Србији непожељан.
Лажу га и Томислав Николић и Александар Вучић
кад му нуде топлу добродошлицу. Српски народ га не
подноси. Српски народ га мрзи. Али дошло је време да
и Американци избришу велику љагу из своје историје, дошло је време да ови бандити оду са политичке
сцене. Америка има пред собом перспективу, Америка
има Доналда Трампа а ми српски радикали из све снаге подржавамо Доналда Трампа и позивамо нашу браћу Србе који живе у Сједињеним Државама да листом
гласају за Трампа. VOTE TRUMP FOR FUTURE OF SERBIA (ГЛАСАЈ ЗА ТРАМПА ЗА БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ). Браћо и сестре, Доналд Трамп се већ изјаснио о свим питањима која се тичу виталних и егзистенцијалних ин-

Бајден је непожељан у Србији

тереса српског народа. Он је један од ретких америчких политичара који је тражио опроштај од српског
народа због бомбардовања. Он је искрен, он је частан,
доноси мир човечанству и враћа понос Америци. Браћо и сестре, из петних жила подржимо Доналда Трампа. Живели!

Једини у Србији јавно подржао Трампа
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Интервју
интервју војислава шешеља за руску националну телевизију

рУСиЈа Је иСКрено навиЈаЛа за трамПа Као и ми
• Председник Томислав Николић је рекао да ће, ако буду угрожена права Срба на Косову, он увести војску на Косово?
– Томислав Николић је свестан
да на предстојећим председничким изборима нема никаквих шанси. Он је губитник, њега неће да
кандидује ни његова СНС и он је
хтео сад да исконструише крвави
инцидент да би својим жестоким
изјавама подигао патриотско расположење народа и да би свој углед
на неки начин обновио јер је тешко компромитован разним криминалним аферама. На сву срећу,
то је на време заустављено јер и
иначе српски народ на Косову веома тешко живи и сваки дан је изложен страдањима, хапшењима, прогону, премлаћивању, убиствима и
није нам то требало. Није нам то
требало док не оде Обамина администрација. То је сулудо. Треба да
оде Обама, да видимо како ће се
договарати Русија и Трампова администрација, да видимо хоће ли
се нешто променити, да видимо да
ли Русију можемо мало више ангажовати на Балкану, па да онда неки озбиљнији потез повучемо, а не
сад му треба пред изборе и мисли
– народ ће одмах почети да га слави – ево иде јуначина са два сина и
гласаће за њега. Неће. Изгубио је
све. Прозрео је народ ту игру, а та
игра је могла да буде веома опасна.
• А да ли данашње српске власти уопште схватају шта да се ради
убудуће или покушавају да лавирају између свих?
– Не, Вучић прави страшну грешку што мисли да може да седи на
две столице, што мисли да може да
буде са Русијом пријатељ и савезник и да може да уводи Србију у
ЕУ. Те две ствари су неспојиве. И да
се још договара са НАТО пактом,
не баш о учлањењу, али о високим
степенима сарадње. То не може.
Србија треба да се што пре опреде-
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ли. Или смо за Русију, за интеграцију са Русијом, или смо за западне
опције и онда губимо све. Ми Косово можемо сачувати само уз руску
помоћ, али се морамо на тај начин
интегрисати са Русијом да Русија,
кад брани Косово, не брани га зато
што је српско, него зато што је и
руско. Толики мора бити степен
наше интеграције са Русијом. Отприлике, ми желимо статус какав
има Белорусија, чак и ближи.
• Летос, приликом посете Џозефа Бајдена, ви и ваши чланови сте
изашли са мајицама са ликом Доналда Трампа, са натписом „Гласај
за Трампа”. Сада је Трамп победио.
Шта мислите, хоће ли успети у Русији и Србији да се почне дијалог
са САД?
– Ми очекујемо прво дијалог Путина и Трампа. Ми желимо да се
они споразумеју о кључним кризним ситуацијама у свету. Ми желимо поделу интересних сфера из-

међу Русије и Америке као двеју
највећих сила. Ми желимо да Русија поврати велики део онога што је
изгубила преварама Запада у време Горбачова и Јељцина. Ми желимо да се Русија врати и на Балкан.
Балкан је природна сфера руског
утицаја. Ми на то рачунамо и ми
све своје политичке планове изграђујемо на тој пројекцији и не
треба нам сад да на брзину изазовемо оружани сукоб и још Срби да
буду окривљени, јер цели онај воз
су исцртали провокативним паролама и тако даље. Јесте Косово Србија, али ви не можете сад без довољно оружја и муниције да га
проведете кроз албанске средине
на Косову без инцидента.
• А шта мислите, за време Трампа, може ли се изменити однос
према бившим југословенским републикама и да ли ће они престати
да гледају на то као на плацдарм за
НАТО?

ЈЕДИНО РЕШЕЊЕ:
Интеграција са Русијом
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ГАРАНТ ОЧУВАЊА КОСОВА: Савез са Русијом

– Ја мислим да је он највећа опасност за НАТО. Како ће се он поставити према српском питању ја не
знам. Ми смо много допринели да
он буде изабран. Мој глас је био
утицајан у српској емиграцији, тамо где су највеће концентрације
Срба. То је северни део државе Индијана, градови Шервил, Меривил,
Гери итд. Тамо је пресудан био српски глас. У држави Мичиген, тамо
код Детроита такође, у држави Индијани исто тако, у држави Њу Јорк
исто и још у неким срединама. Кад
би се неко озбиљно бавио анализом тих резултата, могао би да дође до резултата да су Срби превагнули.
•Американци сада окривљују Русију да је Русија учинила све за победу Трампа. Да ли ви верујете у то?
– Не. Русија је искрено навијала
за Трампа као што смо и ми навијали, али да је Русија правила то као
неки свој субверзивни програм, ја
у то не верујем јер вашингтонски
естаблишмент је досадио народу у
Америци и Трамп је човек који је
дошао да сруши тај естаблишмент,
да покуша нешто изнова да уради.
Да ли ће бити успешан или не, ја не
знам унапред, али је добро потресао и Америку и цели свет.
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• Да ли је Србија данас спремна
да са оружјем у рукама штити интересе својих грађана на Косову?
– Србија то не може сама. Може
уз руску помоћ, сама не може. Наша
војска је уништена, укинута је општа војна обавеза, имамо врло мало војника, не можемо сами ако се
НАТО умеша. Дакле, без Русије не
можемо. Морамо бити спремни за
све опције, али да сада, недељу дана пред смену администрације у
Вашингтону, провоцирамо, звецкамо оружјем и претимо, то је лудило. Зашто да то радимо? Треба
да ћутимо, да будемо мирни, да
што пре оду ови српски непријатељи. Видите, они свуда у свету журе
да што више напакосте. Ево, у последњим моментима искрцавају се
у Пољској да би заоштрили односе
са Русијом. Све док није Трамп дошао на власт, покушавају да пробуде што више неуралгичних тачака.
• Зашто су се Албанци уплашили овог воза?
– Нисам ја сигуран да су се уплашили. Мислим да су се обрадовали
и да су зато послали ову своју јединицу. Најава овог воза била им је
оправдање да ова јединица дође у
чисто српску средину. Друго, ово је
Албанцима било врло повољно
због ситуације са хапшењем Хара-
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динаја, да кажу – пустите га да иде,
видите шта нам раде Срби, видите
како Срби провоцирају, Срби хоће
нови рат и тако даље.
• Шта мислите о противкандидатима на изборима?
– Викиликс је потпуно демаскирао Вука Јеремића, а други кандидат кога би Запад желео је Саша
Јанковић, али они неће да скроз
оборе Вучића. Желе да га ослабе,
да нема сву власт у рукама и да
имају неку противтежу у чисто западном играчу, пошто им Вучић
није поуздан због руске везе.
• А да ли они имају подршку у
Србији?
– Па, Вучић има још увек највећу
подршку, нема сумње. Ја не волим
што је то тако, али он још увек држи добар део нашег бирачког тела
и он је обесмислио постојање прозападних странака, јер је преузео
њихово бирачко тело својом проевропском политиком.
• Како ће даље бити у односу са
Албанцима, хоће ли успети нешто
са њима да се постигне?
– Па, ја вам кажем – све што сада
треба да радимо је мало стрпљења. Све што можемо да радимо је
искључиво уз руску помоћ, без руске помоћи ништа, али никад се
нећемо одрећи Косова.
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Пет СрПСКиХ банаКа ЛиКвиДирано Је
По наЛоГУ из иноСтранСтва

Од двехиљадите године, свакој влади Србије до сада стижу директиве из европских и америчких центара моћи, банкарских и мултинационалних корпорација, тзв. међународних институција и
свих других механизама за притисак на мале и обесправљене државе.
Доказ за то су налози који су стизали нашој влади још од 2001. године. Ти налози значе не само
директиву да се нешто изврши, већ и ко, када, којим средствима и на који начин то да уради.
Те налоге о ликвидацији пет водећих српских банака приказујемо у следећем тексту, уз напомену да њихова ликвидација траје пуних 15 година.
Из Ђакова у Хрватској стигли су рачунарски програми и налози на новохрватском језику по
којима ће радити пет српских банака у ликвидацији.
Први доказ је регистрација три нова привредна друштва настала од ЈП Железнице Србије (Инфраструктура, Србија воз, за путнички превоз и Србија Карго, за превоз терета), уз посебно истицање да је та реорганизација извршена на основу плана Светске банке. До тада смо сматрали да неко
моћан изван Србије управља нама, али само у глобалним, посебно војним, дипломатским и политичким питањима. Влада Србије донела је ту одлуку, у чијем заглављу изричито стоји: на основу
плана Светске банке.
Други доказ је сценарио гашења пет водећих банака у Србији, који је 2001. и 2002. године достављен, са свим детаљима његовог спровођења, Народној банци Србије и Агенцији за осигурање депозита.
Србија је данас потпуно зависна држава, што потврђује и следећи диктат из децембра 2001. и јануара 2002. године о гашењу пет српских банака (Беобанке, Београдске банке, Југобанке, Инвест
банке и Борске банке).
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Пише Миодраг Скулић
иквидација пет водећих српских банака испланирана је
у иностранству. То се скривало од запослених. Главну улогу
су имали људи из иностранства, а
познато је да су Млађан Динкић,
Божидар Ђелић и Радован Јелачић
били тек пуки извршиоци туђих
налога. То се јасно види из дописа
који је 12. децембра 2001. године
Џорџ Мулине послао Весни Џинић,
тадашњој директори Агенције за
осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака, у којем
издаје прецизна упутства за спровођење, како наводи „акције банкротства пет банака”.
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Из писма које је 7. децембра
2001. године Ђурђица Огњеновић,
саветник за осигурање депозита у
међународној финансијској институцији ДФИД , упутила Весни Џинић, директору Агенције, види се
да је дан раније, 6. децембра, одржан састанак са вицегувернером
НБЈ Радованом Јелашићем и да се
већ тада знало да ће 4. јануара
2002. године бити покренут и стечајни поступак над тих пет банака.
То доказују интерни меморандум од 12. децембра 2001. године и
извештај од 7. децембра 2001. године.

ИНТЕРНИ МЕМОРАНДУМ
12. децембар 2001. године,
за Весну Џинић, шаље: Џорџ Мулине
Предмет: Акција банкротства пет банака
Следећих неколико ставки
морају се размотрити што је могуће пре.

Тимови за пет банака:
Препорука је да имамо тимове
управе за банкротство за сваку
банку, састављене као што следи:
вођа тима, адвокат, менаџер за затварање и отварање биланса, ме-
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наџер за обавезе, менаџер за имовину и менаџер за зграде.
1) Директор банке Југо Бор је
пристао да остане ако и када банка
буде у банкротству. Ако он има
квалификоване људе међу својим
радницима, они треба да буду одабрани, ако банка нема квалификоване људе, онда треба да му обезбедимо људе од радника одавде из
Агенције.
2) Зоран у Југобанци је навео
да није заинтересован да остане
као ликвидациони управник. Треба да наименујемо некога на то место, можда Зоран може да препоручи некога из банке. К томе, ја ћу
замолити Зорана да препоручи друге људе из банке да помогну ликвидационом управнику.
3) Верујем да сте одабрали новог директора у Беобанци и он је
изјавио да је заинтересован да буде ликвидациони управник. Замолио бих га да одабере особље од
тренутно запослених у банци.
4) Разумео сам да не мислите
да садашњи директор Инвестбанке има способности да буде ликвидациони управник. Ако је то тачно,
онда треба да одаберемо особу и
да јој помогнемо да одабере тим
који ће му помоћи.

23

Економија
5) Мислим да имате поверење
у нову особу у Београдској банци.
И треба да потврдимо да је он заинтересован да буде ликвидациони управник. Под претпоставком
да потврдимо да је он заинтересован, треба да одаберете тим који
ће му помоћи од тренутно запослених у банци.
Управници и њихово особље
треба да буду обучени, укључујући
и 6 или 7 људи које бисмо запослили од интервјуа које смо Оливера и
ја спровели ове недеље. Бил Томас
одлази из Београда 14. децембра,
Дејвид Паркер 22. децембра. Томас
се не враћа до 4. јануара, међутим,
Дејвид се враћа 28. децембра. Ако
је то могуће, било би добро да искористите четвртак и петак ове
недеље да обаве обуку особља ових
пет банака, док је Томас још овде.
Ако то није могуће, онда може
спровести обуку следеће недеље и
крајем ове недеље, када се врати у
Београд.

Обезбеђење
Важно је да одредите некога
као одговорног за обезбеђење у
Агенцији и у пет банака. Разговарали смо са особом по имену Мрвошевић. Тренутно је запослен у
Беобанци. Он је адвокат по образовању и тренутно ради као директор обезбеђења у Беобанци. Препоручујем да унајмите господина
Мрвошевића као директора обезбеђења у Агенцији и замолите га
да припреми план за обезбеђење у
Агенцији и у пет банака. Ја бих користио комбинацију полиције и
фирми за обезбеђење, а господин
Мрвошевић зна најбоље фирме за
овај посао.

Аутомобили
Биће нам потребно коришћење три аутомобила следећих шест
месеци. Они ће бити коришћени за
превоз особља до Бора и преношење порука у околини Београда.
Предлажем да узмете ове аутомобиле из четири банке у Београду.

Упутство за ликвидацију
Тражио сам од Јелене да обезбеди верзију овог упутства на српском језику. Неки мисле да је то
упутство предугачко и детаљно.
Дејвид и Бил ће припремити извршни сажетак овог упутства на око
пет страница. Обука ће се базира-
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ти на овом сажетку. С обзиром на
број банака које иду у банкрот, веома је важно да будемо што конструктивнији и да захтевамо од
ликвидационих управника да припреме кратке писане недељне извештаје.
Да ли треба да припремимо
концепт рада и уговора за ЗОП? Морамо да будемо сигурни да обе стране, и ЗОП и Агенција, схватају које
дужности треба да буду извршене,
датум и банке које су укључене.
Уговарачи
Морамо да поставимо уговоре
за различите банке. Постоје сукоби интереса који ће диктирати нека постављења. Да ли желите да
провизија одреди ове одлуке или
ви или Оливера желите да будете
умешачи?

Социјални програм
Императивно је да социјални
програм за запослене у банкама
буде направљен. Новац је обезбеђен за плаћање и запослени у Бироу рада су свесни програма и како
га треба спровести. Уколико ово не
буде урађено како треба, имаћемо
незамисливе друштвене немире.
Морамо да у свакој банци обезбедимо летак са детаљима програма
и како запослени може да започне
процес примања отпремнине итд.
Информација
депонентима
Пре интервенције важно је да
у свакој филијали банке обезбедимо информације са детаљима шта
ће се десити са депозитима и где и
када ће средства бити расположива. Веома је важно да довољно
средстава буде на располагању институцијама за плаћање.

