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Нема разграничења - 
Косово и Метохија је Србија!

Евидентноједаједошлодоодређенихпро
менауамеричкојспољнојполитици.Појавио
сетрачакнадедабиноваамеричкаадмини
страцијамогладаодустанеодполитикебез
резервнеподршкеАлбанцимаидаразмотри
могућностновогрешењазаКосовоиМетохи
ју,решењакојеискључујенезависностјужне
српскепокрајине.ЧињеницаједасусеАлбан
циисувишевезализаКлинтонове,амиСрби
смоималитусрећудајецелокупнасрпсказа
једницауСједињенимАмеричкимДржавама
гласалазаТрампа,штојеопштепознатоутој
држави. Трамп је дубоко уздрмао амерички
естаблишментиочигледнодонеоодлукуда
водидругачију политику од својих претход
ника –Обаме,БушаиКлинтона.Чини седа
јеподњеговомконтроломАмерикапостала
малоуравнотеженијапремаБалкануинето
ликоантисрпскинастројена.
Србијанемаразлогадаосећапревеликиоп

тимизамиеуфоријузбогнаслућенепромене
америчке спољне политике, али неопходно
јеискориститиситуацијунанајбољимогући
начин.НеманикаквесумњедасуАлбанциве
омаузнемирени.Тачије,вероватноподаме
ричким,амогућеитурскимпритиском,почео
даподржаваопцијуналажењакомпромисног
решења,штозначиподелуКосоваиМетохије
насрпскеиалбанскеопштинепресвега,аон
даиформирањеодређенихентитета.
Уовомтренуткунајважнијеједасе,запо

четак,формираАсоцијација српскихопшти
на.Тосеможепостићитакоштобисеудвана
естсрпскихопштинаодржалиреферендуми,
накојимабинарододлучиодаизрази своју
вољудаостанеуСрбији.Референдумскопи
тањебигласило“Желителидаостанетеуса
ставудржавеСрбије?”Повољанрезултатта
квог референдума представљао би полазну
основузадаљепреговоре.Одалбанскестра
небисезахтевалодаАсоцијацијасрпскихоп
штинабудеупотпуностиукљученауправни
иполитичкисистемРепубликеСрбије.
ЧињеницаједаСрбииАлбанцинемогуда

живе заједно.Историја јепоказалада суод
носиизмеђуовадванародабиливеомалоши
кадагодбипокушалидаживенаистимтери
торијамаинереткобидолазилодоубистава,
пљачки,силовањаитакодаље.Свакипутка
дабисеСрбииАлбанципотпунораздвојили,
односи би се одмах поправили и покренула
бисетрговинаисарадњауразнимобласти
ма.
ИмајућиувидутренутнуситуацијунаКо

совуиМетохији,најпаметнијебибилодасе
СрбииАлбанциупотпуноститериторијално
раздвоје. Неопходно је што пре формирати
Асоцијацијудванаестсрпскихопштина.Ста
новнициматринаестеопштине,општинеГо
ра,требалобипонудитидаодлучедалиже
ледабудудеоовеасоцијације,собзиромна
чињеницудасуГоранципорекломСрбикод
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којих је процес исламизације завршен и по
чеојепроцесарбанашења,алинијезавршен.
Тај процес је успео само утоликошто су им
наметнулиалбанскаимена,алисуонизадр
жалисрпскијезикиосећајуприпадностРепу
блициСрбији.
Асоцијацијисрпскихопштинаморалабида

припаднехидроцентраланајезеруГазиводе,
каоиТрепчасадварудниканасрпскојстра
ниитопионицом.Насрпскојстранипостоје
двабогатакопа,одчијеексплоатацијебиСр
бинаСеверномКосовумоглиизузетнодобро
даживе.Другипотенцијалниизворприхода
засрпскустранубилабипродајаводеизјезе
раГазиводе.Неопходнобибилотакођедасе
обезбеди статус екстериторијалности за све
српскеманастиреиважнецркве.Српскесве
тињене смејубитиподалбанскомуправом,
безобзиранакомделуКосоваиМетохијесе
налазе.Јошједанусловупућенсасрпскестра
небиобидаискључивосрпскаполицијакон
тролишесвеграничнепрелазе.
Постављасепитањекакорешитипроблем

изолованих српских енклаваи села.Постоје
бројна мања села, са неколико стотина ста
новника,којасуизолованауалбанскојмаси.
УтимселимаСрбинисукомпактниинисуу

стањудасеорганизујудасесамосталнобра
не.Њихбитребалонанекиначинвезатиза
Асоцијацију српскихопштина, уколико је то
могућетериторијално.Уколиконијемогуће,
требалобипонудитиидејуоразменистанов
ништва.На југуКосоваиМетохије, јужноод
Гњилана, има доста српских села, пре свега
у оквиру гњиланске општине; затим, ту су
општинеКосовскаВитинаиКосовскаКаме
ница, где такође има доста српских села. Са
другестране,уцентралнојСрбији,уопштини
Прешево,живи90%Албанаца,уопштиниБу
јановац50%ауопштиниМедвеђа10%.Наш
предлог биобида сеизвршицивилизована
разменастановништва,дасеАлбанциизове
триопштинепреселенаКосово,адаСрбииз
овихизолованихселаидругихсрединапређу
уоветриопштине.
Српска радикална странка залаже се ис

кључиво за добровољну размену становни
штва.Незалажемосезаразменутериторија,
јерјецелоКосовоокупиранидеоСрбијеиСр
бијапотражујецелоКосово.Уовомтренутку
најпаметнијебибилодасеАлбанциманаКо
сову понуди највиши степен аутономије. Не
смеимсепризнатинезависност,алибиони
могли да учествују у међународном животу
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каоШкотска,каоСевернаИрска.Суштина је
дасеСрбијанебимешалауначиннакојиуре
ђују својеинтернеодносеифункционисање
својихопштина.Тобипредстављалопотпуну,
максималну аутономију, али територијални
интегритетРепубликеСрбијенебисмеоби
тидоведенупитање.
СрпскарадикалнастранкасматрадаСрбија

ниподкојимусловиманесмедозволитипри
јем Косова у Уједињене нације. Чврсто смо
уверени да Србија по овом питањуможе да
рачунанаподршкуРусијеиКине,нашихтра
диционалнихпријатељаисавезника.Српски
радикалисутакођеодлучнопротивпромене
УставаРепубликеСрбијеибрисањапреамбу
лекојомсеистичедајеКосовоиМетохијаса
ставнидеотериторијеСрбије.
Свака промена Устава водила би ка расту

територијалних претензија Албанаца са Ко
сова.АлбанцисупочелидасвојатајуПреше
во, БујановациМедвеђу, па чак прете да ће

заузетииЛесковац,исведоНиша.Онинема
јуникакваправанато,алиСрбиимајуисто
ријска права све до Драча; све је то некада
билапрвобитна српскадржава.Прва српска
престоницабилајенаподручјуСкадра.Драч
је био самостална кнежевина којом је упра
вљаодрачкивојводаидрачкостановништво
јебилоромејско.Албанцисепојављујутеку
11.веку,кадасуихсрпскивеликашинасели
лиуједномквадратуокоКорче.Увреметур
скеокупацијеонисуискористилиприликуда
већимделомпређунаислам,даонданасилу
исламизујуСрбеипостепеноихпоарбанаше.
ДанасјецелаДреницаалбанска,абилајепот
пуносрпска.АрбанашењемСрбаонајеизгу
биласрпскекарактеристике.МногиАлбанци
изДреницесупорекломСрби.
Сваки камен и свако парче земље све до

Драча су српскиинадамо седаће се једног
данастворитиусловизањиховоослобађање!



ЗОРАН КРАСИЋ 
(19562018)



шког трибунала,његов вишегодишњи даноноћни
рад и хиљаде страна прочитаног и написаногма
теријаламожданисубилитоликовидљивиочима
обичногпосматрачаалије,безсумње,његовдопри
ностојпобедиизузетнозначајанизаувексачувану
десетинамаобјављенихтомовахашкогпроцеса.
Иакојезнатандеоживотапровеоуполитици,Зо

ранКрасић ће пре свега бити упамћен као добар,
народскичовеккојијечврстостајаоназемљибез
обзиранамноге високеи важне дужности које је
обављао,каочовеккоји јебиовољеницењенчак
иодсвојихполитичкихпротивника.Мало јељуди
попут Зорана, који су са свима несебично делили
несамосвојезнање,већисвојосмех.Саподједна
компажњом,подједнаконасмејан, Зоран јеразго
варао,какосаминистримаипредседницимавлада,
такоисаколегама,новинаримаиликонобаримаи
скупштинским обезбеђењем. Подједнако је ценио
свакогчовекаитимезаслужиољубавипоштовање
свихонихкојисуималипривилегијудабудууње
говомокружењу.
Једанпесникрекаоједасмртзаправонепостоји,

јерљудиумирусамокадаихсвизабораве.
Зоранањеговапородица,рођациипријатељини

каданећезаборавити.

BROJ 3583.

СвакисусретсаЗораномКрасићембио
јепротканрадошћу,шалама,смехом.Бол
итугукојеми,српскирадикали,осећамо
због његове преране смрти превазила
зиогромнопоштовањекојепремањему
осећамо,срећаизахвалностштосмога
познавали,делилиистеидеале,борили
сесањимрамеузрамеизаједнопрожи
велимногелепе,алиигоркетренутке.
Зорановживот,борба,упорност,пожр

твовањеиуспесиучинилисупоносним
какоњеговубиолошкупородицу,такои
његову ширу породицу, његову Српску
радикалнустранку.ЗоранКрасићјесвој
животпосветиоборбизасрпскенацио
налнеинтересеидобробитсвихграђана
Србије, али је сваки слободан тренутак
проводио са својом супругомБиљаном,
синомДраганомићеркомТаром.
ИакојерођенуБеограду,гдејепровео