Плаћање пореза
Као што сте упознати, средства која обезбеђује Светска банка
не смеју се користити за плаћање
пореза било каквим владиним институцијама у Југославији. Много
пута смо били уверени да Република Србија не може наплаћивати никакве таксе. Ипак, према мојим сазнањима ово обећање није
дато написмено. Моје мишљење је
да ниједан од уговарача не може
потписати уговор без писмене потврде да никакви порези неће бити разрезани.
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ИЗВЕШТАЈ
за гђу Весну Џинић
Копија: Властимир Станковић, Анка Гајић, Гордана Сорока
Шаље: Ђурђица Огњеновић,
ДФИД саветник за осигурање депозита
ИЗВЕШТАЈ

„Дана 6. децембра одржан је састанак с вицегувернером Јелашићем у вези намирења депонената пет банака над којима ће
бити покренут стечајни поступак 4. јануара 2002. године, на
којем је закључено:
1) Да ће Агенција што хитније
одржати састанак с представницима ИТ сектора наведених пет
банака и сектора послова с грађанима ради процене њихове ИТ
опреме, обраде и могућности припреме података према предложеним форматима, а ради успоставе
информационог моста података
између банака и Агенције и банке
на коју ће се пренети подаци или
која ће да исплаћује осигуране депозите.
2) Да ће НБЈ чим прије одржати иницијални састанак, разговор
с представницима Поштанске штедионице, на коју би, према документу од 29. новембра, требало да
се пренесу сви депозити физичких
лица, ради процене могућности,
ИТ опремљености и начина на који ће пренос депозита бити остварен.
3) Да ће НБЈ хитно, након одржаног састанка с Поштанском штедионицом, а најкасније до понедељника, 10. децембра, одлучити
на који начин ће се компензирати
грађани – преносом депозита, исплатом путем налога за исплату
или на неки други начин, како би
се чим прије започеле припреме.
Темељем горе наведених закључака, Агенција је 7. децембра у
9 сати одржала састанак с представницима 5 банака – ИТ стручњацима и стручњацима из сектора
за послове са грађанима.
Презентиран им је формат тражених података, те су банке замољене за сарадњу и да према предложеном формату података које
морају да доставе у Агенцију процене колико је вријеме потребно
за обраду тих података, те да евентуално уоче проблеме, потешкоће
и наведу процену и алтернативни
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начин доставе података. Тражене
податке – предложено је да то буду
подаци на нивоу једне филијале
сваке од банака – буду припремљени до следећег четвртка, 13.
децембра.
У међувремену ће софтверска
кућа Дијалог Ђаково, Хрватска –
која је продала Агенцији права коришћења програма за исплату депозита, бити контактирана ради
свих могућих облика помоћи – контаката с пословним банкама, евентуалног састанка с њима ради што
квалитетније процене доставе података, тренинга рада с програмом, учитавања података и преноса истих на банку преузиматеља
депозита или банку исплатитеља
депозита, те ће према њиховој процени или њихови представници
доћи, према договору у Београд,
или ће се пробни (тестни) подаци
доставити њима директно. Предлажем да контакт особе у Агенцији с којима ће банке да комуницирају у међувремену и које ће такође бити контакт са мном, односно
с програмерима из Хрватске, буду
гђа Анка Гајић и г. Властимир Станковић.
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Из разговора
с пословним банкама уочено је да
би могло да буде
следећих проблема:
– коначна обрада података с
датумом отварања стечајног поступка не може
да буде у року неколико дана, из
неколико разлога. У већини банака су обрачун
и књижење камата по депозитима грађана годишњи, те се проводе након 1. јануара и трају по
неколико дана –
тако да сам обрачун камата и припис не може да
буде готов до 4.
јануара. Такође,
књижење реализованих чекова
проводи се и до
15 дана по издавању, па чекови издани 30. децембра могу бити прокњижени тек
око 15. јануара;
– већина банака за велики број
депозита уопште нема податке о
матичном броју депонента и држе
да га не могу ни на који начин, осим
од самих депонената, добити. То би
могао да буде проблем, јер је матични број депонента један од обавезних података да би се могли сублимирати сви депозити једне особе;
– иако је банкама речено да
сви ови подаци требају ради тестирања новог програма који је Агенција набавила и ради процене структуре депозита, ради евентуалне одлуке о повећању осигураних депозита – дакле, није било нити назнаке да подаци требају ради исплате
њихових депонената, уочено је да
су поједини представници банака
вероватно свјесни да је ријеч управо о стечају њихових институција,
те је могуће да бојкотују сарадњу и
доставу података.
Особно процењујем да:
1) Банке у року од неколико
дана од отварања стечајног поступка нису у могућности имати
обрађена тачна стања за дан сте-
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чаја, већ у року и до 15-20 дана од
дана стечаја, уз сву сурадњу и спремност за сурадњу.
2) Темељем тестних података
које ће проценити и помоћи у процени и ИТ стручњаци постоји могућност велике збрке у достављеним подацима, те ваља размишљати и о другој могућности успоставе ИТ моста. Уколико банке доставе тестне податке као што је договорено, до 13. децембра, то ће већ
бити процењено следећег тједна.
3) Без уске сарадње с банком
на коју би се трансфер депозита
требао радити и процене њихових
ИТ могућности није могуће одредити за колико дана Агенција може организирати исплату или пријенос.
Уколико су подаци достављени од банака према Агенцији употребљиви, тј. ако су у формату који
је тражен, те ако је банка на коју се
депозити преносе информатички
спремна, способна да их преузме,
Агенција може у кратком року од 57 дана да припреми обрађене податке за трансфер. Међутим, уколико подаци не буду достављени
на начин на који је затражено, учитавање података ће бити отежано и
није могуће проценити колико треба за исправак. Уколико се иде на
исплату депозита слањем налога за
исплату, што сматрам неекономичним због малих износа, а великог
потребног времена и новца за припрему, потребно је много више времена (можда и више седмица).
Први и основни предувјет за
организацију трансфера или исплате свих депозита јесу коначни
обрађени подаци достављени на
затражени начин, као и припреме
(информацијске и организационе)
саме банке на коју ће се извршити
трансфер или која ће исплаћивати
депозите. Уколико подаци који се
доставе нису као тражени – дакле,
ако чекови нису прокњижени у року од неколико дана, или ако камате нису обрачунате и приписане,
беспредметна је достава података,
односно поновна достава након 20
дана, јер је тада 1. Достава података – заправо достава нетачних података и ако би Агенција или било
тко други по њима поступао, настала би збрка и неповерење штедиша”.
Београд,
7. децембар 2001. године
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ОПЕРАЦИЈА БАНКРОТСТВА ОВИХ ПЕТ ВОДЕЋИХ БАНАКА,
ИСПЛАНИРАНА У ИНОСТРАНСТВУ, ИМАЛА ЈЕ КАТАСТРОФАЛНЕ
ПОСЛЕДИЦЕ ПО СРПСКУ ПРИВРЕДУ

К

ада су, 4. јануара 2002. године, четири српске банке: Беобанка, Инвестбанка, Југобанка и Београдска банка, стављене у стечај, а
затим, 13. фебруара те године и Борска банка, на чело управе тих банака ступила је Агенција за стечај и
осигурање депозита, у којој су запослени били „пиони” иностраних моћника, па су као извршиоци
прихватали планове из иностраних кухиња и до детаља их реализовали.
Како је одмах након тога отворен поступак приватизације друштвених предузећа, а међу њима и
гиганата српске привреде и носиоца развоја Србије,
Агенција за стечај и депозите банака постала је власник више од хиљаду великих привредних предузећа и давала је сагласност на процену капитала
тих предузећа, коју су обрађивали Ђунић, Влаховић,
Живана Олбина и други. Хипотеке и менице којима
је располагало ових пет банака, стављене су ван
снаге. Почела је распродаја. Сетимо се само одлуке
председника Управног одбора те агенције, господина Мирољуба Лабуса, који је истовремено био и
потпредседник савезне владе, који је у 15 часова и
15 минута, дакле, по истеку радног времена у Трговинском суду у Београду, дао сагласност да се за
22,5 милиона долара прода у директној погодби
Железара Смедерево, иако је одлука Управног одбора донета тог дана, тек у 21 час увече. Тако је Ин-

Гиганти у стечају
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вестбанка изгубила потраживање више од пола
милијарде долара.

Обавезе РТБ Бор данас
према Борској банци АД у стечају
Борска банка АД у стечају је од 13. фебруара 2004.
године и баш због њеног потраживања од Рударско-топионичарског басена Бор, није се могао закључити овај стечај. На дан 31. маја 2015. године
матично друштво (РТБ) имало је обавезе према тој
банци у стечају 5,4 милијарде динара, Топионица и
Рафинација (ТИР) две милијарде динара, Рудник
бакра Мајданпек 14,2 милијарде динара и Рудници
бакра Бор 5,8 милијарди динара, што износи 27,4
милијарде динара или 228 милиона евра.
Поред тога, РТБ Бор има обавезе и према још три
банке у стечају: Београдској банци 3,9 милијарди
динара, Југобанци 458 милиона динара и Англо-Југослав банци, Лондон, као филијали Београдске
банке 285 милиона динара. И те обавезе достигле
су скоро 40 милиона евра.
Све ове обавезе, за банке у стечају, према унапред
припремљеном плану реорганизације у износу од
268 милиона евра, треба да буду отписане 90 одсто,
а да оних десет одсто буде плаћено у пет годишњих
рата по два одсто. То практично значи да ће се отписати 241 милион евра, а да ће се остатак од 27 ми-
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лиона евра исплатити у пет наредних година по 5,4
милиона евра. Ето како се поступа у интересу поверилаца Борске банке АД у стечају, па и поверилаца
четири велике банке у стечају.
Данас су повереници Агенције за депозите, која је
стечајни управник у ових пет великих банака у стечају: Катарина Крстић у Беобанци АД у стечају, Гордана Динић у Инвестбанци АД у стечају, Рада Дивац
у Југобанци АД у стечају, Весна Ђурић у Београдској
банци АД у стечају и Бернадица Јованоски, у Борској банци АД у стечају. На крају 2014. године у стечају ових пет банака било је ангажовано 136 лица,
док је годину дана раније било 162 запослена на пословима стечаја, евиденције стечајних дужника и
поверилаца и помоћним пословима.
Укупна књиговодствена вредност преостале имовине ових пет банака у стечају на дан 1. јануара
2015. године износила је 700 милиона евра, од чега
24 милиона евра непокретна имовина, опрема, инвентар и возила, а разлику чине потраживања од
комитената.
Укупне евидентиране обавезе ових пет банака у
стечају на тај дан износе милијарду и 315 милиона
евра, па произлази да ће очекивани губитак износи
око 615 милиона евра, ако се не отписују потраживања са 90 одсто, као у случају РТБ Бора.
Да су се домаћински водили стечајеви, тврдимо
да би чист нето добитак, након опорезивања, код
ових пет банака износио милијарду евра. Али, истовремено тврдимо да су Лабус, Ђелић и Динкић, лица без икаквог познавања банкарства и привреде,
без икаквих анализа и без икаквог правног основа,
присили суд да прогласи дириговани стечај.
Ово данас публикујемо да би широке народне
масе знале на којим темељима је успостављена
зависна држава Србија.
Након тога настао је период масовне распродаје
друштвеног богатства, стеченог од народа, у периоду од краља Милана, до Броза и Милошевића.
Продаји је изложено 3.604 друштвена предузећа,
јер власт Слободана Милошевића је продала само
Телеком, а Србија је од 1991. до 1999. године прошла кроз седам ратних периода, и то:
• Распад Совјетског Савеза и губитак нашег највећег извозног тржишта
• Растурање СФР Југославије
• Рат у Српској Крајини
• Рат у БиХ
• Блокада Савета безбедности УН
• Хиперинфлација из другог полугођа 1992, целе
1993. и до 24. јануара 1994.
• Рат на Косову и Метохији и отцепљење ове наше јужне покрајине,
а није продато ниједно друштвено предузеће изузев 50 одсто Телекома.
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Само 2002. године, одмах по доласку досманлија на власт у Србији, продато је на аукцијама и тендерима 216 друштвених предузећа, а у наредној години чак 686 од укупно 3.604 друштвена предузећа, јер су фабрике прекривале све општине и радници су радили и како-тако преживљавали тих седам ратних периода. Само један од њих довољан је
за увођење ратног стања и војне диктатуре. Кад смо
код војне диктатуре, треба истаћи да она у прве
две-три године доноси народну правду и просперитет, али одмах потом постаје кочница и мора бити
замењена демократским поретком.
После испоруке Слободана Милошевића Хагу,
на Видовдан, најсветији српски празник, захтеване
од наших ратних савезника из два светска рата и
наших непријатеља из иста та два рата, наступила
је колонијална власт Европе и САД над измученом
Србијом.
Као што су досманлије одмах по доласку на
власт растуриле банкарство Србије, а са њим и СДК
(Службу друштвеног књиговодства), која је имала
контролни карактер, наступио је период распродаје друштвене, као ничије имовине. Одмах после
ових пет банака, у стечај су отишле: Шабачка, Ваљевска, Лозничка и Пожаревачка банка.
У наредном делу приказаћемо примере како је
то рађено на следећим примерима:
• продаја све три цементаре у истом дану за 22,5
милиона долара, а ино-власници су то отплатили
за две године и четири месеца;
• продаја фабрика дувана Ниш и Врање (и данас
је 2.200 коопераната остало без купца за произведени дуван, а у Нишу се не производе цигарете, већ
се увозе из Турске и само пакују у Нишу, а број запослених смањен је на четвртину);
• продаја странцима НИС-а, Ваљаонице бакра Севојно и Ваљаонице алуминијума Севојно, Хемофарма, Здравља, ЈАТ-а...
• италијанском Фијату дато је 650 милиона евра
донација, субвенција, без обавезе да плаћају доприносе и порезе на зараде за наше и њихове запослене, а немају никакву уговорену обавезу да уграђују
ни један одсто делова произведених у Србији;
• растурање 91 пољопривредно-индустријског,
односно агроиндустријског комбината, који су имали земљиште, фарме, кланице, фабрике шећера, пиваре, уљаре и бројне фабрике прехрамбених производа, па и сопствену трговину;
• продајом Имлека, Фрикома, Имеса огољен је
ПКБ, и коме је остало да се бави само примарном
пољопривредном производњом са губицима на терет Града Београда и Републике Србије;
• затворене су нове банке (Агробанка, Нова Агробанка, Развојна банка Војводине, Привредна банка,
Универзал банка) и тихо ликвидирано пословање
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Српске банке, а то је државу коштало нових 1,2 милијарде евра;
• 56 хидроинжењеринга насталих у социјализму
и одржаваних у радном стању и у време Милошевића, остало је без садржаја рада и средстава за одбрану Србије од бујица и поплава, јер држава наплаћује
водопривредни допринос на пољопривредно земљиште и од индустрије која испушта отпадне воде, а тај новац троши на буџет и не даје га хидроинжењеринзима за заштиту од поплава, па нас је поплава од пре две године коштала милијарду и по
евра, а само је делимично санирана обреновачка
брука, све је остало и даље исто, те нам се уместо
„Београда на води” може ускоро догодити да буде
„Србија у води”;
• Галеника је једина фабрика лекова у Европи коју су социјалисти два пута покрали, први пут под
Милошевићем, дајући је у чељусти белосветског
пробисвета Милана Панића, други пут Дачићеви
лопови, задужујући је за 230 милиона евра;
• растурено је грађевинарство, металопрерађивачка индустрија, уништена трговина на велико,
растурене Робне куће са 42 робне куће широм Србије, растурена трговина на мало и угоститељство,
машинска, текстилна, кожна, хемијска и дрвна индустрија, уништени научни институти;
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• банкарски систем предат је странцима за нешто више од две милијарде евра, које су поједене у
буџету, тако да данас српска привреда нема своје
банке, јер су странци данас власници 90,78 капитала у 22 банке, Република и њена јавна предузећа и
фондови 7,21, привредна друштва 1,16, грађани
0,80 и бивша СФРЈ 0,05 одсто, а данашњи власници
банака су из 12 земаља (4 грчке, 3 аустријске, 3
француске, 2 италијанске, 2 руске и по једна норвешка, кипарска, словеначка, немачка, америчка и
турска);
• од фарме пилића у Шапцу су жути направили
Концерн Фармаком, који се задужио за 652 милиона евра, након банкрота сву имовину не може да
уновчи за 80 милиона евра, а у имовини је имао
Млекару Шабац, Фабрику акумулатора Сомбор, ПИК
Дебрц, две ливнице, па чак и половину власништва
у дневном листу „Политика” старом 113 година,
као и три рудника олово-цинкане руде (Леце, Бело
брдо, Рашка и Рудник и Топионица Зајача);
• затворен је Млин у Тителу који постоји од 1881.
године који је радио чак и за време два светска рата,
угашена је Шећерана Ћуприја, која је радила од
1911. године, дакле и током оба светска рата, до
стечаја је дошло и у Индустрији црепа „Тоза Марковић” из Кикинде, у којој је било 867 запослених;
• у стечај је уведено 1.182 друштвене фирме, неке
пре приватизације, неке после поништене приватизације;
• до данас нису продате 362 друштвене фирме,
рачунајући у тај број и њихова зависна друштва и
оне се данас на тржишту могу продати за две нуле;
• 713 јавних предузећа претворено је у партијске
атаре, од чега 24 републичка и четири покрајинска
у АП Војводина;
• отпуштено је 604.550 радника, који су били запослени у индустрији, у односу на број запослених
1994. године, а од прихода од продаје свих до сада
продатих друштвених фирми и оних продатих из
стечаја наплаћено је 3,5 милијарди евра и поједено
у републичком буџету...
Уместо лечења привредних субјеката настало је
српско привредно гробље. Александар Вучић преузео је од претходне владе ДС и СПС власт без примопредаје, преузимајући кадрове из Г17 плус, а та
странка се утопила у СНС, па је тако постао гробар
српске привреде.
Пошто смо изговорили тешке речи, изнећемо
сређен попис активних стечајних поступака. Александар Вучић ће каријеру завршити на овом привредном гробљу, јер је Србија ојађена, неће га спасити ни плаћање из буџета странцима да инвестирају
у Србију, као у неку колонију за шрафцигерску индустрију и индустрију штанцераја и склапања.
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Трстеник завијен у црно
У „Првој Петолетки” из Трстеника у 2016. години
уведен је стечајни поступак у матичном друштву и
у свих 13 зависних друштава, фабрика и пратећих
садржаја: Сервоуправљачи, Цилиндри, Кочиона техника, Делови, Хидраулика, Пнеуматика, Научни центар, Режија и Енергетика, Транспорт, Промет, Обезбеђење, Исхрана.