детињствоинајвећидеопрофесионал
некаријере,Зоранјепосебнувезуимао
сајугомСрбије–Топлицомизкојепоти
чеипосебноНишом,укомесешколовао,
завршио гимназију „Бора Станковић” и
Правнифакултет,укомејепровеомла
дост,засноваопородицуизапочеобри
лијантнуправничкуиполитичкукари
јеру.Првозапослење,уфабрицичокола
де„Инка”,ЗоранајеодвелоуПрокупље,
потом је водиоПољопривредникомби
натОбрежкодВарварина,дабисевра
тиоусвојНиш,најпреупредузеће„Ђука
Динић”,одаклејепрешаоуФондзапен
зијскоиинвалидскоосигурање.
Поуспостављањувишестраначкогси

стема Зоран се учлањује у Народну ра
дикалну странку, учествује управљењу
њеног статута и формирању одбора у
Нишу, да би као представник нишког
одбораНароднерадикалнестранке,23.
фебруара1991.године,уКрагујевцууче
ствовао на оснивачком конгресу Срп
скерадикалне странке.Запредседника
општинског одбора Српске радикалне
странкеуНишуизабранје1992.године,
апотомизасавезногпосланика.Биоје
један од главних организатора проте
стапротивокупацијеРепубликеСрпске
Крајине1995.године,докјеруководство
странке,начелусапредседникомдрВо
јиславом Шешељем, било у затвору у
Гњилану.
Обављаоједужностминистратргови

неуВладинародногјединстваод1998.
до2000.године,дабипоодласкуВоји
славаШешељауХашкитрибуналпреу
зео његов мандат народног посланика
и место правног саветника у хашком
поступку.ДоприносЗоранаКрасићаШе
шељевојхашкојпобедииразбијањуХа
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In memoriam – Зоран Красић
Пише: Вјерица Радета, потпредседник Српске радикалне странке и потпредседник 
Народне скупштине Републике Србије

VELIKA SRBIJA8

Одавномелошавестнијепо
годилакаоонаод2.мартаоте
шкојболестимогколеге,прија
тељаибратаЗоранаКрасића.
Од тога дана до 12. априла

стрепеласаминадаласе.Мисли
ласамдатаквастенаодчовека
морапобедити.Свисмосенада
лииверовали.Вероваојеион.И
бориосе.Допоследњегдана.
Разговарали смо сваки дан.

Виђалиседокјебиоуболници.
Причалиосвему.Шалилисе.По
некадсаммууочима,ипоредре
чиоптимизма,виделаибезнађе.
Једанпут,каданијебиоубашдо
бромстању,ајамусесмешкала,
рекаомије:„Небојсе!Штосисе
уплашила?”Ја,луда,мислилане
ће приметити! Није му прома
кло.Аикакоби!Сувишесмосе
добропознавали.
Присећам се Зорана из сту

дентских дана. Тада смо се упо
знали. Пре више од четрдесет
година. Он студент нишког, а ја
сарајевског Правног факултета.
Срели смо седвадесетак година
касније. Почетком 1997. године.
Наједномстраначкомсастанкуу
Париској улициуБеограду.Кре
нули смо једно према другом и
готовоистовременоизговорили:
„ЈесилитионајКрасић...?”„ЈесилитионаВјерица...?”
ПрисетилисеМаршастуденатаправатадашњеЈу
гославијекоји јеорганизоваоПравнифакултету
Нишу,аглавниорганизаторбиоон,ЗоранКрасић.
Краса,такосугазвалеНишлије,априхватилисви
микојисмоимтадабилигости.Обојесмобилииз
ненађениколикосмоотоммаршуималидапри
чамоиколикосељуди,којисутадабиликознагде,
сећамо.
И,ето.Такојепочелоитрајалодо12.априла.Са

радња, пријатељство, борба, порази, победе... Све
смоделили.Исваштаистрпели.Увексигурнида
идеологијусрпскогнационализмаиВојиславаШе
шељанећемоиздати,памакар„`лебанејели”,како
јеЗоћазнаодакаже.
Немогућејеизрачунатиколикосмовременапро

велизаједно.УцентралиСрпскерадикалнестранке,
уНароднојскупштиниРепубликеСрбије,уобила
скустраначкиходбораискуповаширомСрбије...
Дешавалоседапоцеоданниречнепроговори

мо.Свакозадубљенусвојкомпјутер.Посебнокада
серадилозаХаг.Истина,каоправнисаветникдр

ВојиславаШешеља,Красићјерадионајвише.Онје
увекрадионајтежеинајобимнијеподнеске.Драго
миједасусвиобјављениуШешељевимкњигама.
Кадасмоодлазилинатеренједвасмоуспевали

дакренемоизодбора.Свисухтелидапричајуса
Зораном,аонјезасвакогаимаоивременаиразу
мевања.Човекјепростобиообожаван.
Заједносмоурадилихиљадеамандманаисва

киобразлагалинаседницамаНароднескупштине.
Некадаипоцелуноћ.Боже,какавјеточовекбио!
Свакипуткада завршимписање амандманапре
њега,питалабихгадамидадамупомогнем.Исва
кипутјеодговарао:„Идити,Вјерка,брзоћуја.”Ако
онзавршипремене,самобипришаоиузеодеомог
материјаладамипомогне.
Наравно,билојеивременазаразговор.Тојене

кадатрајалосатима.ПричалисмоостањууСрбији,
ополитици,остранци,оШешељевомтамновању...
освему.Наравно,делилисмоиприватност.Илепе
иружнествари.Поделилисмомноготајни,сигур
нидаоноштокажемоједнодругомостајемеђуна
ма.Билојеитешкихтренутака,алимисузуника



странке у Скупштини АП Вој
водине одбацила иницијати
ву Српске радикалне странке
заформирањеСрпско–руског
хуманитарног центра на про
стору Војводине, огромна по
дршка грађана, преко 30.000
сакупљених потписа и реална
потребазаобразовањемједног
оваквогцентра,додатномоти
вишуСрпскурадикалнустран
куданаставидаинсистирана
његовомформирању.
Српска радикална странка

Српска радикална странка
неће одустати од иницијативе
дасенапросторуАПВојводине
формира центар за хитне ин
тервенције у ванредним ситу
ацијамаусарадњисабратском
РускомФедерацијом, по узору
напостојећиСрпско–рускиху
манитарницентаруНишу.
Без обзирашто је владајућа

већина коју предводи Српска
напредна странка, узподршку
ЧанковеЛигесоцијалдемокра
та Војводине и Демократске

најоштрије осуђује скандало
зан,игнорантскиставпредсед
никапокрајинске владеИгора
Мировића, који је био дужан
да Скупштини АП Војводи
не упути мишљење поводом
иницијативе Српске радикал
не странке.Покрајинскавлада
није упутиланикаквомишље
ње, најгрубље игноришући на
тај начин 31.157 грађана, који
сусвојимпотписимаподржали
идејудасенапросторусеверне
српскепокрајинеформираСрп
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Не одустајемо од Српско – руског 
хуманитарног центра у Војводини!

данијевидео.Незатоштонебихзаплакалапред
њим,већзбогтогаштојареткоплачем.Мислила
самданећуникадасеоводеси.Али,драгимојЗоћо,
морам.Овобашболи!
Недавномијерекаодајеонзаправосрећанчовек.

Радионоуштаверује.Имадивнупородицу.Насвоју
Биљану,ТаруиДраганајебиовеомапоносан.При
хватиојекаорођенеиТариногМаркаиДраганову
Милу,задовољанштосу,какојерекао„дивнадецаиз
честитихпородица”.
НедостајаћемидружењеипријатељствосаЗо

ћом.Уствари,већнедостаје.Никаданисамимала,
нитићуимати,таквогпријатеља.Завишеоддваде

сетгодинаникадасенисмониспоречкали.Различи
тамишљењасмоувекуспевалидаускладимоуза
једничко.Свакумукулечилисмонашиминтерним
шаламаиверовалидапослекишедолазисунце.Са
оптимистомкакавјеонбионијенимоглодругачије.
Нисамжелеладаовомојејавноопраштањеодве

ликогпријатеља,великогчовекаисаборцабудепа
тетично,алинијенимоглобеземоција.
Кажу,коганемабезњегасеможе.Кадајеупита

њуЗоранКрасић,тоћебититешко.Скоронемогуће.
Задаонамјетешкезадаткеинаставићемо.Заврши
ћемосвештооннијеуспео.
Некамујелаказемља!Богдушудамупрости.



сарадњесабратскомРусијомдо
носичистбенефитиконкретну
користзасвеграђанекојиживе
напросторуРепубликеСрбије.
Иако није било снега, да по

крије брег, свака политичка
„зверка”уСкупштиниАПВојво
динејејаснопоказаласвојтраг.
Безуспешно трагајући и нему
штоинсистирајућинаформал
ноправним пропустима у зах
тевуСрпскерадикалнестранке,
владајући напредњаци, соци
јалисти и СВМ, потпомогнути
Чанком, демократама и ДЈБ,
сложилисуседаодбијуиници
јативузаСрпско–рускицентар

ско – руски хуманитарни цен
тар. Мировић идеју за форми
рањеСрпско–рускогцентрау
Војводини назива политикант
ствомибеспотребнимдуплира
њемкапацитета,анасвазвона
величапрекограничнусарадњу
у области цивилне заштите са
ХрватскомиЕвропскомунијом
и најављује отварање центра
заванреднеситуацијеуНовом
Саду.Мировићујеприхватљива
сарадњасаХрватском,ЕУ,сутра
исаНАТО,самонесаРускомФе
дерацијом.
Српска радикална странка је

мишљења да било који облик

уВојводини.Нијепроблемфор
малноправнеприроде,негосу
штинске,садржинске.
Српскарадикалнастранкасе

захваљује свимграђанимакоји
сунамдали свесрднуподршку
унамеридасеформираСрпско
– руски хуманитарни центар у
Војводини. Српски радикали
ћенаставитидаинсистирајуна
томедасе,напросторуАПВој
водине, формира озбиљан, са
времен и ефикасан центар за
хитне интервенције у сарадњи
са братском РускомФедераци
јом,јерјетоинтерессвихграђа
накојиживеуовомделуСрбије.
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Одржана седница  
Централне отаџбинске управе  
у Хртковцима!
У суботу, 22. септембра,