Привреда на коленима

Економија

Краљево у црном
У Концерну Фабрика вагона Краљево, у прошлој
години уведен је стечај у Концерну и девет зависних
друштава: Друмска возила, Вагоноградња, Процесна
опрема, Гибњара, Алатница, Термопластика, Одржавање... Поред тога, у стечају је и Магнохром.

Крагујевац са црним
уместо црвеним барјаком
У прошлој години уведени су стечајеви у Аутомобилима, Ауто деловима, Ковачници, Застава специјалним возилима у Сомбору, Застава ПЕЦ, Безбедности, Застави ИТ, Застава електро у Книћу...

Гоша Смедеревска Паланка
Под стечајним поступком су, поред Корпорације
Гоша, и у Друмским возилима, Електроопреми, Фабрици за производњу алата и машина, Заједничким
пословима, Дибуту, Гоши, Узору... Поред тога, рачуни свих 16 комуналних предузећа су у блокади, чак
месецима грађани нису имали воду,док у Вршцу постоји само једно комунално предузеће, „20. октобар”, које обавља свих 14 делатности и годишње
остварује два милиона евра нето добити, али владајућа СНС и СПС то неће, јер не би имале 600 директора, возача директора, секретарица, књиговођа – партијских кадрова, из гласачке машине владајуће партије, већ само њих 120, а технички руководиоци појединих делатности за руковођење имали
би два сата дневно, а остатак времена би радили у
припадајућој делатности на опреми.
Поред „Зорке”Шабац, привреду тог региона дотукли су Концерн Фармаком, Интеркоп и Галеб
Поред Холдинга „Зорка” у стечају су и: Минерална ђубрива, Обојена металургија, Наменска, Транспорт, Сигурност, Стандард, Стан...
Некад чувено Прахово, данас представља руину од хемијског комплекса
У стечају су, поред Холдинга и: Вештачка ђубрива, Соли, Ремонт и монтажа...
ШИК Копаоник није успео Симпо да излечи, и
сам Симпо је у финансијским тешкоћама
У ШИК Копаоник из Куршумлије уведени су стечајеви у зависна друштва: Пилана, Шперана, Кухиње, Комерц...
МИН Ниш и ЕИ Ниш одавно су под ледом
Поред Холдинга МИН, у стечају су и зависна друштва: Локомотива, Вагонка, Специјална возила, ЛИВ,
Мином, Инжењеринг, Модел, Производња, Комерц...
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Корпорација ЕИ Ниш имала је 30 привредних
друштава, данас су ликвидирана, а стечајни поступци се воде у зависним друштвима: Телевизија,
Рачунари, Истраживачко-развојни институт, Индустријска електроника, Саставни делови, Компоненте, Пионир, Алпласт, Дунав, Трејд...
Лозница остала без Корпорације и десет зависних друштава
Холдинг „Вискоза” данас има у стечају матично
предузеће и десет зависних друштава: Цел влакно,
Центрофан, Целулоза, Свила, Лозофан, Корд, Хемиремонт, Крупањка, Транспорт, Стандард.
„Прва искра” Барич практично угашена
„Фиделинка” Суботица у тоталном стечају
Поред матичног друштва, у стечају је свих девет
зависних друштава: Млинарство, Скроб, Фабрика
теста, Кондиторски производи, Пекара, Дистрибуција, Некретнине, Рент а кар.
У стечају је и Фабрика за ремонт вагона „Братство”, Суботица, у ништа бољем положају није ни
Индустрија обуће „Солид” Суботица, па ни Текстилна индустрија „Железничар” Суботица, у „Северу” је
настао потоп.
Агрожив Житиште није успео да спаси „моћни” Србијагас
Холдинг корпорација Агрожив и њена четири зависна друштва са 1.500 запослених отишли су у стечај иако је ЈП „Србијагас” утрошило милионе евра да
спаси ову живинарску и месну индустрију и поред
познатог скандинавског модела „немојте се данас у
модерном свету бавити са више од једне делатности”. Дакле, највећи српски привредни болесник ЈП
Србијагас, који има 1,3 милијарде евра дугова, при-
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хватио се да лечи пет српских гиганата (ХИП Петрохемију, ХИП Азотару, МКС Кикинда, Агрожив, а
сада и Индустрију црепа „Тоза Марковић” Кикинда,
коју је преузео прошле године претварајући потраживања у капитал овог гиганта са 86,9 одсто власништва, а раније и Српску фабрику стакла из Параћина).

Путарска предузећа у стечају
У путарској привреди у стечају су: Предузеће за
путеве Београд, Партизански пут Београд, Ниш пут,
Предузеће за путеве Крагујевац, Врање пут, Предузеће за путеве Сремска Митровица, Ваљево пут, Путеви Бајина Башта, Нискоградња Ниш, као и водопривредна предузећа: Хидротехника Београд, Водоградња Лесковац, АД за водопривреду и путеве
Лозница... у стечају је и Ђурашковићева фирма Нибес група.
Данас су у стечају још и: ПИК Земун, ПИК Годомин, ПКБ Воћарске плантаже Болеч, ПИК „Драган
Марковић” Обреновац, ПИК Алексинац, ПИК Ниш,
АИК Лесковац, ПИК Делишес, ПИК Пуста Река Бојник, ПИК Лапово, Вршачки виногради, Навип, Пешчара Банатски Карловац, Поречје Вучје, Јагодински комбинат, Прокупац, Будимка, Воће Суботица,
Србијанка Ваљево, Фабрика шећера Пожаревац, Фабрика шећера Зрењанин, Фабрика шећера „Димитрије Туцовић” 1898, Београд, БИП, Јагодинска пивара, Вршачка пивара, Пивара Ниш, Фабрика уља
Плима Крушевац, Тамиш хладњача, Центропром,
БЕК Зрењанин/Београд, Банини Кикинда, „29. новембар” Суботица, „Тома Костић” Лесковац, „Бранко
Перишић” Крушевац, Југокоп Бујановац, „Тесла”
Панчево, Индустрија стакла Панчево, „Филип Кљајић” Крагујевац, Леминд Лесковац, ИКЛ Београд,
Индустрија мотора и трактора Београд, ИМТ мотокултиватори Књажевац, „Милан Благојевић” Луча-

30

ни, Необус Нови Сад, Желвоз Смедерево, „14. октобар” Крушевац, Холдинг Прва искра Барич, Шамот
Аранђеловац, Порцелан Аранђеловац, Хипол Оџаци, „21. мај” Раковица, Рекорд Раковица, Слобода
апарати Бајина Башта, Геосонда Хидрогеологија,
Грмеч Земун, Нови дом Дебељача, Савремени дом
Крушевац, Невена Лесковац, Термоелектро Београд, Фабрика хартије „Божо Томић” Чачак, Рудник
Грот Врање, „Далија” Земун, ХИНС, ХИ „Жупа” Крушевац, „1. мај” Чачак, Ветеринарски завод Земун, Југоремедија Зрењанин, „Јанко Лисјак”, Београд, Бродоградилиште Бегеј Зрењанин, Сава Бродоградилиште Сремска Митровица, МК Рудник Г. Милановац, Први мај Пирот, Јавор Ивањица, Клуз и његове
три фабрике, Борели Сомбор, ИХТМ Београд, Велефарм, Југохемија фармација, Пројметал Београд,
Златара Мајданпек, ХТП Фонтана Врњачка Бања,
Генералекспорт, ЦГ Интернационал, а то је само део
већих фирми.
Шта је у стечају, а интересантно је за читаоце
нашег листа
Веровали или не, у стечају су и:
• Дворана Дома синдиката Београд
• Дом просветних радника Југославије у Београду
• Радничко прихватилиште Београд
• Дом друштвених организација Краљево
• Раднички универзитет „Браћа Стаменковић”
Београд
• Раднички универзитет Крагујевац
• НИП Радничка штампа Београд
• НИП Дневник Нови Сад
• Богутовачка и Матарушка бања
• Клокот бања на Косову и Метохији...
Веровали или не, од пре годину дана у стечају
је и Факултет за трговину и банкарство Јанићије
и Даница Карић.
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ПРИВРЕДНИ ГИГАНТИ У СРБИЈИ СТРЕПЕ ОД ПАДА У СТЕЧАЈ

оследњи званични извештај о пословању
српских привредних гиганата објављен је
2015. године. Тада је десетине хиљада радника стрепело од увођења стечајног поступка који би
се окончао банкротством. Није било никаквог изгледа да се предложи и усвоји припремљен план реорганизације. Навешћемо 23 компаније које су
некада биле стубови српске привреде а сада су на
коленима:
• ФАП Прибој
• Икарбус Земун
• Фабрика каблова Јагодина
• Хип Петрохемија Панчево
• ХИП Азотара Панчево
• МСК Кикинда
• ЈП РЕУ Ресавица
• Утва Панчево
• Мајевица Холдинг Бачка Паланка
• „Петар Драпшин” Младеновац
• ПИМ Београд
• Група Застава возила Крагујевац
• Застава ливница Крагујевац
• Заваривач Врање
• Фабрика резног алата Чачак
• Трајал Крушевац
• Јумко
• Индустрија обуће Београд
• Индустрија трактора Београд

• Буковичка бања Аранђеловац
• Политика Београд
• Компанија Вечерње новости Београд
• ИП Просвета Београд
Очекује нас и проблем са Фијат аутомобилима Крагујевац, јер за нешто више од годину дана истиче уговор са Италијанима. Држава Србија мора изнаћи могућност да реши питање нашег јединог произвођача намештаја – Компаније Симпо из Врања. Уверени смо да ће се држава лако решити власништва у Телекому и
Комерцијалној банци, која грца у губицима, које избегава да искаже, по основу ненаплативих
кредита. Уверени смо да се држава не може лако решити проблема РХМК Трепче, Рудника и
Термоелектране Обилић, као и Брезовице на
Шар-планини и језера Газиводе на Косову и Метохији.
У наредне две године предстоји приватизација ГСП Београд, три самостална железничка
предузећа (АД Инфраструктура, Карго саобраћај и Путнички саобраћај), Аеродрома, Комерцијалне банке, Дунав осигурања, као и бројних
јавних општинских, градских, покрајинских и
републичких предузећа, с тим што се ваљда
неће попустити на значајнијој приватизацији
Електропривреде, Путева Србије, Србијашума,
Скијалишта, Вода Србије...

Циљ објављивања свих ових података је да се покаже тешко стање у српској привреди и
банкарству. На чело Србије морају доћи људи који су спремни и способни да РАДИКАЛНО мењају постојеће стање и да прекину ову агонију.
Сетимо се упада у Београдску банку и прогона Борке Вучић, па именовања Николе Живановића за управитеља те банке, човека без дана искуства; те гашења СДК и одузимања имовине за новоосновану Штедионицу, која се истовремено даје неколицини грађана.
Српска напредна странка је одговорна због тога што је без примопредаје преузела власт од
Демократске странке и СПС-а, само да би Дачићеве лажне социјалисте заштитила од одговорности за нечињење и толеранцију Динкићевих недела. Ти лажни социјалисти нису одговарали ни за 230 милиона евра, за колико су упропастили Галенику, фармацеутску индустрију.
Нису одговарали ни они ни њихов бизнисмен Бајатовић, ни за презадужено ЈП Србијагас, које
данас дугује 1,3 милијарде евра, уместо пола милиона евра, ни за упропашћену Српску фабрику стакла.
Српска напредна странка одговорна је и за преузимање кадрова из Г17 плус и опрост злодела Млађана Динкића. Обмануто је 166 привредних гиганата и њихова 102 зависна друштва у којима је уведено реструктуирање, а од реструктуирања није било ништа. Обманути
су повериоци који нису могли да наплате своја потраживања од 2003. до 2014. године.
Српска напредна странка одговорна је и за рехабилитацију Александра Влаховића, који данас председава Савезом економиста Србије.
Српска напредна странка и њен вођа, овим својим поступцима, по узору на чувену мађарску пословицу, јасно поручују народу: „Ево ти ништа и држи чврсто!”
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Шокантно откриће

вУК ЈеремиЋ
откривени изузетно опасни планови
досовског нато кандидата!
„Информер”
20. фебруар 2017. године

В

ук Јеремић, без икаквог аргумента, рекао једа се спрема изборна крађа и најавио
упад у Републичку изборну комисију. То је само најава реализације „румунског сценарија”,
упозоравају стручњаци.
Досовски НАТО кандидат за
председника Србије Вук Јеремић признао је да у изборној
ноћи планира да изазове хаос
и нереде на улицама Београда
и других градова!
Јеремић је у интервјуу за
„Ало”, без и једног јединог аргумента и доказа, рекао да се
спрема „велика изборна крађа”. Он је запретио да ће због
тога његови људи у изборној
ноћи упасти у Републичку изборну комисију и да неће дати
да се отимају гласови!?!

Извори „Информера” из Јеремићевог окружења потврђују да бивши шеф дипломатије
има јако опасне планове.
– Истина је да он планира да
изазове нереде у изборној ноћи. План је да се Вучић одмах
оптужи за крађу, да се тако
изазове реакција грађана, хаос
на улицама, али и да се поткопа Вучићев углед на Западу… –
преноси наш саговорник, који
каже да су једном од састанака
присуствовали и бивши челници „Отпора”, који су Јеремићеве присталице саветовали
како се дезинформацијама изазива хаос у медијима и јавности!?!
Стручна јавност упозорава
да су Јеремићеве претње упадом у РИК само потврда сазнања да се у Србији спрема реализација опасног „румунског
сценарија”!

Признао шта смера

Веља подржао Вука,
јер воли да крадуцка

Како је сам рекао, Јеремић са
својим изборним штабом увелико разрађује планове за упад
у РИК!
„Не смемо дозволити да се
прекраја изборна воља грађана. Зато је неопходно бити присутан на свим гласачким местима, и то се добро припремити за изборну ноћ, укључујући и у Републичкој изборној
комисији. Томе тренутно посвећујемо изузетно велику пажњу и енергију”, рекао је Јеремић, који ни јуче није желео да
говори за „Информер”.

Нова Србија, странка Велимира Илића и дојучерашњи коалициони партнер СНС-а, одлучила је јуче да подржи кандидатуру Вука Јеремића. Та одлука је донета на седници Председништва странке у Чачку.
„Јеремић је једини који на
прави начин може да се супротстави Вучићу”, саопштила
је НС.
Подсећамо, Илић је раскинуо коалицију са напредњацима када је премијер Вучић одбио да га постави за новог директора „Коридора Србије”. Да-
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Планира нереде
у изборној ноћи
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Шокантно откриће

СПрема рат:
кле, пошто му Вучић није дао
да „крадуцка“, Илић се одлучио
да пређе код Јеремића.
Аналитичар Драгомир Анђелковић сматра да је Јеремић
свестан своје немоћи у дуелу са
Вучићем и да зато већ сада припрема терен причом о крађи.
– Пошто постоји огроман раскорак између Јеремићевих великих амбиција и никаквих шанси у дуелу са Вучићем, он сада
покреће причу о изборној крађи како би релативизовао пораз. Пошто очигледно планира
да настави да се бави политиком и после избора, на овај начин код бирача жели да се представи као неко ко је оштећен, а
не неко потучен до ногу у фер и
поштеној утакмици – истиче
Анђелковић, додајући да је та
тактика проваљена и да му неће проћи.
Сорошеви и Хиларини
плаћеници припремају
хаос и нереде

Наш лист је још 9. фебруара
открио да Јеремић припрема
„румунски сценарио” за Србију
у ноћи избора. У ту сврху је, како смо сазнали, већ разрадио
детаљан план са својим сарадницима, иначе бившим саветницима Хилари Клинтон и плаћеницима Џорџа Сороша.
Њихова идеја је да у изборној
ноћи оптуже премијера Вучића
и СНС за велику крађу како би
изазвали бес код људи и позвали их да изађу на улице. Тамо
би већ били организовани њихови људи који би покушали да
изазову крваве сукобе с полицијом.
Бивши високи оперативац
Државне безбедности Божа Спасић наводи да Јеремић, очигледно, користи искуства за-
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падних спин-доктора и пропагандиста, која су се већ показала успешним у земљама источне Европе.
– Треба бити јако опрезан с
овим претњама, то је и румунски, и грузијски, и украјински
сценарио у најави. Јасно је по
свему овоме да имају циљ да
током ноћи на улице Београда,
а нарочито око РИК-а, изведу
око 20.000 људи и да тамо изазову хаос и промене вољу грађана. Имали смо слично искуство већ на парламентарним
изборима… – упозорава Спасић.
Прошло је твоје време

Потпредседник СНС Миленко Јованов поручио је јуче да
грађани Србије не желе да их
Јеремић враћа у време паљења
Скупштине, премлаћивања људи на улици, кризних штабова,
пљачке и отимачине.
– Сада је свакоме потпуно јасно да је Јеремић човек који жели да изазове нестабилност, хаос, сукобе и насиље. Спреман је
да уради буквално све, само да
омогући својој лоповској дружини да поново отима, пљачка
и богати се… – рекао је Јованов.
Јанковић
отворено напао Вука

Други досовски кандидат за
председника Србије Саша Јанковић напао је јуче Вука Јеремића, поново одбијајући да му
обећа подршку у евентуалном
другом кругу избора.
„Јеремићеве изјаве да ме подржава у другом кругу, а ни
први круг још није почео, део
су његове кампање којом сугерише да смо веома слични. Он
их често даје да, логично, ојача
себе, а не мене”, изјавио је Јанковић.
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Преварант и Лажов вУК ЈеремиЋ!
шешеЉ оДбрУСио ДоСовСКом КанДиДатУ: Јеремићу,
лажеш, ниси ми помогао, оставио си ме да умрем у Хагу!