на отвореном простору по
крај куће ВојиславаШешеља
у Хртковцима, окупили су се
функционери Српске ради
калне странке из свих срп
скихземаљаиодржана је10.
седница Централне отаџбин
скеуправе.
На седници су једногласно

изабраниновичлановиУпра
ве:ДушкоСекулићизПодго
рице,МирославНешковићиз
Бајине Баште, Марко Пауно
вић из Београда и Андрија
на Арнаутовић из Београда.
Утврђен је износ чланарине
за 2019. годину и договоре
несупроменекритеријумаза
одржавање годишњих скуп
штина општинских и град
скиходбора.Билојеречиио
бројнимактуелнимполитичкимпитањима,пресвегаоставуСрпскерадикалнестранкеувези
сатренутномситуацијомнаКосовуиМетохијиионајбољемрешењукосовскогпроблемакоје
бисрпскирадикалитребалодапонудецелокупнојсрпскојјавностииполитичаримакојисуу
позицијидадоносеодлуке.
Седницајепротеклауизузетнопријатнојиконструктивнојатмосфери.Насамомкрајуна

јављено је скоро одржавање седницеПредседничког колегијума, на којој ће детаљно бити
прецизиранконачанставсрпскихрадикалаувезисапроблематикомјужнесрпскепокрајине.
Такођејеконстатованодасрпскирадикали,упркосбројнимтешкоћамаипрепрекама,сане
смањениментузијазмомочекујупредстојећестраначкеактивности.
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Кућа Војислава Шешеља

Проф.дрВојиславШешељјепренеколикомесецикупиокућууХртковцимаодАлександре
Падров, истакнуте уметнице и дугогодишње солисткиње Радиотелевизије Војводине, која
сепреселилауСремскуМитровицу,гдејезапосленакаопрофесормузикеумузичкојшколи
“ПетарКранчевић”.КућајекупљенапрвенственодабислужилапотребамаСрпскерадикалне
странкеиуњојсусмештени:седиштемесногодбораХртковцииседиштеСремскогокружног
одбора,главнаканцеларијаКомитетазаодбрануВојиславаШешељаиканцеларијаЦентралне
отаџбинскеуправе.Радовиукућијошувексуутоку,алифасадајезавршена–прекреченау
радикалскуплавубоју,анабочнимстранамапостављен јенеонскинатпис“КућаВојислава
Шешеља”.



Шешељ против Хага, неуморан
Пише: Вјерица Радета, потпредседник Српске радикалне странке и потпредседник 
Народне скупштине Републике Србије

деветтачакаоптужнице.Суди
ја Антонети је након изрица
њапресудерекаодајеШешељ
слободанчовек.Слободан,него
шта! Био је то и док је двана
естгодинаборавиоузидинама
Шевенингена.Неогледасесло
бодасамоутомедалинекомо
жедашетакудгодпожели,или
јепонечијојвољизаточенуне
ком казамату. Слобода је има
ти храбрости супротставити
сејачемодсебе.Ипобедитига.
Шешељсесупротставиоисуди
јамаитужиоцимаХашкогтри
бунала. Ни секретаријату није
остаодужан.Мукусумучилис
њимипроклињалиданкадаје
дошао у Шевенинген. Покаја
ласеиКарладелПонтештоје

Незаконитаодлукажалбеног
већаМеханизмазамеђународ
не кривичне судове инспири
салаједрВојиславаШешељада
на себи својствен начин згази
Механизам, као што је то већ
урадиосањеговимпретходни
ком, Међународним кривич
ним судом за ратне злочине у
бившојЈугославији.
Након ослобађајуће пресуде

коју је 31. марта 2016. године
дрВојиславуШешељуизрекло
претресновећеХашкогтрибу
налауследилајежалбахашког
тужилаштва, а потом и прва
осуђујућапресудапредседнику
српскихрадикала.
Претресно веће ослободило

је Војислава Шешеља по свих

послушалаЗоранаЂинђићака
дајеодњетражиодаводиШе
шељаидаганевраћауСрбију.
Шешељ је самотпутовао,како
волидакаже,надужислужбе
нипут,ихвалаБогу,вратиосе
са десетинама хиљада страна
преточених у књиге. Објавио
јесвештосеухашкојсудници
дешавало,алиисвеоноштоје
у Србији објављено о њему, о
његовом суђењу, о Српској ра
дикалној странци... Објавио је
инеколиконаучнихкњигако
јејеприпремаоупритворуХа
шког трибунала. Припремао и
писао.Руком.Безкомпјутераи
било какве писаће машине. И
заточестокажеданиједандан
проведен у Хагу за њега није
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некобудепроглашенкривими
кажњен дугогодишњом казном
затвораиданатаквупресудуне
можедауложижалбу.Алижал
беновећејеочигледноинструи
санодадонесетаквунезакониту
пресуду, да Војислава Шешеља
осудинадесетгодиназатворада
би се коликотолико „покрило”
скоро дванаест годинањеговог
боравкаухашкомказамату.Осу
ђенје,какосунавели,„заподсти
цањедепортацијеипрогонХрва
таизХртковацауВојводини”.
Зашто су изабрали Хртков

це?ЗатоштомрзеСрбијуишто
желедаучинеуслугусепарати
стима да, када им то затреба,
могудатврдедасуСрбипрого
нилиХрватеизХртковаца.На
равнодатонијетачно,тачноје
даниједанХрватнијенапустио
Хртковцезатоштогајенекоте
рао. Ниједан! Размењивали су
кућеидобијалисрпскевилеза
својескромнекућеуХртковци
ма.ЗатоштосуСрбиморалида
напусте своје куће у Републи
циСрпскојКрајини,аХрватису
могли да бирају. Добровољно,
безпритиска.
Уосталом, судија Антонети

је код изрицања првостепе
не пресуде навео: „Мотиви у
Хртковцима били су пре свега
личнеприродеипотребадасе

биоузалудан.Иније.Шешељје
тамобиоумисијиодбранесрп
ских националних интереса и
частидобровољацаСрпскеради
калнестранке.Ууспешнојмисији.
ЦелаСрбијајегледаланоћне

преносеШешељевог суђења и
дивила се његовом бриљант
номумуиисторијскомиправ
ничкомзнању,алиидосеткама
идрскомибезобразномодносу
премасвимакојисуусудници
билииспредњега.Онјеједини
којиникаданијеустаопредсу
дијама Хашког трибунала. Јер,
четничкивојводанеустајело
шијимаодсебе!
Ослобађајућа пресуда, после

дванаестгодинаробијеихерој
скеборбе,билајејединомогуће
решење.Таквапресуданијезадо
вољила менторе и створитеље
Хашкогтрибунала.Затојетужи
лаштво уложило жалбу, а жал
бено веће донело незакониту
одлукуидрВојиславуШешељу
изрекло казну од десет година
затвора. Пресуда је незаконита
инеможебитиконачна.Англо
саксонскоправо,покојемпосту
паМеханизамуХагу,непредви
ђамогућностда се ужалбеном
поступку ослобађајућа пресуда
претвориуосуђујућу.Непредви
ђатониСтатутТрибунала,одно
сно Механизма. Немогуће је да

обезбедисмештајСрбимакоји
суосталибезкрованадглавом.
ИзговораШешељанеможеда
сезакључидајеучествоваоди
ректноуразменикућа,аштоје
приказанокаоглавносредство
запротеривањеХрвата.”
ДрВојиславШешељсеуХа

шком трибуналу бранио сам,
алијепреодласкауХагформи
раоТимкојимујепомагаопри
прему одбране.Много јељуди
прошлокрозтајтим,многису
отишли, али има нас који смо
осталиисаданастављамораду
новомтиму.Личносампоносна
што самбила упрвом саставу
Тимазаодбрануиштосамкао
члан тог тима сачекала пред
седникапоповраткусаслужбе
ног пута. Нажалост, најбољи
међунаманећебитидеоновог
тима. Зоран Красић, човек ко
јиједопоследњегданаживота
радионајвишеинајбоље.
Др Војислав Шешељ је већ

поднеозахтевМеханизмууХа
гу да му се омогући право на
улагањежалбенадругостепену
пресудуидамусеодредирок
за најаву жалбе. Тужилаштво
јеусвомодговорунаШешељев
захтев тражило да се захтев
одбије,аШешељјеуложиоре
пликунаодговортужилаштва.
То је почетакновефазе борбе
са Хашким трибуналом, сада
Механизмом за међународне
кривичнесудове.Затомујепо
требанновитимкојићепома
гатиприпремуодбране.Унови
тимШешељјеизабраоВјерицу
Радета, зашефатима,Немању
Шаровића,ПетраЈојића,Уроша
Кршића, Мирољуба Игњато
вића,РужицуНиколић,Љиља
нуМихајловић,МаријуМихаљ,
Филипа Стојановића и Алек
сандру Белачић. За кејс мена
џератимаизабраојеАндријану
Арнаутовић.Новитимјепочео
дарадиирадићемодоконачне
хашкеШешељевепобеде.
Тимћенајвећидеовремена

проводити у Хртковцима, та
моћеседиректноприкупљати
докази,узиматиизјавеодсвих
становникаХртковаца,аради
ћесеуШешељевојкући,укојој
је и главна канцеларијаКоми
тета за одбрану др Војислава
Шешеља.
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Следећи потез Војислава Шешеља 

Пише: Александра Белачић, члан Председничког колегијума Српске радикалне странке

- разбијање мита о геноциду у Сребреници!