Л

„Информер”, 10. фебруар 2017. године

идер радикала Војислав Шешељ тврди да је досовски
кандидат за председника Вук Јеремић безочно слагао
када је на једној од својих трибина рекао да је помагао Шешељу док је овај био у затвору Хашког трибунала! Штавише,
шеф СРС истиче да је Јеремић док је био шеф дипломатије
био спреман да га пусти да умре заточен у Хагу!
Све је почело тако што је Јеремић на трибини у Смедереву изјавио да је лично помагао Шешељу у тренуцима „кад му је било најтеже и кад су га сви оставили”!?
– Кад му је било тешко и кад су га оставили чак и његови саборци, мало људи у Србији му је помагало, а у тај круг сам спадао и ја!
Ако ми не верујете, питајте човека који му је био лојалан до краја,
а то је Дејан Мировић – поручио је Јеремић својим присталицама.
Од Јеремићевих сарадника, очекивано, нисмо чули на коју врсту помоћи је мислио, као ни од Шешељевог бившег правног заступника Дејана Мировића. На другој страни, Шешељ каже да први пут чује да му је Јеремић на било који начин помогао у животу.
– Јеремић, као и увек, лаже! Лаже као пас! Он ми никада у животу ништа није помогао! Истина је само да је Вјерица Радета једном звала Јеремића док сам био у Хагу, тешко болестан, да га пита
може ли да провери како сам. Он јој је рекао да ће сазнати и јавити, а никад јој се после тога није јавио! Оставио ме је буквално да
умрем у Хагу. Али, ето, ја сам, на његову несрећу, преживео и нећу
се смирити док га не раскринкам... – закључује Шешељ.

ОПЕТ ЛАЖЕ:
Није помогао Шешељу
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војислав шешељ
одговорио вуку Јеремићу

В

„Ало”, 2. фебруар 2017. године

ојислав Шешељ, лидер радикала, одговорио на прозивке председничког кандидата Вука Јеремића, који је гостујући у једној емисији казао
да је Војислав Шешељ уцењени човек нарушеног здравља.
Лидер радикала је истакао да
Јеремић има проблем са наркоманијом.
Војислав Шешељ тврди да Јеремић не успева да санира свој
основни здравствени проблем,
наркоманију.
– Документи „Викиликса” су
оригинални и ту нема лагања,
то се може проверити на интернету. Све што сам изнео да је Јеремић говорио у америчкој амбасади и међу страним дипломатама, све је истина – рекао је
Шешељ и додао да је он неупоредиво здравији од Јеремића.
– Јесам ја имао здравствених
проблема и са срцем и са канцером, међутим, ја сам те проблеме санирао, а Јеремић свој основни здравствени проблем не успева да санира, а то је наркоманија. Њега Американци нису могли прогурати за генералног секретара УН без руске сагласности, а он је водећи кампању да
то постане хтео да превари и
Русе, али су га Руси провалили –
казао је он, истичући да није
уцењен човек.
– Мене не може нико уценити. Могуће је да би могли опет
једног дана да ме позову у Хаг,
али са функције председника
Републике се не иде у Хаг и ако
будем изабран за шефа државе,
нема од тога ништа – истиче
лидер СРС-а.
MART 2017. BROJ 3571

вука Јеремића
финансирају исти они
који финансирају
исламску државу!

ОБОЛЕЛИ ОД ПОХЛЕПЕ:
Брачни пар Николић

НАТО кандидат

„Информер”, 6. фебруар 2017.

Вук Јеремић, бивши шеф дипломатије и досовски кандидат за председника Србије, сваком посланику у српском парламенту који га подржи одмах
даје најмање 100.000 евра у
кешу!
Ово тврди лидер Српске радикалне странке Војислав Шешељ,
који каже и да је Јеремићу, после
новог посланичког клуба који
предводи бивша шефица Демократске странке Србије Санда Рашковић Ивић, у плану да врбује
још неколико парламентараца.
Теоретски, колико пара Катар
и Саудијска Арабија дају Јеремићу, он може да купи и целу Скупштину!
– Према мојим информацијама, Јеремић плаћа посланике од
100.000 до 300.000 евра! Колико
знам, ништа није нудио ниједном посланику радикала, мада
ту не може ни да прође. Међутим, чуо сам да пикира на три
посланика Српског покрета обнове Вука Драшковића – истиче
Шешељ за „Информер”.
Према његовим речима, Јеремић има огромне паре, које му
дају ИСИС финансијери Катар и
Саудијска Арабија.
– Вук неће жалити милионе.
Верујем да ће се његов посланички клуб проширити и да ће
му прићи један број посланика
из мањих странака јер оне немају дисциплину. Теоретски, колико има пара, Јеремић може да купи и целу Скупштину Србије! Ово
само показује да је српски парламент постао једна велика пијаца,
где се гази Устав. У њему, наиме,
пише да је сваки народни посланик власник мандата, али да га
може дати странци на располагање – наглашава Шешељ.

BROJ 3571 MART 2017.

Јанковића и Јеремића пумпају хелијумом!

„Курир”, 9. јануар 2017. године

Ако су Вучићу дали квоту 1,85, онда би мени отприлике требало да дају 2,5, каже Шешељ
Иако већ има кладилаца који знају на ког ће кандидата ставити свој улог уочи председничких избора како би зарадили нешто
новца, лидер СРС Војислав Шешељ као свог опонента у трци за
председничку фотељу види једино премијера Србије Александра
Вучића.
Шешељ каже да једино Вучић и он могу у други круг.
– Не верујем да Томислав Николић може имати више гласова
од мене. За Вучића је могуће. Они који фаворизују Јеремића и Јанковића, ти им напумпавају мишиће хелијумом и кад им препумпају, они ће онда одлетети у космос. Тако ће проћи и на изборима.
Ако су Вучићу дали квоту 1,85, онда би мени отприлике требало
да дају 2,5 – каже Шешељ.
Аналитичар Драгомир Анђелковић истиче да је Вучић фаворит уколико се кандидује.
– Ако се Вучић кандидује, нема никакве дилеме да ће он бити
председник, само је питање да ли у првом или у другом кругу. Ако
се Николић кандидује, уз максималну помоћ СНС, он је исто фаворит – каже Анђелковић.
На питање зашто су Дачић и Шешељ боље позиционирани у
односу на Јанковића и Јеремића, Анђелковић каже:
– Јасно је да ни Јанковић ни Јеремић не могу да изађу као победници изборног процеса. Они су само кандидати који могу релативно доста гласова опозиције да привуку у првом кругу, али
не и да тријумфално изађу из процеса, тако да кладионичари ту
не греше.
Јеремић, Јанковић, Николић и Ивица Дачић нису хтели да коментаришу висине квота на кладионицама.
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Интервју

шешеЉ: Једино ја критикујем вучића,
обрадовић само лаје без везе!

„Правда”
12. фебруар 2017. године

В

учић неће стати иза Николића, сматра председник Српске радикалне странке и кандидат на предстојећим председничким изборима у Србији Војислав
Шешељ.
Лидер Српске радикалне странке Војислав Шешељ у интервјуу
за дневне новине „Ало”, који вам
преносимо у целости, говорио је
о односу са Александром Вучићем и Томиславом Николићем, а
открива и од кога највише стрепи у изборној трци за председника и кога би у њој „до ногу потукао”, као и о Вуку Јеремићу и Саши Јанковићу.
Шта бисте више волели, да
се кандидује Александар Вучић или Томислав Николић?
Више бих волео да се кандидује Николић. Онда би то била моја
сигурна победа, а ако се кандиду-

је Вучић, биће гадно и неизвесно
до последњег момента.
Значи да навијате за Тому?
Не навијам ја за њега, него бих
желео да он буде кандидат напредњака.
А шта мислите, каква ће бити одлука СНС-а?
Не верујем да ће Вучић стати
иза Николића. Он је свестан великих ризика које та одлука доноси и није спреман да их преузме.
Он сматра да би Николићев
пораз био и његов лични пораз,
што објективно и јесте, и то је једини разлог што неће да кандидује Николића. Иначе би му Николић највише одговарао, не меша се у свој посао, нити шта зна,
нити шта уме.
Добро га познајете, да ли би
Николић био у стању да на изборе крене сам ако га СНС не
кандидује?

Аргументована критика напредњачког режима
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Не верујем да би имао храбрости да иде самостално, једино ако
буде правио неку комбинацију са
Вуком Јеремићем, да подупре Јеремића, а да за то добије или новац или нешто друго.
Ако победи Николић, шта ће
бити? Да ли ћете повући све
ово лоше што о њему говорите...?
Нећу ништа повући и не верујем да ће победити. Он нема никакве шансе.
Хипотетички: ви председник,
Вучић премијер. Можете ли то
да замислите?
Могу да замислим. Мислим да
би то могло да буде корисно и за
Вучића. Не ваља када је неком сва
власт концентрисана у рукама.
Стари су Грци говорили: „Када ти
је све потаман у животу, убаци
каменчић у ципелу да те жуља,
да те нешто ипак узнемирава и
мучи”. Ја бих био веома коректан
као председник државе и стриктно бих се држао Устава, али бих о
кључним питањима износио своје мишљење, враћао бих законе
на поновну расправу и гласање
ако бих сматрао да нису добри. А
када је реч о самој Влади и Вучићу, мислим да би им одговарало
то што могу бити сигурни да се
никада нећу приклонити западним силама и кренути да их рушим. То само у мом случају могу
бити сигурни, ни код Николића
не могу.
Стално се чују замерке да Вучића не критикујете довољно.
Кажу да сте његов човек?
Погледајте моје скупштинске
говоре, све моје јавне наступе –
једини ја темељно и аргументовано критикујем Вучића и његову владу. Износим чињенице, моја критика је убиствена, она поражава. Ја се држим економских,
политичких, културних, образовних и других тема. За разлику од
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неких који мисле да, ако га опсују
и вређају, да су нешто постигли.
То не вреди. Николић је најслабија карика у ланцу напредњака и
зато сам усмерио све своје нападе на њега. Бошко Обрадовић, на
пример, не зна како то треба радити, кренуо је на Вучића онако
како сам ја на Милошевића 1993.
године. Ја сам тада хтео да натерам Милошевића да ме ухапси и
два пута ме је хапсио и држао у
затвору, и то ми је било корисно у
то време. А овај зна да га Вучић
неће никада ухапсити и без везе
лаје, уместо да научи нешто из
економске области, па да онда
критикује Владу.
Како бисте ви решили ситуацију са Косовом? Да ли бисте
послали војску, као што је Николић предлагао?
Он је луд и максимално покварен. У најгорем моменту је покренуо композицију воза, ишарану споља, декорисану изнутра, да
испровоцира инцидент. Да се десио инцидент, био би на нашу
штету. Ми морамо имати још неколико месеци стрпљења, треба
чекати да Трамп преузме пуну
контролу над НАТО пактом. НАТО је сада једна звер која нема газду, самостално делује и лови, па
шта улови. Треба сачекати и први сусрет Путина и Трампа и из
тога ћемо све видети. Треће, ниједан озбиљан потез не смемо
повући, а да претходно не добијемо руску сагласност и гаранцију
подршке, шта год да се деси као
последица. Тачи није човек од политичког формата, он је ратни
злочинац који је био на челу организације која је организовала
вођење Срба у Албанију и вађење
органа.
Да ли ћемо икада сазнати
име Лауфера и да ли је расколом у СРС-у он можда прешао у
СНС?
Лауфер је остао веран, али он
није човек појединац. То су различити људи, али ја сам им дао
јединствен назив, у тренутку ми
је то пало на памет.
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Синови су вам упловили у политику. Траже ли савете од вас?
На неки начин их подстичем
да буду што самосталнији, да виде да ли је то за њих или није. Неки желе да се баве политиком,
неки не. Оне који желе, ја не спутавам.
Шта бисте радили другачије
од Николића?
Све бих другачије радио. Не
бих се разметао луксузом, живео
бих и даље веома скромно. Моја
супруга би се ретко појављивала
у јавности. Она то не воли, на силу се онда кандидовала на оним
изборима, али се испоставило да
није требало то да уради.
Да ли би можда имала фондацију?
Не би имала никакву фондацију!
Када смо код првих дама,
Драгица Николић или Мира
Марковић, која је гора?
Мира Марковић је жена интелектуалка, има знање, регуларан
факултет, докторат, објављује
књиге.
А Драгица Николић је једна неписмена, примитивна жена која
се нашла у позицији о којој никад
није могла ни сањати и зато је изгубила главу, не зна куда удара.
Раније је она била скромна, саве-

Интервју
сна жена, мајка и домаћица. Она је
од исте болести страдала као Томислав Николић, од похлепе.
Кад бисте победили, шта бисте прво урадили, осим што бисте положили заклетву, како
сте једном рекли?
Одмах бих почео да радим свој
посао.Средио бих кабинет. Не знам
да ли бих заменио све људе, прво
бих сагледао каква је кадровска
ситуација, можда има неко ко је
способан. Али Станислава Пак се
толико компромитовала наступајући као Николићев портпарол да
не би имала шта да ради, можда
би могла бити секретарица за пријем и отпрему поште.
Веља Илић је изјавио да су
му украдене слике на којима
сте ви и Душан Спасојевић.
Нажалост, нема тих фотографија јер су наши сусрети сви, осим
једнога, били у мом стану, и нико
се није сетио да фотографише, а
ја бих волео да ми је остала нека
фотографија за успомену. Не бих
коментарисао Вељу више; пошто
је он дошао у сукоб са режимом,
пошто му је странка растурена, ја
га више нећу дирати.
А какве шансе имају Јанковић и Јеремић?
Тренутно је Јеремић много јачи јер има огроман новац, а Јанковић тек треба да дође до новца,
не верујем да има неке залихе.
Обојица су без везе искрсли негде из магле.

У други круг идемо вучић и ја!
„Србин инфо”, 15. фебруар 2017.

Председник радикала, др Војислав Шешељ у ексклузивној
изјави за „Србин инфо”, поводом одлуке Председништва
СНС да премијер Србије Александар Вучић буде кандидат
на председничким изборима каже:
Очекивао сам да Вучић буде кандидат напредњака, јер је Томислав Николић сувише компромитован и нису смели њега да
кандидују јер би сигурно изгубили изборе већ у првом кругу.
Не верујем да је Николић имао шансе да уђе у други круг, овако ћемо у други круг Вучић и ја, биће то интересантна борба.
• Да ли се бојите да вас не покраду као пре 15 година?
– Та могућност увек постоји, али трудићемо се да сачувамо
свако бирачко место, да најбоље кадрове одредимо за контролоре.
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Интервју
ексклузивни интервју: др војислав шешељ

СрбиЈи Је Потребан образован,
Паметан, ДоСтоЈанСтвен ПреДСеДниК,
СПреман Да Се жртвУЈе

У

„Комерсант”, 23. јануар 2017.

ексклузивном интервјуу за
„Комерсант”, председник Српске радикалне странке и кандидат за председника Републике
Србије, др Војислав Шешељ, говори о актуелним светским променама, о себи као будућем председнику, о Доналду Трампу, Европској унији, геополитичкој позицији Србије, о нашем региону...
• Ушли смо у 2017. годину. Можете ли нам рећи по чему ћете
памтити протеклу годину и шта
је ваша највећа нада у овој?
– Протекла година је значајна
због великих промена на глобалном нивоу. Брегзит и победа Доналда Трампа на изборима у Аме-
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рици добар су знак да је Европска унија на сигурном путу нестајања и да ће Србија бити ослобођена притисака којима наши
режими нису одолевали од 2000.
године до данас.
Памтићу 2016. годину и по томе што се Српска радикална
странка вратила у парламент и
што смо у потпуности реконструисали страначке одборе.
• Кандидујете се за председника Србије. Која ће бити ваша основна порука грађанима у председничкој кампањи?
– Централна отаџбинска управа Српске радикалне странке још
у мају прошле године одлучила
је да будем кандидат за председ-
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ника Србије. Моја кандидатура,
потом и победа, вратиће достојанство Србији и српском народу.
Србији је потребан образован, паметан, достојанствен председник,
спреман да се жртвује. Председник који ће у оквиру уставних
надлежности на својеврстан начин контролисати рад Владе и
Народне скупштине.
Учинићу све да Србију што је
могуће тешње повежем са традиционалним пријатељима, пре свега Руском Федерацијом. О свему
томе ћу говорити грађанима у
кампањи. Понуда грађанима биће Евроазијска унија, коју једино
Српска радикална странка и ја
заступамо и Европска унија, коју
заступају сви остали кандидати.
• Ваша подршка Трампу у његовој предизборној кампањи је
имала јаког одјека у Америци и о
њој су писали водећи амерички
листови и медији. Мислите ли да
би Трамп могао направити велики заокрет и у политици на Балкану?
– Подржао сам Трампа јер је
осудио бомбардовање Србије и
показао да је спреман да нормализује односе са Русијом. Верујем
да ће се ускоро десити састанак
између Владимира Владимировича Путина и Доналда Трампа и
тек после тога ће бити јасно какав ће бити однос Америке према Србији и земљама Балкана.
Верујем да ће притисци Запада
бити знатно смањени и да више
неће бити насртаја на наш територијални интегритет. Пријатељски и братски став Русије већ
имамо, па да видимо како ће се
даље одвијати односи између две
велике силе.
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Србију ћу повезати са пријатељским државама

• А Европа? Ове године следе
избори у Француској, Немачкој,
Италији... већ у марту су у Холандији. Да ли би ускоро могли бити
сведоци нпр. првих повлачења
признавања независног Косова од
стране неких европских држава?
– Европа је почела да се распада
и бесмислено је што власт у Србији и даље иде тим такозваним
европским путем, од чега нико у
нашој земљи нема користи.
У многим европским државама победиће националне партије и свакако се од њих може очекивати више разумевања за решавање великих проблема на
Косову и Метохији. Да ли ће, и
када ће доћи до повлачења признања независном Косову, видећемо. Ја сам увек веровао да ће
Србија све своје окупиране територије једног дана повратити.
И увек сам веровао да ће нам у
томе помоћи братска Русија. И
даље у то верујем.
• Да ли регион треба да се плаши Шешеља као председника Србије? Шта је главно у односима
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Србије са БиХ и Хрватском, како
уредити односе?
– Ја ћу функцију председника
обављати у најбољем интересу
своје државе и свог народа. Учинићу све да се сачува Република
Српска, а са Хрватском се може
разговарати само о ослобађању
окупиране Републике Српске Крајине.
• Република Српска доживљава кулминацију вишедеценијских
притисака Запада... Ваша порука
Додику и народу у Републици
Српској?
– Додик чува интересе Републике Српске и зато има нашу
подршку. Ми смо у Српској парламентарна странка и наши посланици су део владајуће већине.
Срби у Републици Српској имају
моју апсолутну подршку и Српска радикална странка је јавно и
недвосмислено подржала одржавање референдума о Дану државности.
• Како видите 2017. годину у
случају Црне Горе? Да ли ће Трамп-
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ефекат доћи и до Мила Ђукановића!?
– У Црној Гори је, разним изборним махинацијама, на власти
опстао мафијашки режим Мила
Ђукановића чији је циљ улазак
Црне Горе у НАТО пакт. Очигледно је да то НАТО не жели, а видећемо какав ће бити Трампов однос према тој организацији. Срби
у Црној Гори су у веома тешкој
ситуацији и треба им подршка из
Србије.
• За крај, реците нам, актуелизује се тема „новог рата на Балкану”. Шта мислите, да ли је рат заиста могућ?
– Србија никада није изазивала рат, а сада нема ни чиме да ратује. Мој и став Српске радикалне
странке је да Србија треба да се
придружи ОДКБ-у и да свој мали
чамац привежемо за велики руски брод. Решење свих наших
проблема је искрена и неподељена сарадња са братском Руском
Федерацијом и на томе ћу радити када будем изабран за председника Републике.
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воЈиСЛав шешеЉ У борби Против нарКоманиЈе:
и вулин и тадић шмрчу чист кокаин!

• Министру се то види на основу изгледа очију, што се каже – психички је упадљив. Политичари треба да се тестирају на дрогу, каже председник Српске радикалне странке
„Курир”, 3. фебруар 2017.

рашина у вези са скандалом с дрогом у Министарству за
рад, које води Александар Вулин, још се није ни слегла, а
лидер СРС Војислав Шешељ већ је увукао лидера ПС у нови –
каже да му Вулин изгледа као неко ко користи дроге и да би
зато било добро да се политичари тестирају на наркотике!
Шешељ каже да, „уз Сашу Радуловића и Вука Јеремића, дроге користи и лидер ЛДП Чедомир Јовановић”, а не искључује
могућност да „кокаин шмрчу” Вулин, лидер СДС Борис Тадић,
те посланици Зоран Живковић, Ненад Чанак и Жарко Кораћ.
– Уз Сашу Радуловића и Вука Јеремића, дрогира се и Чедомир Јовановић. За њих знам – почиње Шешељ и додаје:
– Чудно се понаша Борис Тадић, није немогуће да узима
дроге, не могу да тврдим. И Вулин би могао да буде кандидат.
Он делује као неко ко је склон томе. Види се на основу изгледа очију, реакција... Његове реакције су симптоматичне, оно
што би се у медицини рекло – он је психички упадљив.
„Психички упадљиви” су му и поједини посланици.
– У Скупштини ми психички упадљиво изгледају Зоран
Живковић, Ненад Чанак, Жарко Кораћ. Није немогуће да се и
они дрогирају. Они користе најквалитетнији, чист кокаин –
каже Шешељ.
Лидер радикала сматра да би било добро да посланици буду подвргнути тесту на наркотике.
– Могао бих да предложим то у Скупштини. Да се вади крв приликом сваког доласка у зграду Скупштине – додаје Шешељ.
На питање да ли би он смео да се подвргне том тесту, каже:
– Наравно. Никад у животу се нисам дрогирао, ни пушио.

о
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Саша радуловић
се понаша
као да је дрогиран

„Информер”, 1. фебруар 2017.

редседник Српске радикалне странке Војислав Шешељ
жестоко је реаговао на Твитер
прозивку лидера покрета Доста
је било Саше Радуловића да су
радикали на последњим парламентарним изборима прешли
цензус захваљујући изборној крађи! Шешељ тврди да је Радуловић „медицински веома упадљив”
– Кад год чујем да је Радуловић
нешто изјавио или објавио на Твитеру, сетим се оне песме „Цело село
шмрче бело...” Кад бих и ја почео да
шмрчем, вероватно бих као и он
свакакве глупости писао на Твитеру – рекао је Шешељ за „Информер”.
Лидер СРС тврди да се већ на
основу Радуловићевог погледа може закључити да с њим нешто није
у реду.
–Па погледајте само како се човек
глупира у Скупштини и где год да се
појави у јавности. Одмах вам је јасно
да је човек луд, или лепше речено, да
је медицински упадљив. Шта још рећи за некога ко може да тврди да је
опозиција покрала изборе – упитао
је Шешељ.

Омладина увек уз Шешеља
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Шешељ – најдуховитији српски политичар

шешељ: Чедо,
Чанак је свиња, ушао си у његов обор!

„Курир”, 11. фебруар 2017.
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„Правда”, 2. април 2017.
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Шешељ: За лидера ЛДП Чедомира Јовановића Скупштина Србије је свињац. Он је на Твитеру написао да је
ова институција то одувек била, али да не мора бити заувек. С друге стране, Јовановићев привремени прелазак
у посланички клуб ЛСВ Ненада Чанка лидер СРС Војислав Шешељ оценио је као улазак у прави свињац.
Како ЛСВ не би остао без просторија и других услова
за рад у Скупштини јер их је напустила Мариника Тепић,
Јовановић је одлучио да се другарски прикључи Чанковом посланичком клубу и тим поводом је твитнуо:
– Ако је Скупштина одувек била свињац, не мора то да
буде заувек. Зато сам помогао Чанку. Зато сам у политици. Зато постоји ЛДП.
Јовановићево ортачење с Чанком Шешељ је видео као
искорак у свињац.
– Јовановић, под дејством дроге, Народну скупштину
посматра као нову посланичку групу у коју је ушао. Заправо, улазећи у Чанкову посланичку групу, он се осећа
као да је ушао у обор са свињом, вероватно имајући у виду Чанкове физичке особине и изглед, али нисмо сви такви у Скупштини. Они су изузетак, они су ту убедљива
мањина. Они су у Скупштини нико и ништа – рекао је
Шешељ.
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на челу посланичке групе СнС
ваздуплохова је заменио Клемпа

еф посланичке групе СНС-а у Скупштини Србије Александар Мартиновић, који готово свакодневно критикује вођу радикала Војислава Шешеља и његову
политику, прекјуче је цитирао његове речи!
Наиме, на седници административног одбора, на помињање имена Саше Радуловића реаговао је председник одбора Мартиновић, и то
цитирајући Војислава Шешеља.
– Ја сам имао некада дилеме око Саше Радуловића, више немам дилема никаквих јер се
ради о типу човека који је очигледно, што би
рекао председник Српске радикалне странке,
Војислав Шешељ, медицински веома упадљив.
Свиђа ми се та констатација – казао је Мартиновић.
Овај Мартиновићев поступак насмејао је јуче вођу радикала, који каже да је било и време
да Мартиновић, кога иначе ословљава са „клемпо”, каже нешто паметно.
– Крајње је време било да Александар Мартиновић схвати колико сам ја интелектуално
супериорнији и од њега и од свих других на
српској политичкој сцени. Стално ме као критикује, супротставља се и на крају увек добије
по пи*ки!
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шешеЉ УзвраЋа ХрватСКоЈ ПреДСеДниЦи
• Хрватску нацију створио је Ватикан да би покатоличене Србе
одвојио од српске нације и државе. Међутим, никако не могу да
побегну од свог српског порекла, одаје их језик и антисрпска мржња, а Колинду посебно одаје њена опчињеност Војиславом Шешељем и радикалима.

В

„Информер”, 13. јануар 2017.

ојислав Шешељ, одговарајући на прозивку Колинде
Грабар Китаровић да је фашиста, поручио да шефица хрватске државе „у заносу не зна шта
прича” и да ће морати неке
ствари да јој објасни кад дође у
Загреб
Лидер српских радикала Војислав Шешељ тврди да је хрватска
председница Колинда Грабар Китаровић, која га је оптужила да је
фашиста, страховито глупа и да
може само да му „попуши радикалски ку*ац”!
Китаровићева је претходно изјавила да у Хрватској нема усташтва ни фашизма, за разлику од
Србије, где у парламенту чак 21
посланик верује да је западна српска граница на линији Вировитица–Карловац–Карлобаг, чиме је индиректно алудирала на радикале.
Одговарајући на ову прозивку,
Шешељ каже за „Информер” да се
Колинда мало више занела, те да
ће јој радо и натенане у Загребу
„отворити очи”.

Пљувачина Срба

Хрватска председница, иначе,
гостовала је у емисији „Иза завесе” и већину времена искористила је да пљује по Србима и Србији.
– У Хрватској нема усташтва и
фашизма, за разлику од српског
парламента, где двадесет један
посланик тврди да је западна граница Србије на линији Вировитица-Карловац-Карлобаг. Чак је
и њихов председник на једном
скупу у Сарајеву изјавио да је то
озбиљан политички проблем –
устврдила је Китаровићева, која
је још једном искористила прилику да јавно похвали усташку
политику Фрање Туђмана (?!).
Највећи усташа

Фрањо Туђман је највећи усташа у новијој историји, он је од Срба направио грађане другог реда.
Војислав Шешељ, лидер СРС
– Политика Фрање Туђмана је
нешто највредније, јер је промовисала заједништво синова усташа и партизана, на којем Хрват-

На прозивке хрватске председнице одговара шалом
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ска почива... – одвалила је Китаровићева, не пропуштајући прилику да оштро критикује и обележавање Дана РС у Бањалуци
рекавши да је реч „не само о великом фалсификату већ и о чистој провокацији”?!
Шеф радикала Војислав Шешељ, на другој страни, истиче да
се Китаровићева опет мало више
занела.
– Колинда је лепа и, нажалост,
јако глупа. То што се она поноси
усташама, а нас оптужује за фашизам, па то само доказује да је
она велика глупача! – истиче Шешељ за „Информер”, и у свом стилу поручује хрватској председници:
Драга Колинда, можеш само да
ми попушиш радикалски ку*ац!
Биће ми задовољство да ти то
омогућим првом приликом, чим
дођем у Загреб. А ако ти се жури,
дођи одмах код мене, до центра
српског Земуна...
Нисам фашиста

Према његовим речима, српски
народ кроз историју никад није
показивао склоност ка фашистичким идејама и идеологији.
– Фрањо Туђман је највећи
усташа у новијој историји. Он је у
преамбулу хрватског устава вратио НДХ, уз напомену да је она
била историјски израз тежњи хрватског народа. Србе је претворио у грађане другог реда и одузео им је статус конститутивног
народа, иако су тај положај имали још од 1881. године – закључује Шешељ.
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ЋамиЛ не може Да ПребоЛи Пораз:
шешеЉ СтоЈи иза ГрУЈиЧиЋа!

• Ћамил је поновио је да је кампања за Грујичића вођена у Србији,
да је водио лидер српских радикала Војислав Шешељ, те да је синоћње славље у Сребреници организовала управо Српска радикална странка.

Д

„Правда”, 10. март 2016. године

ураковић се гостујући на
регионалној Н1ТВ пожалио да ноћас није било много
спавања у Сребреници због
скандирања, како је рекао, „оне
стране”.
Није му, каже, јасно зашто је изборни штаб заједничког српског
кандидата Младена Грујичића
прогласио победу и објашњава
да све још није готово, да то и
грађани знају и да би на крају он
могао задржати ту позицију и у
другом мандату.
На питање шта ће то значити
за Сребреницу, уколико Грујичић,
који има значајну предност у односу на њега, званично победи,
Дураковић каже:
– Грујичић је својим примером
показао да је девијантна особа.
Он је присуствовао овом скупу
где су у припитом стању славили
победу и бојим се да особа његовог калибра није спремна преузети Сребреницу – рекао је Дураковић.
Поновио је да је кампања за
Грујичића вођена у Србији, да је
водио лидер српских радикала
Војислав Шешељ, те да је синоћно славље у Сребреници организовала управо Српска радикална
странка.
Дураковић је коментарисао шта
је то што ће бити другачије у погледу обележавања 11. јула, ако
победи Грујичић, рекавши да је
то „планетарни догађај” и да не
верује да ће бити нарушавања
тог датума, али уверен је, каже,
да ће Бошњаци који живе у Сре-
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бреници протеклих 13 година
имати велики проблем.
Како каже, Бошњаци ће имати
проблем и нико неће моћи да
спречи њихов одлазак у већем
броју из Сребренице.
Тврди да је на изборима било
нерегуларности и да је више од
50 одсто гласова дошло из Србије, те да су управо ти гласови
створили велики јаз између њега
и српског кандидата.
– Нелогично је да су све српске
странке које су дале подршку добиле 3.500 гласова, а Младен 4.350
гласова. Постоји разлика од хиљаду гласова у корист Грујичића
и морамо то преиспитати, и по
мојим уверењима, бојим се да је
дошло до одређених малверзација али ћемо сачекати да ЦИК то
преиспита и објави коначне резултате за Сребреницу како би-
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смо могли правно реаговати –
рекао је Дураковић.
А о шансама да се избори у
Сребреници понове каже:
– То може ЦИК да одлучи и не
треба ништа прејудицирати.
Спремни смо на све осим на чињеницу да Грујичић буде начелник Сребренице, јер се показао
непримереним и бојим се да не
би био зрела особа да води ову
општину, али треба бити демократа и не треба оспоравати чињеницу ако буде изабран! Ако
Грујичић и званично победи, Дураковић каже да ће све анализирати и да ће покренути политичку одговорност оних који су допринели томе да Бошњаци изгубе Сребреницу.
Има, каже, информацију и да су
бошњачки гласачи „трговали” за
своје позиције, али не и за његову, начелничку.
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немоЈ Да ми тебе иСПорУЧимо,
ДевенПорте!

• Војислав Шешељ и српски радикали су спречили и прекинули вишегодишњу праксу понижавања Србије у самој Народној скупштини. Док је српских радикала званични језик у Србији је српски, а
скупштина је представнички дом грађана Србије а не дом представника страних држава.

Ш

БК ТВ њуз 12. новембар 2016.