Трећидеоовестудијеобјављен
јепревишемесеци,другидеоиз
лазиизштампедоМеђународног
београдскогсајмакњигакојиће
сеодржатикрајемоктобра,доксе
излазакпрвогделаочекујепочет
ком2019.године.
ВојиславШешељјеувишена

врата говорио о књигама које
пишеинаглашаваодајеуСребре
ници дошло до кривичног дела
стрељања ратних заробљеника,
алидајестрељанонајвише1200
заробљеника, војно способних
мушкараца.Шешељусвакојпри
лициистичедајебројкаод8372
жртве,којумуслиманиупорнона
мећу,нереалноувећанаузпомоћ

Последњедвегодинепредсед
ник Српске радикалне странке
проф.дрВојиславШешељзаузет
је писањем научног дела о Сре
бреници. Оно што је у почетку
требалодабудеједнакњига,пре
раслојеутротомнинаучнипро
јекатукомећеВојиславШешељ
доказати да у Сребреници није
билогеноцида.Лидерсрпскихра
дикаласакупиојеизузетнообим
нуиквалитетнулитературукоју
је пажљиво проучио, користећи
својебогатоправничкознањеда
укаженасвенелогичностиутези
дасуСрбиуСребренициизврши
ли геноцид над муслиманским
становништвом.

страног,западногфактора.Обзи
ромдаапсолутнониједошлодо
стрељања жена, деце, болесни
канитирањеника,адагеноцид
престављапотпуноматеријално
уништење једне етничке, наци
оналнеиливерскегрупе,јасноје
дауСребреницинијемоглобити
геноцида.Токомратанапростору
бившеСФРЈникаданијепостоја
ланамерадасегрупа–муслиман
скиживаљ–уништикаотаква.
У књизи коју припрема Воји

славШешељћеобрадитикључне
хашке пресуде које се тичу Сре
бренице, као и пресудуМеђуна
родногсудаправдезакојујене
двосмисленодоказаода јенеле
гална и противправна, обзиром
дасезасниванапротивправним
пресудама Хашког трибунала.
Поредтога,онанализирабројне
странеизворе,међукојимасеис
тичеизвештајХоландскогинсти
тутазаратнудокументацију.
Упоредосаписањемкњига,ли

дер српских радикала активно
пратипоступаккојисепредСпе
цијалним судом у Београду во
дипротивгрупеодосамбивших
припадникаСпецијалнебригаде
МУПаРепубликеСрпске.Српски
полицајцисетеретезаучествова
њеумасовномстрељањууСре
бренициапоступакпротивњих
покренут је на основу лажних
оптужби које су муслимански
правосудни органи пласирали
корумпираним домаћим тужио
цима.
Наконобјављивањановихна

учних дела Војислава Шешеља,
сребренички мит биће у потпу
ностидемистификованилажне
оптужницекоје заступајупотку
пљени тужиоци, страни агенти
иразненевладинеорганизације
којесефинансирајуиззападних
фондовавишенећеиматипрођу
уБеограду.Наконцентралнепро
моцијекојаћебитиодржанауБе
ограду,ВојиславШешељћесвоја
научнаделапромовисатинатри
бинамаширомСрбије.
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Британци стрељали у Сребреници?!
Пише: Александра Белачић, члан Председничког колегијума Српске радикалне странке

ностижалисештоонинисупод
носилиникаквеизвештајеорат
нимзлочинимапослеослобође
ња (или, какооникажу, „пада”)
Сребренице.Утекстујеописано
какосупреводилацЕмирСуља
гићипредставникУНХЦРаАл
мирРамић,одмахнаконослобо
ђењаСребренице,виделиједног
великог и снажног британског
војникакакосе једненоћивра
тиосавблатњав,„каодајецеле
ноћипузао”.Истивојниккасније
јевиђенкакопере своје ствари
–пишеуизвештају.Изворзатај
деоуизвештају јеинтервјуАл
мираРамићаиз1999.године.
У истом делу извештаја по

стављасепитањедали суБри
танцимоглидаоткријусазнања,
збогуништењакомуникационог
система,алисетакођенаводии
да сумоглидакористекомуни
кацијска средства војних посма
трачаУједињенихнацијаилиХо
ландског батаљона. Холандски
институтзаратнудокументацију
такође наводи да Влада Велике

Радећи на другом тому своје
нове књиге „У Сребреници није
билогеноцида”,председникСрп
ске радикалне странке проучио
је обиман извештај Холандског
института за ратну документа
цију.Овајизвештајизворнојеоб
јављенна холандском језику, на
7500новинарскихшлајфни,даби
потомбиопреведеннаенглески
језик,густосложенна3875стра
ница и објављен на интернету,
где је јавнодоступансвимакоји
сеинтересујузатематикуратана
просторубившеЈугославије.
У делу холандског извешта

ја који се односи на догађаје у
Сребреници, проф. др Војислав
Шешељнаишаојенашокантан
податак да је британска једи
ницаСАСбилауСребренициза
времестрељањамуслимана.Из
вештај је састављен на основу
сведочењаприпадникаУНХЦРа
ихоландскихвојникаизСребре
нице.
ХоландскиофицирдеРуитер

првипомињебританскуумеша

Британијенијеодобрилаувиду
информацијеоумешаностиједи
ницеСАСудогађајеуСребреници.
Собзиромначињеницуда је