еф Мисије ЕУ у Србији
Мајкл Девенпорт упутиће
званичан протест Министарству
спољних послова и Скупштини
Србије због низа увреда и напада
углавном лидера радикала Војислава Шешеља на седници Одбора за ЕУ.
Девенпорт је требало да представи извештај ЕУ о напретку Србије, али су га у томе четири сата
ометали и вређали чланови СРС
предвођени Војиславом Шешељом.
Како београдски медији преносе, Девенпорт ће током следеће недеље сигурно послати протест надлежном министарству и

Скупштини, а само је питање у
којој форми ће он да буде. У сваком случају, уследиће реакција на
овај дипломатски скандал.
„Још не знамо да ли ће то бити
протестна нота или нека врста
обавештења. Због свега што се
десило на седници Одбора, он
као страни дипломата мора да
одреагује и то се од њега и очекује”, наводи извор.
Да ће се Девенпорт званично
жалити на третман који је имао у
парламенту и понашање појединих посланика према њему, потврђено је и у Скупштини Србије.
Видела сам се са Девенпортом
и после седнице. Он ће се надлежним органима сасвим сигурно

обратити одређеном нотом. Реаговаће и према Народној скупштини, а било је назнака да ће
протест упутити и Министарству
– наводи Мариника Тепић, председница скупштинског Одбора за
ЕУ и посланица ЛСВ.
Девенпорт се, како је данас изјавио, писмом већ обратио Маји
Гојковић, председници парламента.
„Обавестио сам је шта се десило. Написао сам и да сам спреман
да се вратим на њен позив, јер
желимо да чујемо ставове посланика што се тиче извештаја”, изјавио је он.
А шта се у четвртак заиста догодило у Скупштини и како је

Шта ради Девенпорт на нашој седници?
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Српски радикали спречили понижавање Србије у Скупштини

функционер ЕУ истрпео увреде и
нападе појединих посланика,
предвођених лидером радикала?
Седница скупштинског Одбора за евроинтеграције организована је дан након што је премијер
Александар Вучић и званично
примио извештај о напретку Србије на путу ка ЕУ. То је иначе била и досадашња пракса у Скупштини Србије, а Мајкл Девенпорт
је био спреман да извештај пред
парламентарцима и усмено образложи.
Позив да присуствују седници
добили су сви посланици, будући
да се ради о важном документу,
али своје присуство су потврдили само чланови Одбора. Зато је
одржавање седнице било предвиђено у сали у којој се иначе одвијају седнице тог тела.
Па ипак, супротно очекивањима, тамо су се, очигледно организовано, појавили и посланици
СРС, од којих је само Шешељ члан
Одбора. Радикали су се одмах сместили на место на којем је требало да седи Девенпорт и нису хтели да се склоне. Потом је одлучено да се седница Одбора пребаци
у малу салу и тамо се догодио
циркус!
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Покушаји да шеф мисије ЕУ
представи извештај трајали су
четири сата, а чланови СРС су га
спречавали у томе уз објашњење
да нису добили извештај на српском језику. Ипак, то је био само
изговор за примитивно понашање и срамотне нападе на Девенпорта који су убрзо уследили.
Ево како су се поменути посланици обраћали шефу Мисије ЕУ у
Србији.
Војислав Шешељ, увреда 1:
„Шта ми још треба да испунимо да би ушли у ЕУ? Траже да се
моји најближи сарадници испоруче Хашком трибуналу. Немој
ми тебе да испоручимо, бре! Јеси
ли ти нормалан?!”
Војислав Шешељ, увреда 2:
„Шта ради Девенпорт на нашој
седници? Он нема право да седи
овде. Може да седи на галерији,
али тамо нема друштво, неће нико да седи са њим”.
У паузи је лидер СРС пуштао
српску песму о новом председнику САД Доналду Трампу и председнику Русије Владимиру Путину и тражио од Девенпорта да му
да број телефона како би му послао снимак.

VELIKA SRBIJA

Војислав Шешељ, увреда 3:
„Девенпорте, чујеш! Дај ми број
телефона, шта се бојиш? Па нећу
да те узнемиравам, само песму да
ти пошаљем!”
Јово Остојић (посланик СРС кога тражи Хашки трибунал због
непоштовања суда и утицаја на
сведоке):
„Девенпорт је дошао да мене
ухвати, а не тебе, Марјане. Дошао
нечовек који тражи једног човека, двоје или троје, да одведе. Да
смо прави, овде не би седео”.
И поред свега овога, Девенпорт
је био спреман да сачека да се ситуација смири и да извештај представи посланицима. Тепићева каже да је он имао разумевања и да
је због тога одложио све своје састанке који су били предвиђени
за тај дан.
„Посланици СРС деловали су
синхронизовано. Мој утисак је да
је недостављање извештаја на
српском било само повод, а прави циљ је био да се његово представљање онемогући. Девенпорт
је рекао да ће да остане до краја, у
нади да ће они изрекламирати
пословник и рећи шта имају, али
то се није догодило”, препричава
председница Одбора за ЕУ.
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ЦрноГорСКа незавиСноСт
УДараЦ У СрПСКо наЦионаЛно биЋе

„Вијести”, 21. јануар 2017. године

„У Србији није била добра ситуација, био је покушај пуча у Српској радикалној странци, у који су
до гуше умијешани Мило Ђукановић, Станко Суботић, Борис Тадић, неке западне обавјештајне
службе. Моје је било да журим у Београд, јер је
странка била у веома тешкој ситуацији”
Лидер Српске радикалне странке, Војислав Шешељ, казао је да је обнављање црногорске независности тешко прихватио и референдум доживио
као ударац у српско национално биће а, како је рекао, да је био на слободи, борио би се да се та одлука
спријечи.
То је рекао гостујући у „Живој истини”, емисији у
којој је наступио посљедњи пут пред полазак у Хаг,
прије скоро 14 година.
Тада је обећао да ће се у Београд вратити преко
Црне Горе и у њој направити политички дар-мар.
Он је објаснио да се то није десило јер су се неке
околности промијениле.
„Морам прво дар-мар да направим у Србији, па
тек онда у Црној Гори. У Србији није била добра ситуација, био је покушај пуча у Српској радикалној
странци, у који су до гуше умијешани Мило Ђукановић, Станко Суботић, Борис Тадић, неке западне
обавјештајне службе. Моје је било да журим у Београд, јер је странка била у веома тешкој ситуацији”,
објаснио је Шешељ.
Према његовим ријечима, да је био на слободи
радио би све да поништи референдум. Казао је да
му је врло тешко било док је пратио како Црна Гора
на референдуму обнавља независност.
„То сам сматрао страшним ударцем у срце српског националног бића, али су све ствари ишле у
том правцу и све ми је било јасно послије 5. октобра.
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Космичка катаклизма која је захватила екс-Југославију одлучила је да прогута све и да упропасти све
тековине српске државности. Нијесу успјели баш
све, али су много тога уништили. Чим су прихватили посредовање Хавијера Солане око реконструкције савезне државе, било ми је јасно гдје иду те
ствари”, поручио је Шешељ.
Да је био на слободи у то вријеме, рекао је да би
учествовао у свим пропагандним активностима да
се то спријечи.
„Мислим да Ђукановић није постигао већину на
том референдуму. Резултати су фалсификовани,
није имао ко да их контролише. Не вјерујем да је побиједила воља народа”, сматра Шешељ.
Шешељ то што ће Црна Гора ускоро постати НАТО чланица доживљава као сврставање у непријатељски табор. Он тврди да је амерички предсједник
Доналд Трамп против уласка Црне Горе у НАТО.
„Ако дође до неког рата, бићемо на супротним
странама. НАТО је непријатељска и антируска организација. Ако дође до рата између НАТО-а и Русије,
ви ћете бити на једној страни, ми на другој. И ми Срби ћемо опет крварити у међусобном ратном сукобу – и Срби из Црне Горе и из Србије”, поручио је Шешељ.
На констатацију да Србија нема обавезу да ратује
на страни Русије, Шешељ је рекао да нема тог рата у
којем ће Русија учествовати, а да се Србија неће
придружити.
Он је казао и да је из притворске ћелије Хага водио сједнице партије.
„Имао сам право на телефон и да разговарам онолико колико могу да платим. Нијесу смјели да ми
забране да обављам све послове које сам обављао
прије доласка у Хаг. Имао сам право да ме и посјећују представници странке. И то није ништа чудно”,
навео је Шешељ.
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шешеЉ УПозорава ђУКановиЋа:

мило, бранку радикалку (61)
ти не праштам!

„Курир”, 26. октобар 2016. године

Лидер радикала Војислав Шешељ запретио је
црногорском премијеру Милу Ђукановићу истакавши да ће, уколико се Бранки Милић, чланици његове странке и симпатизерки четничког покрета која је ухапшена у Црној Гори под
оптужбом за тероризам, било шта деси, Ђукановић платити за то.
– Све што се десило у Црној Гори на дан избора је напаковано. Похапшени су људи скупљени из разних средина који се чак међусобно не познају, а представљени су као терористи. Бранка Милић је наш члан, има 61 годину.
Предузели смо већ неке активности и ја, ево,
кажем – ако јој се било шта деси у затвору, Мило ће нам одговарати – каже шеф радикала.

Срби мораЈУ Да бУДУ СПремни

албанци планирају напад на Србе
на северу Косова и метохије!

Танјуг, 2. фебруар 2017. године

Лидер СРС Војислав Шешељ тврди да Албанци планирају да упадну са оружјем у четири општине на северу КиМ у којима живе
Срби у време или после посете генералног
секретара НАТО Јенса Столтенберга Косову
Шешељ је на конференцији за новинаре рекао
да ту информацију износи у јавност јер жели
да спречи инцидент, да то није претња Албанцима, већ позив држави да реагује и заштити
српско становништво.
– Наш циљ је да се избегну оружани инциденти, али ако се они десе, држава мора да реагује – рекао је Шешељ.
Шешељ је навео да су Срби, правећи велике
уступке Албанцима, себе ослабили, али да у
овом случају Срби са севера Косова морају да
буду спремни на „изненадни оружани напад“,
а да Србија мора учинити све што је у њеној
моћи да их заштити.
– Нису Срби они који провоцирају инциденте и сукоб, нити желе инциденте, али ако неко
нападне нашу браћу на Косову и Метохији, Србија то не сме гледати скрштених руку – рекао
је Шешељ.
Столтенберг би, како је најављено, сутра
требало да посети Косово.
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Србима
напаковао
оптужбе
за тероризам

ХараДинаЈ Прозвао шешеЉа

Танјуг, 9. фебруар 2017. године

Харадинај после саслушања оптужио
Вучића и Шешеља за политички прогон!
Вођа бивше ОВК Рамуш Харадинај рекао
је данас новинарима, после саслушања у
суду у Колмару, да је захтев Србије за његову екстрадицију политички мотивисан
и неоснован, и поручио да је Србија „одговор већ добила 1998–1999. године”!

Тежак положај
Срба у Црној Гори
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он Је ПотПУни ЛУДаК, из ДоС-а СУ Га иСтераЛи:
шешељ одговорио на прозивке милана Ст. Протића!

• Протић је казао да је Шешељ срамота за овај народ, али ни лидер радикала није остао дужан

• Петооктобарски пуч не само да је био највеће зло за Србију, него и највећа лудост, када су власт у
Србији преузели људи попут Милана Ст. Протића, отвореног лудака. Прво је био градоначелник
Београда, а када су га послали за амбасадора у Сједињене Државе, обукао је каубојске чизме и
ставио на главу каубојски шешир и тако се појавио у својству српског амбасадора на аеродрому у
Америци. После је у разговорима са америчким званичницима говорио неке ставове који су изгледали чудни његовим саговорницима, а када су га упитали да ли су то ставови српске владе,
Протић је одговорио – ма каква влада, ово је моје мишљење. СНС је свој континуитет настављача
досовске политике потврдио и када се Маја Гојковић приликом званичне посете Техерану појавила у хиџабу, чиме је у костимографском аспекту дипломатије превазишла и самог Протића.

Г

„Еспресо”, 14. фебруар 2017. године

ост Еспресо интервјуа био је Милан Ст. Протић и том приликом дотакао се лидера радикала, Војислава
Шешеља, за кога није имао лепе речи. Наиме, он је рекао да је Војислав Шешељ „ружно огледало наше
стварности и нашег доба”:
– Шарлатан, човек спреман да иде испод сваке границе пристојности, брука и срамота за овај народ – казао је Протић за „Еспресо”.
Поводом ове Протићеве изјаве контактирали смо лидера СРС и упитали га за коментар, али и какво је
његово мишљење о господину Протићу:
– Нема потребе да коментаришем једног лудака. Па дајте, молим вас, његови из ДОС-а су га се отарасили када су видели да је луд. Прво су га поставили на место градоначелника, а затим скинули са те позиције. Онда је постављен на место амбасадора СРЈ у Сједињеним Америчким Државама у фебруару 2001, а
смењен је с положаја исте године. Кад су видели да је потпуни лудак, отерали су га – рекао је Шешељ за
„Еспресо”.

Костимографске егзибиције напредњака
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обрачунаћу се
са увозничким лобијем!

„Правда”
1. септембар 2016. године

Л

идер СРС Војислав Шешељ је рекао да Србија треба да се обрачуна са увозничким лобијем који
уништава домаћу економију.
Шешељ је рекао да би, уколико он
буде управљао српским финансијама, свакодневно слао инспекције увозницима хране и кажњавао их за све
што им нађе спорно.
– Терао би мак на конац и кажњавао за шта год нађем неисправно.
Лепо бих и дискретно саветовао –
оканите се млека јер има га овде
превише, оканите се меса, имате га
овде превише, не увозите месо старо
20 година. Не бисмо забрањивали,
већ стављали до знања да то није
друштвено пожељно. Ако наставе,
слали бисмо им инспекције, па ко дуже издржи – објаснио је Шешељ гостујући на новосадском Каналу 9.

шешељ улази у други круг!

У

„Ало”, 29. јануар 2017. године
току припрема за предстојеће
председничке изборе јуче је
одржана седница Централне отаџбинске управе Српске радикалне
странке.
На седници су разматрани сви аспекти предстојеће председничке кампање лидера радикала Војислава
Шешеља и детаљно анализирано
стање у сваком од окружних одбора.
– Кампања ће бити скромна, али
несумњива је подршка Војиславу
Шешељу у целој Србији, због чега је
руководство странке уверено да је
сигуран његов пролазак у други изборни круг. Окружним и општинским одборима су дате основне смернице за изборну кампању, како би се
што већи број чланова активно укључио у промоцију нашег председничког кандидата и његовог програма –
саопштено је из СРС.
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одуваћу Јеремића

„Курир”, 21. фебруар 2017. године

Добио сам резултате истраживања једне стране агенције
по којима имам бољи рејтинг од Јеремића, рекао је Шешељ.
Лидер радикала и председнички кандидат Војислав Шешељ каже да му је засад главни циљ у кампањи да одува
Вука Јеремића и уђе у други круг председничких избора.
– Он је у овом тренутку мој главни противкандидат. Ево,
да вам кажем, добио сам резултате истраживања једне
стране агенције по којима имам бољи рејтинг од Јеремића. Неће да постоји после избора, може слободно да се
врати у Њујорк, одакле је и дошао. Вучић има подршку
42 одсто, ја 23, а Јеремић свега 14. Јанковић прелази свега шест одсто – каже Шешељ.
Он додаје да међу подацима које је добио нема имена
Томислава Николића, а предвиђена излазност је око 60
процената.
Радикал каже да, како сада ствари стоје, лидер СНС и
он улазе у други круг.
– Вучић и ја у другом кругу. Гарантујем вам. Могу и да
се кладим да ће тако бити – каже Шешељ.
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шешеЉ оштро По вУЧиЋУ
Повећао је јавни дуг за 10 милијарди евра!
то ће враћати наши синови и унуци!

• Председник Српске радикалне странке Војислав Шешељ је сумирао плусеве и минусе садашње власти и изнео оптужбе на рачун премијера Александра Вучића

Н

„Правда”, 15. фебруар 2017. године

а питање који су то плусеви и минуси садашње власти, лидер радикала је одговорио: „Ја не знам где су ти плусеви. Можда
један плус да нађем, то што Вучић није попустио
притисцима са Запада да уведе санкције Русији.
Други плус је то што је одбио да испоручи моја
три сарадника Хашком трибуналу. Па доста му је
плусева”.
Што се тиче минуса, Шешељ је рекао да их има
много, прво у економској сфери. Он је рекао да напредњачка власт нема економски програм и да се
понаша од данас до сутра.
„Где је тај економски успех ако је пре њиховог доласка на власт државни дуг био 15 милијарди евра,
а сад је 25”, питао је Шешељ.

„Нема ту економског успеха. Значи, за пет година
10 милијарди. Ко ће то враћати? Опет ми морамо
враћати, наши синови и наши унуци. То је, дакле,
упадање у дужничко ропство. Друго, подилажење
Европској унији и ослобађање од свих царина на
робу из ЕУ. Упропастили су домаћу производњу.
Уместо да пијемо српско млеко, ми пијемо млеко из
Немачке и ко зна којих земаља. Уместо да једемо
српско воће, сад нас преплавише пољске јабуке и
крушке”, констатује Шешељ. Он је рекао да треба
зауставити увознички лоби како би паре остале у
Србији и биле машина економског раста.
Што се тиче увоза меса, Шешељ је рекао да се покварено месо кува да би се уништиле бактерије,
али да постоје одређене бактерије које преживе и
температуру од 100 степени Целзијуса и да болести
вребају из конзерве.

Вучић народу сервира шарене лаже
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Сусрети

Н

СУСрет воЈвоДе и ПатриЈарХа

а 61. Међународном сајму књига, одржаном
у октобру 2016. године, Његова светост патријарх српски господин Иринеј посетио је
штанд „Велике Србије”. Радо је прихватио позив др
Војислава Шешеља и задржао се у срдачном разговору са њим.
Патријарх је са пажњом разгледао изложена издања и распитивао се о књигама проф. др Шешеља.
„И да сте преписивали, много је”, прокоментарисао
је. Председник Српске радикалне странке га је детаљније упознао са својим радом: „Ја сам девет књига написао сам, а ово су збирке скупштинских говора, интервјуа, тв-дуела, говора на политичким скуповима и више од 50 књига хашке документације.
Све што је било у мом спису, ја сам све штампао. Па
нека остане,” рекао је др Војислав Шешељ.
Он је патријарха упознао са обимном издавачком
делатношћу Српске радикалне странке, која осим

BROJ 3571 MART 2017.

његових књига обухвата и дела других аутора,
углавном са историјском тематиком. „Ми смо штампали и Сабрана дела Лазе Костића. Ја сам лично сакупљао његова дела 20 година. И по емиграцији су
ми помагали.” Српска радикална странка објављује
и научни часопис „Српска слободарска мисао”, од
кога је већ изашло 100 свезака.
Иначе, штанд Српске радикалне странке је једини поред штанда Патријаршије Српске православне цркве на коме се српски патријарх дуже задржао.
Проф. др Шешељ је обећао да ће Патријаршији
Српске православне цркве поклонити комплет књига и часописа. Обећање је одржао и одмах по завршетку Сајма књига, делегација Српске радикалне
странке је Патријаршији предала на поклон 150 дела др Војислава Шешеља, као и примерке научног
часописа „Српска слободарска мисао”.
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Интервју

В

интервЈУ воЈиСЛава шешеЉа
за тв рУСиЈа 24

ојислав Шешељ, председник Српске радикалне странке, дао је интервју дописнику
руског државног информативног ТВ канала „Русија 24” Станиславу Натанзону.
• Зашто је ваша партија на
овим изборима скоро једина значајнија политичка снага која се
залаже за савез са Русијом, за интеграцију?
– Ми смо једина партија која се
за то залаже. Међутим, у већини
српски народ је за то. Вучић још
седи на две столице. Хоће у Европску унију, хоће и пријатељство са
Русијом.
И он држи још један значајан
део нашег бирачког тела, због
тога што није завео санкције Русији, због тога што се залаже за
пријатељство. Међутим, кад љу-

ди схвате да је немогуће на дуге
стазе седети на две столице, мислим да ће нам се и тај део бирачког тела вратити.
• Ипак, зашто ниједна политичка снага не дели ваше погледе о интеграцији са Русијом?
– Највише су против интеграције са Русијом Европска унија и
Америка. И Америка овде чини
све да то спречи. Она је инфилтрирала НАТО преко ИПАП споразума, она има утицаја у многим
политичким партијама. Американци чак имају утицаја и у оним
партијама које се јавно представљају као патриотске и пријатељи Русије. И врло је тешко изаћи
на крај с тим методама субверзивног рата који Американци проводе у Србији. Али ми ипак успевамо.

• Када је ЕУ увела санкције Русији, а Русија контрамере против
европске робе, Србија је заузела
следећу позицију: није се прикључила санкцијама, а са друге
стране послушала је ЕУ и није
озбиљно увећала извоз својих
производа у Русију, није почела
да продаје више својих јабука,
своје поврће да не би наљутила
Европску унију. Како би ваша партија поступила?
– Наша партија би била чврсто
интегрисана са Русијом и ми бисмо следили основне елементе
руске политике, с тиме што бисмо учествовали ваљда и у усаглашавању те политике, као што
то чине Белорусија, Казахстан и
друге савезничке државе. И ми
бисмо хтели да будемо пуноправна чланица ОДКБ, новог војног
савеза који предводи Русија.

Економска сарадња са Русијом спас за српску привреду
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Интервју

Русија чека да се рашчисти политичка сцена у Србији

• Актуелна власт Србије каже да
Србија мора остати војно неутрална и да не улази у војне савезе.
– То је немогуће. Поготово на
Балкану. Да би нека држава била
заиста неутрална потребна је сагласност великих сила, а не њена
воља. Све европске државе које
су биле неутралне или су и данас
неутралне, то су вољом великих
сила, тако да је ова прокламација
о неутралности празна.
• Колико је сада Србија заиста
неутрална? Видимо да земља није члан ниједног блока. Али, на
пример, прошле године Србија је
са НАТО-ом спровела преко 20
заједничких војних вежби, а са
ОДКБ само пар, ако се не варам?
– У садашњој ситуацији ми немамо другог излаза. Ми смо опет
угрожени. Американци наоружавају Хрвате. Бесплатно им поклањају лансирне рампе за ракете
земља–земља, борбене хеликоптере, ко зна шта још... Ми смо усамљени овде. Американци желе
да нам одвоје и Војводину, да је
прогласе републиком. Желе аутономију муслимана у Рашкој области. А Косово су нам већ скоро

BROJ 3571 MART 2017.

отели. Тако да је за нас једина
перспектива да имамо силу заштитницу.
• Како Србија треба да решава
косовско питање?
– Ја бих опет поновио ово што
говорим о сили заштитници. Била је грешка што су прихваћени
преговори пре него што је спроведена Резолуција 1244 и пре него што је враћено хиљаду српских војника и полицајаца. Вучићев режим је више предао Косово
него ови пре њега. А пошто Албанци имају силе заштитнице у
преговорима – то је ЕУ, то је у позадини Америка – ми желимо да
имамо силу заштитницу и ми бисмо захтевали да се и Русија укључи у те преговоре. Онда бисмо
били равноправни.
• Колико је активна Русија према Србији? Шта очекујете од руске стране?
– Русија је активна, Русија има
огромно стрпљење према Србији. Мислим да је руска дипломатија врло свесна неодрживости
садашње позиције режима у Београду, седења на две столице. Али,
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мислим да Русија стрпљиво чека
да српски народ сам рашчисти
своју политичку сцену.
• Какви су ваши лични односи
са руским политичарима? Видео
сам на улазу у ваш кабинет веома
лепу слику Кремља. Да ли одржавате личне контакте?
– Ја сам више пута боравио у
Русији. Ми одржавамо контакте
са свим руским патриотским
странкама. Све странке које су
сад у парламенту су патриотске.
И ми желимо и убудуће то да радимо.
• Да ли очекујете, након избора који ће се одржати крајем априла, неке промене у политичким
везама између Русије и Србије?
Да ли односи могу некако кардинално да се промене?
– Ја мислим да ће Српска радикална странка, и ако не буде владајућа, унети велике новине у политички живот Србије и у српски
парламент. Ми ћемо сигурно бити моторна снага даљег развоја
односа. А кад ступимо на власт,
онда ћемо постићи онај максимум који желимо.
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Борба против криминала

воЈиСЛав шешеЉ ЈеДини СПреман
и СПоСобан Да Се обраЧУна Са КриминаЛом
Човић организовао атентат на ђинђића
„Курир”
10. децембар 2016. године

С

азнајте како је Служба државне безбедности још 2001.
године, током акције „Мачва”,
открила повезаност Небојше
Човића са „земунским кланом”
Лидер СРС Војислав Шешељ изнео је шокантне податке о политичкој позадини убиства премијера Зорана Ђинђића – да је у атентат умешан директно његов најближи сарадник, некадашњи потпредседник владе Небојша Човић!
Шешељ каже за „Курир” да је
Служба државне безбедности још
2001. покренула тајну акцију „Мачва”, у којој су дошли до непобитних доказа да је Човић имао контакте с криминалцима из „земунског клана”! Иначе, са акције „Мачва” још није скинута ознака тај-

ности, а део обимне документације лидер СРС је обелоданио у
својој књизи „Мафијашка пудлица Небојша Човић”.
– Са те акције још није скинута
ознака тајности и то су документа Удбе. И Ђинђић је био веома
заинтересован да се та ствар рашчисти до краја и у међувремену је
убијен. Главно клупко се одмотавало до Човића, који је умешан у
организацију Ђинђићевог убиства. Енглеска амбасада је захтевала да он буде в.д. председника
владе, али то није дао Зоран Живковић – рекао је Шешељ.
Мутне везе

На питање на основу чега може тако нешто да тврди, Шешељ
каже:
– На основу чињенице да је био
у спрези са „земунцима”, да је на-

ручио убиство извесног Шкрбе,
криминалца из Сарајева који је
дошао да ради код Човића и полако се одомаћио, заспао у његовој канцеларији. Човић је, осим у
организацију убиства Ђинђића,
умешан и у стрељање Душана
Спасојевића и Милета Луковића
Кума. Он је један од оних који су
донели одлуку да се убију.
Мићуновић зна више

Упитан да ли за све то што говори има чврсте доказе, Шешељ
каже:
– Те се ствари не стављају на
папир. А ја самоуверено износим
то, па нек ме гоне, кад знам поуздано.
Небојша Човић најпре није хтео
да коментарише Шешељеве оптужбе, а онда је кратко поручио:
– По обичају, Шешељ прича глупости, а што се тиче акције „Мачва”, мислим да би у вези с тим више информација могао да вам да
професор Драгољуб Мићуновић.
Он није хтео даље да објашњава
због чега помиње Мићуновића.
Кривична пријава
МИЛА ЂИНЂИЋ ОПТУЖИЛА
ЧОВИЋА

Досманлије крију истину о Ђинђићевом убиству
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Како је подсетио лидер СРС Војислав Шешељ, адвокат Срђа Поповић поднео је, у име Ђинђићеве покојне мајке Миле и сестре
Гордане Филиповић Ђинђић, кривичну пријаву против Човића и
лидера НС Велимира Илића. Оне
су од тужилаштва тражиле да
спроведе истрагу против Човића
и Илића, тврдећи да су криви за
„непријављивање припрема за
извршење кривичног дела напада на уставни поредак”. Како Шешељ тврди, оне су ту пријаву поднеле на основу детаља из акције
„Мачва”.
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Борба против криминала
шешеЉ У ПоСети СвеДоКУ СараДниКУ:

ЧУме Ће реЋи Ко Је Убио ђинђиЋа!

„Курир”
4. фебруар 2017. године

В

ојислав Шешељ ће посетити Љубишу Буху Чумета у
затвору и том приликом, како
најављује, од заштићеног сведока сазнати све о везама политичара и мафије!
Лидер СРС Војислав Шешељ
хоће да посети Љубишу Буху Чумета, заштићеног сведока у процесу за убиство Зорана Ђинђића,
у Централном затвору како би од
њега извукао информације о спрези политике и мафије, као и о
атентату на премијера.
Буха је Шешељу пре неколико
дана послао писмо у којем га позива да га посети у притвору, а
као разлог сусрета навео је Шешељеву процену његовог предмета. У разговору за „Курир” лидер радикала наводи да га је писмо веома заинтересовало, да је и
сам послао допис Трећем суду да
му се одобри посета, те да планира да извуче што више информација од заштићеног сведока.
Чуме пуно зна

– Пре четири дана сам поднео
захтев да посетим Чумета и чекам одговор. Зашто ме зове? Можда има нешто важно да ми каже. У сваком случају, скандалозно
је што је осуђен на 16 месеци због
увреде тужиоца. Колико сам ја
вређао тужиоце, и у Хагу и овде,
требало би да добијем хиљаду
година – каже Шешељ и додаје:
– Желим да видим шта има да
ми каже. Да је пун информација,
то је тачно. Шта он жели од мене,
то ћу тамо да сазнам. Одмах после тог сусрета испред затвора ћу
одржати конференцију за новинаре. Интересује ме његово пријатељство и дружење са Ђинђићем, од почетка па надаље. И како је дошло до разлаза у „сурчинском клану” и како је планиран
„земунски клан”.
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На питање да ли то значи да ће
покушати да сазна нешто ново и
о убиству премијера, пошто је Буха био заштићени сведок у том
процесу, Шешељ каже:
– Мене интересује свака веза
криминала и политичара. Идем
да чујем тајне о односу политичара и мафије.
Нерасветљено

Подсетимо, у процесу за убиство Ђинђића Буха је рекао да је
чуо „земунце” како причају да
треба убити Ђинђића, али о конкретној организацији није, како
је тада навео, ништа знао. Буха је
на суђењу поменуо неке политичаре који су се виђали са „земунцима”, али доста штуро, па је могуће да ће сада причати о ономе
за шта јавност годинама чека одговоре.
Политичка позадина убиства
премијера до данас није расветљена, а једино што је у том правцу учињено јесу кривичне пријаве које је покојни адвокат Срђа
Поповић поднео против Небојше

Човића и Велимира Илића, али се
даље од тога није одмакло.
Теме за разговор
ШТА ЈЕ ЧУМЕ ИСПРИЧАО
У ПРОЦЕСУ ЗА УБИСТВО
ПРЕМИЈЕРА

1. Како је упознао Милета Луковића Кума и Душана Спасојевића и како их је увео у посао.
2. Кога су припадници „земунског клана” убили.
3. Да је Спасојевић радио за ДБ
од 1998. до 1999. и да га је лично
возио у Институт за безбедност.
4. Да су Спасојевић и Милорад
Улемек делили паре од отмица.
5. Да је Милету Новаковићу и
Родољубу Миловићу све испричао седам месеци пре убиства
премијера, али да је хапшење „земунаца” заустављено с врха.
6. Рекао је да је знао за причу
„земунаца” да Зорана Ђинђића
треба убити.
7. „Земунци” су имали контакт
с Радетом Марковићем, а Милорад Брацановић је био њихов човек у ДБ.

Решен да раскринка везе политичара са мафијом
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Косово је Србија

обраЋаЊе воЈиСЛава шешеЉа
Србима Са КоСова

С

„Правда”, 18. април 2016.

рпска радикална странка одржала је данас митинг у Косовској Митровици, на ком се, како је и најављено, путем телефонске везе обратио лидер СРС
Војислав Шешељ. Подсетимо, тзв.
косовска полиција је од 8. априла
подигла узбуну на северу покрајине како би спречила долазак
Шешеља на скуп. Блокирани су
били административни прелази,
а појачана је и контрола на свим
путевима. У граду је било појачано присуство полиције а пре скупа надлетали су га хеликоптери.
Албанци су 9. априла ухапсили
и Звонка Михајловића, функционера СРС из Штрпца који је пуштен након испитивања, а тзв.
косовска полиција све време је
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будно пратила кретање делегације СРС која је дан раније учествовала на скупу у Грачаници.
Шешељ је, обраћајући се окупљенима, рекао да су га напредњаци и Албанци здруженом акцијом спречили да дође на Космет.
– Подударном акцијом напредњачког режима у Београду и албанског сепаратистичког и терористичког режима у Приштини
спречен сам да данас дођем у Косовску Митровицу, на свету косовско-метохијску земљу. Када
сам се као победник из Хашког
трибунала вратио у Београд издали су ми нову личну карту, али
и донели решење да је не могу
користити као путну исправу, да
са њом, дакле, не могу путовати
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на српско Косово и Метохију, у
Републику Српску, Црну Гору и
Македонију.
Након што сам и формално
оверио своју победу, одбили су
такво решење, рекли су – месец
дана траје процедура, а ви сте видели како се успаничио албански
сепаратистички и терористички
режим у Приштини. Подигли су
сву полицију на ноге, подигли су
окупаторе и запосели и све неформалне административне прелазе. Међутим, СРС не могу спречити да помогне свом косовскометохијском српском народу да
опстане на светој косовској земљи – рекао је Шешељ.
Он је подсетио да је СРС једина
странка која све време инсистира на Резолуцији 1244.
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– СРС се заклела да никада неће одустати од ослобађања Косова и Метохије. Ми смо били против прихватања Ахтисаријевог
плана, једини ми! Ми смо непрекидно, од кад су окупаторске трупе запоселе Косово и Метохију,
захтевали да се примени потпуно Резолуција 1244, међутим, ниједан режим од 5. октобра на овамо није се усудио да то званично
и јавно захтева. Резолуција 1244
гарантује да се одмах након размештања окупаторских трупа на
Косово и Метохију врати до 1.000
српских полицајаца и војника који би штитили граничне прелазе
ка Албанији и Македонији, који
би штитили културне споменике
и светиње и српска насеља. Написано је тамо да би учествовали
и у уклањању минских поља –
подсетио је Шешељ и додао да ће
Срби једног дана сазнати истину
зашто „досманлијски режим није
смео да то тражи”.
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Он је рекао да су сви премијери
од 5. октобра, Зоран Ђинђић, Војислав Коштуница, Зоран Живковић, а највише Борис Тадић, постепено издавали Косово и Метохију, али да је највећу издају починио Александар Вучић.
– Највећи корак у том правцу
учинио је напредњачки режим са
два сета бриселских споразума.
Срби су остали без институција,
без сваке формалне везе са мајком Србијом.
Обмањивали су вас да ће заједница српских општина бити адекватна замена за оно што сте пре
имали, а сада Албанци не дају и
нико са Запада их не тера да то
одлуче – рекао је Шешељ и додао
да су Албанци и Запад понизили
Вучића бриселским договором.
Шешељ је рекао да СРС никад
не би прихватила Ахтисаријев
план и да не би ни отпочели преговоре док се не испоштује Резо-
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луција 1244. Шешељ је рекао да,
пошто ЕУ и САД држе страну Американцима, требало је тражити
да се у преговоре укључи Русија.
Он је поновио да је против уласка у ЕУ и сарадње са НАТО.
– Ми желимо интеграцију са
Русијом, у окриље мајке Русије,
ми желимо војни савез са Русијом, ми желимо руске базе у Србији и системе С-500, и авио-базе,
и радарске системе и све што је
потребно. Само тада Србија може
бити равноправни преговарач.
На крају обраћања он је позвао
Србе са Космета да буду сложни.
– СРС вас позива да увек будете чврсто међусобно солидарни,
да будете јединствени, да опстанете на светој српској земљи, а
ми ћемо урадити све што је у нашој моћи да се Косово и Метохија
врате што пре у матицу, у отаџбину Србију. Живела Велика Србија! – рекао је лидер СРС.
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Не дамо те Републико Српска

УвеК Уз реПУбЛиКУ СрПСКУ
Конференција за новинаре,
1. септембар 2016. године

Проф. др Војислав Шешељ: Даме и господо, ову
конференцију за штампу посвећујемо ситуацији у
Републици Српској и нашим страначким активностима у вези са том ситуацијом. Српска радикална
странка енергично подржава одржавање референдума по питању главног државног празника Републике Српске, односно Дана Републике Српске.
Тај празник је установљен пре потписивања Дејтонског споразума и Дејтонски споразум га ниједним својим словом не доводи у питање. Лажу они
који тврде да се увођењем тог празника врши дискриминација. Нема никакве дискриминације. Зашто? Зато што је Свети архиђакон Стефан светац
целог хришћанства, и православаца и католика, и
зато што је био светац свих муслимана пре него
што су постали муслимани, односно пре него што
су напустили хришћанску веру.
Како они могу да устају против своје традиције,
против своје прошлости? Треба да поштују и веру
својих отаца, својих прадедова, а она је углавном
била православна. Дискриминације нема никакве.
Друго, и сам ислам признаје хришћанство као
једну врсту свог претече, признаје Исуса Христа
као Божијег изасланика и тако даље. Ни у теолошком погледу ту се никакав озбиљан проблем не
може наћи. Дискриминације нема.

Како они могу да устају против своје традиције, против своје прошлости? Треба да поштују и веру својих отаца, својих
прадедова, а она је углавном
била православна. Дискриминације нема никакве.
Постоји воља српског народа Републике Српске
који је већински да има тај празник, а остали народи који живе у Републици Српској немају никаког
објективног разлога да се томе супротставе, осим
што желе вештачки да изазову кризу, узнемирење,
да призову мешање страних сила и тако даље.
Ми сматрамо да од референдума не треба никако одустајати и да руководство Републике Србије
мора да пружи пуну подршку и помоћ руководству
Републике Српске, помоћ у случају покушаја њене
спољашње дестабилизације. Предстоје нам редовни локални избори 2. октобра у Републици Српској. Српска радикална странка излази на те изборе, Српска радикална странка – Српску у сигурне
руке.
Иначе, наша странка је тамо регистрована са мојим именом у свом називу, али овде није било могућности да и моје име иде на изборну листу, па по-

Подржаваћемо Додика све док води патриотску политику
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Овде је Младен Грујичић, заједнички кандидат свих српских
странака за начелника
општине Сребреница,
свих српских странака.
Дакле, не постоји ниједна српска странка у
Сребреници која не стоји иза његове кандидатуре. Иза његове кандидатуре, наравно, здушно стоји и Српска радикална странка.
себно наглашавам да је то Српска радикална странка – Српску у сигурне руке, да би грађани Републике Српске могли ту нашу странку да разликују од
разних фалсификаторских странака које се називају српским и радикалним, али са нама немају никакве везе, ни идеолошке, ни политичке а камоли
организационе.
Данас су овде присутни Драган Ђурђевић, председник Српске радикалне странке у Републици Српској, затим Никола Ђокановић, он је кандидат Српске радикалне странке, Странке независних социјалдемократа и Социјалистичке партије Републике
Српске за начелника општине Доњи Жабар. Дакле,
наш заједнички кандидат за градоначелника, иначе
српски радикал. Овде је Младен Грујичић, заједнички кандидат свих српских странака за начелника
општине Сребреница, свих српских странака.
Дакле, не постоји ниједна српска странка у Сребреници која не стоји иза његове кандидатуре. Иза
његове кандидатуре, наравно, здушно стоји и Српска радикална странка. Овде је још Миле Станојевић, председник Општинског одбора Српске радикалне странке за Сребреницу.
Ми позивамо све грађане Сребренице да у максималном броју изађу на изборе, да гласају за на-

Ми припадамо тој парламентарној
већини која подржава владу Милорада Додика и ми ћемо на таквим позицијама истрајати све док Додик води
искрену патриотску политику очувања Републике Српске и док инсистира
на што ширем и што дубљем повезивању са Русијом.
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шег заједничког кандидата, да не дозволе, као на
претходним изборима, да муслиманске странке разним манипулацијама заскоче Србе у броју гласова.
На десет бирачких места у Федерацији се гласа. Тамо до сада нико није имао контроле, нико није
имао правог увида и само су доношени у џаковима
гласачки листићи.
Нема никаквих шанси да изгубимо уколико ми
Срби останемо јединствени и уколико сви Срби,
који имају гласачко право на подручју Сребренице,
тог дана изађу на изборе и гласају за српског кандидата.
Српска радикална странка ће помоћи Српску радикалну странку у Републици Српској на све могуће начине. Ми ћемо слати наше активисте из Београда на терен да пруже организациону помоћ, затим, финансираћемо одређени број аутобуса који
ће довести Србе из Србије који имају бирачко право у Сребреници, да тог дана гласају. О томе ћемо
благовремено објавити шта планирамо конкретно
да учинимо и гледаћемо да постигнемо максимум
организације у одвожењу тих Срба.
Ми ћемо 24. септембра, у суботу, држати два велика митинга. Први митинг ће бити у 17 часова у
Бајиној Башти, а други митинг истог дана у 20 часова у Љубовији. Радни наслов тих митинга је –
Сачувајмо Републику Српску у сигурним рукама.
Ви знате да је Српска радикална странка, иначе
чланица владајуће коалиције. Ми припадамо тој
парламентарној већини која подржава владу Милорада Додика и ми ћемо на таквим позицијама
истрајати све док Додик води искрену патриотску политику очувања Републике Српске и док
инсистира на што ширем и што дубљем повезивању са Русијом.
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ђаво и аУтономаши
ниКаД не СПаваЈУ

Пише:
Драган Стјепановић
народни посланик у Скупштини
АПВ

В

учић је примио под окриље власти војвођанске сепаратисте. Плаћа их нашим,
народним новцем па су се они
притајили, али то не значи да
спавају, а још мање да су одустали од својих идеја.
Велики опсенар Александар
Вучић безброј пута је показао да
ради управо супротно од онога
што прича. Од када он предводи
српску делегацију у преговорима
са Шиптарима, у Бриселу и од
кад не силази и не излази са и из
медија причајући како ће Косово
и Метохија увек бити Србија, јужна српска покрајина све више
клизи ка сопственој државности.
Мајстор за стварање илузије
АВ и његови помоћници, зарад

лажне слике о успешности СНС-а
у свим сферама, у Војводини помажу аутономашима, што је лепши израз за војвођанерске сепаратисте, да замагле своје деловање. Ово је нарочито опасно јер се
зна да је највећа превара самог
ђавола управо та да убеди људе
да он не постоји, да би на миру
могао да ради свој посао. Од њега, чије име не треба спомињати,
тактику је преузео овај којем се
име толико спомиње у свим медијима да добија размере епидемије и шири се попут болести у
средњем веку.
Наиме, Вучић је под своје окриље узео Савез војвођанских Мађара, па је Иштван Пастор и даље
председник покрајинске Скупштине (као што је био и као коалициони партнер Пајтићевих и
Чанкових аутономаша), а његов
син Балинт посланик је у републичком парламенту. Осталичла-

нови СВМ-а добили су и одређену квоту у структурама покрајинске и републичке власти, а по
аутоматизму и у локалним самоуправама. То је резултовало тиме
да више не причају (бар не наглас) о законодавној, судској и
извршној власти у Аутономној
покрајини Војводини, што би,
уствари, Војводину претворило у
државу. Не причају Пасторови пулени више (бар не наглас) ни о
територијалној аутономији Мађара у општинама: Суботица, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа,
Ада, Сента, Чока и Бечеј. Ова идеја је, када се накалеми на ону
претходну о држави Војводини,
сепаратизам у сепаратизму. У држави Србији држава Војводина, а
у држави Војводини држава Мађара. Не причају, али не тако давно, пре мање од четири године, у
мађарском граду Мартељу, на скупу мађарских вођа из Србије, Румуније и Словачке, Иштван Пастор

У Војводини јака подршка радикалима

60

VELIKA SRBIJA

MART 2017. BROJ 3571

Из мог угла
се здушно залагао за територијалну аутономију поменутих осам
војвођанских општина.
Приче о аутономији утишали
су и Чанкови сепаратисти, који
себе називају безазленим именом – Лига социјалдемократа Војводине. У покрајинском парламенту лигаши су некада били љути противници СНС-а, или како
су их називали „лајт радикала”, а
сада, кад год је на дневном реду
нешто што могу да искористе за
жестоку критику власти, кажу:
„Ми ћемо се принципијелно уздржати од гласања.” А шта то
значи? Значи да су и лигаши, који
деле власт са вучићевцима у Новом Саду, као и чланови СВМ-а
који су на свим нивоима у власти,
намирени функцијама и привилегијама, то јест новцима, и то
нашим, народним. Ето, гос’н Чанак, ди су наши новци.
Један од гласноговорника пуне
аутономије Војводине (државе
Војводине, само малко друкчије
казано) је и проф. др Тамаш Корхец, један од твораца првобитне
верзије Статута Војводине, коју је
Уставни суд Србије оспорио због
неуставних, сепаратистичких елемената. Њега је Иштван Пастор
избацио из СВМ-а, не због аутономаштва, јер се они у томе добро слажу, него зато што је Корхец угрозио апсолутизам породице Пастор у странци. Е, тог господина Корхеца председник државе Србије Томислав Николић,
по налогу свог политичког чеда
Александра Вучића, поставља за
судију Уставног суда Србије. За
очекивати је и да господин Корхец јавно „смањи доживљај” по
питању војвођанске аутономије.
Исто тако је и за очекивати да тај
окорели аутономаш и мађарски
националиста искористи прилику да као судија Уставног суда Србије помогне спровођење својих
идеја о аутономији Војводине и
аутономији Мађара, макар изокола, „на мала врата”.
Док су на власти у Војводини
били Пајтић, Пастор и Чанак,
Скупштина је усвојила одлуку о
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коришћењу заставе и грба Војводине, две хералдички и политички накарадне и за српски народ
понижавајуће творевине. Сад је
тај исти Пастор јавно гласао и
образлагао потребу да се у Војводини у употребу уведе још једна
застава и још један грб – знамења
која су војвођански Срби носили
и у Револуцији 1848. године. Сам
Пастор је рекао да је то логично
јер Срби чине 70% одсто становништваВојводинеи треба да имају своје симболе.
Што више Вучић прича о Косову као делу Србије, оно све мање
то јесте. Што више Вучић прича о
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порасту БДП-а, фрижидери сунам
све празнији. Хоће ли се испоставити да, што више СВМ и СНС буду причали о српству у Војводини, њега ће све мање бити? Хоће
ли, што више буду причали о Војводини као делу Србије, она добијати све више сопствених државних надлежности?
Као што нико не зна шта је све
тачно потписано и договорено у
Бриселу, тако нико не зна ни шта
се Вучић све договорио са Пастором, Корхецом и Чанком.
Не ваља закључке доносити
прерано, али не ваља ни прекасно.
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Из мог угла

С

воЈвоДУ за ПреДСеДниКа

рпска радикална странка од оснивања па до
данашњих дана није одступала од идеологије српског национализма и програмских опредељења. Није одустајала од заштите интереса народа Србије као слободне државе. Годинама је вођена
борба на челу са оснивачем странке Војиславом
Шешељем и неће престати до коначне победе.

Ми тако говоримо и радимо јер имамо оно што
ви немате, имамо јасан циљ и идеологију од које не
одступамо ни по коју цену, имамо председника који
је поразио антисрпску карикатуру од трибунала и
доказао целокупној светској јавности да је истина о
Србији и Србима другачија од оне коју у свету представљају агресори и непријатељи Србије.

Српски радикали предвођени председником др
Војиславом Шешељем не повијају се на политичкој
сцени онако како ветар дува, не попуштају под притисцима и уценама моћника, већ часно и храбро
бране интересе своје странке и не подлежу уценама
политичких противника јер знају да би тако изгубили част и издали своју земљу.

Огромна енергија др Војислава Шешеља је доказ
да нема те силе која може сломити отпор човека који верује у исправност онога за шта се бори.

Годинама трају напади на Српску радикалну
странку, али упркос великим искушењима, наши
политички противници нису успели да нас униште.
Иза нас су тешке године које смо пребродили захваљујући веровању да је оно што радимо једини прави пут за решавање српског националног питања,
за бољу будућност народа у Србији.

Дошло је време да Србија за председника изабере часног, интелектуално супериорног човека, који
је на мукама и по цену властитог живота доказао
своју оданост Србији и српском народу!

Питају ме политички противници, како то да сви
радикали говоре исто, а мој одговор их увек остави
без речи:

Наш основни задатак је да творцу ове историјске
победе узвратимо још квалитетнијим радом и на
предстојећим председничким изборима омогућимо победу др Војислава Шешеља.

Секретар сремског окружног одбора
Српске радикалне странке
Мирослава Марић

КраЈЊе Је време Да СрбиЈа ДобиЈе
ДоСЛеДноГ ПреДСеДниКа и браниоЦа СвоГ нароДа!
време Је за воЈиСЛава шешеЉа
време Је за СрПСКУ раДиКаЛнУ СтранКУ!

Народ уз Шешеља упркос медијској блокади
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Неправда

шешеЉа Се не оДриЧем!
Српски фудбалер други пут остао без посла због војводе!

• Српски фудбалер Владимир Радовић други пут је доживео да
остане без клуба зато што је симпатизер Српске радикалне
странке и Војислава Шешеља

Р

„Еуроблиц”, 24. јануар 2017. године

адовић је први пут остао без посла када му је
босански клуб „Горажде” уручио отказ зато
што је на тренинг дошао у мајици са Шешељевим ликом, а пре неколико дана му је пропао већ
уговорени ангажман у хрватском „Змају” из Макарске, јер су и њима засметали његови политички ставови.
– Са клубом из Макарске сам све договорио и након добијања радне дозволе је требало да потпишем уговор. Био сам одлично прихваћен од стране
саиграча и тренера Арманда Маренција, који је био
задовољан оним што сам пружао на тренинзима.
Људи из клуба су предали захтев, али је он експресно одбијен, а као разлог наведено је то што сам у
прошлости величао Војислава Шешеља. Секретар
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клуба ми је рекао да је у суботу изашао и један чланак у тамошњим новинама о мени као неком ко велича ратне злочинце, иако Шешељ никада није осуђен – испричао је Радовић за „Еуроблиц”.
Он је истакао да није шовиниста, али да не крије
своју наклоност према радикалима и Шешељу.
– Нисам члан ниједне странке, имам право да
симпатишем кога хоћу, али ме је то скупо коштало у
Федерацији БиХ и Хрватској, где се политика умешала у спорт. Због свега овог мораћу да потражим
ангажман у Србији или Републици Српској. Да сам
шовиниста како ме представљају, не бих играо у
федералним прволигашима или ишао у хрватски
„Змај”. Имам много другова Хрвата и Бошњака, а никоме од нас не сметају политички ставови друге
стране – истакао је Радовић.

VELIKA SRBIJA

63

Шешељ најбољи кандидат

раДиКаЛи обеЛежиЛи СЛавУ!

• Проф др Милован Бојић: Шешељ најобразованији и најбољи
кандидат за председника!
• Српска радикална странка обележила је славу Света Три јерарха
у страначким просторијама у Земуну

„Информер”
12. фебруар 2017. године

Међу званицама су били представници кинеске и руске амбасаде и амбасадор Азербејџана Елдар Хасанов.
„Кум славе” Милован Бојић рекао је да радикали Света Три јерарха обележавају „због начина и
пута на који су се присталице Василија Великог,
Григорија Богослова и Јована Златоустог учврстили у вери и нису се међусобно дискриминисали”.
– Данас прослављамо славу у предвечерје председничких избора. Наступамо са најобразованијим и најбољим кандидатом – рекао је Бојић и до-
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дао да је председник СРС Војислав Шешељ победио
„евро-американце” у Хашком трибуналу и тиме
„обезбедио трајно место у српској историји”.
Он је додао да је Шешељ у Хагу сачувао част
Србије и да се она не може одузети већ изгубити,
а да ће част изгубити и они који Шешељу не пруже подршку на председничким изборима.
Бојић је додао да прилика на председничким
изборима не сме да буде пропуштена и да СРС
жели да млада Србија изађе на изборе.
Он је додао да ће у Србији којом председава Војислав Шешељ бити места за младе, који ће имати
разлога да остану у земљи и да ће се борити против криминала и корупције.
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