овајподатакдржанутајностии
да представља нову информа
цијучакизаВојиславаШешеља,
који најинтензивније прати све
информацијеувезисаСребрени
цом, лидер радикала основано
сумњада суБританци учество
вали у стрељању муслимана. У
прилоговојњеговојпретпостав
ци иде чињеница да још увек
није утврђено која је јединица
стрељала на четири локације:
Ораховац,бранауПетковићима,
Дом културе Пилица и Козлук.
Индикативнојеитоштојеупра
воВеликаБританија билаини
цијатор доношења Резолуције
о геноциду у Сребреници, иако
је сада очигледно да су управо
британске обавештајне службе
ималезначајнуулогу,какоуор
ганизацији,такоиуприкривању
почињених злочина који су не
праведноприписаниСрбима.
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Радикали против шиптарског 
фестивала “Мирдита – Добар дан”!

те”. Учесници поворке носили
су фотографије на којима су
приказанинекиоднајмонстру
ознијих шиптарских злочина
почињених над Србима и срп
скимсветињама.
Двакордонаполицијеспречи

ла су српске радикале да приђу
Центру за културну деконтами
нацију, али протестанти се нису
разишли, већ су пуштањем срп
ских патриотских песама и на
ступомгусларапоказалидауБе
оградујошувекимаграђанакоји
национално достојанство и др
жавнисуверенитетиинтегритет
стављајуиспредтзв.европскихи
космополитскихвредности.
Окупљенима се обратио

председник Српске радикалне
странке,проф.дрВојиславШе

Светска јавност деценијама
уназадћутиозлочинимапочи
њеним над Србима на Косову
и Метохији. Брутална убиства,
протеривање, отимање кућа и
станова,паљењецркаваимана
стирасамосунекаодзверста
вакојасупрошланекажњенои
безосуде.Малобројнишиптар
скизлочинцикојисусенашли
предХашкимсудомослобођени
сунаконликвидацијакључних
сведокаоптужбе.
Припадници антисрпских

невладинихорганизацијаипо
литичких странака, исти они
који су још 2008. одушевљено
поздравили једнострано про
глашење независности Косова,
упорнисуутомедаусредБео
града промовишу тзв. државу
Косово.То супокушалииовог
лета, када су по четврти пут
заказалифестивал „Мирдита–
Добардан”.Наводнојеречома
нифестацији која промовише
тзв.косовскукултуру,азаправо
јеупитањубесрамнапромоци
јакосовскенезависности,узјош
бесрамније етикетирање Срба
каоратнихзлочинацаиотворе
но кршењеУстава и суверени
тетаСрбије,будућидајеуприја
виМинистарству унутрашњих
послованаведенодајеречо„су
сретусрпскихикосовскихкул
турнихзаједница”.
Министарство унутрашњих

послова није нашло за сходно
да забрани ову противустав
ну манифестацију, али је зато
донелоодлукудазабранипро
тестни скуп Српске радикалне
странке. Упркос забрани, срп
скирадикалисусеокупили,ре
шенидаодбранечастБеограда
иБеограђана.Заместоокупља
ња изабран је плато испред
Храма Светог Саве. Наконшто
сузапаљенесвећеуспоменна
страдалеСрбе саКосоваиМе
тохије, поворка се упутила до
просторијаЦентразакултурну
деконтаминацију, са намером
да спречи одржавање „Мирди

шељ,којијепоручио:„Издајау
српском народу могла је при
времено да прође, могла је да
донесеневољу,несрећу,алиније
могладапобедиукрајњемисхо
ду.ОвикојисезовуИницијати
вамладихзаљудскаправа,Ли
бералнодемократскапартијаи
слична антисрпска говна,неће
зањих битиместа у Београду,
јерћеБеоградсвојпатриотизам
сачувати. Београд ће сачувати
целу Србију и ослободити све
покорене и окупиране српске
земље,аовииздајницибићеса
мокаожутотрулолишћепоко
мећесвакогазити, свакопљу
вати. Они који имају потомке,
потомцићеихсестидетизасва
времена.Тисуосуђенидападну
узаборав,умрак!”
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пованреднимправнимлекови
ма,какобисеизборилизаобно
вупоступка.
Убројнимтелевизијскимеми

сијамаиизјавамазамедијекоје
сууследиле,Шешељјенавеода
јесакупиовеликибројаргумена
такојиидууприлогтезидапо
ступактребаобновити.Објаснио
једајепризнањеЗвезданаЈова
новићаунапредприпремљено,а
дајењеговпотписизнуђенбати
намаипретњамадаћечланови
његовепородицебитиликвиди
рани.Шешељјенавеодауслуча
јуЛегијетакођепостојивелики
број појединости које би могле
да оборе правоснажност пресу
деидаћејавностблаговремено
битиупознатасатимпоједино
стима. Лидер радикала сматра
даЛегијитребапонудитинагод
бу,дадобијепомиловањеоддр
жавеибудепуштеннаслободу
преистекаказне,алидазаузврат
расветли друге крупне злочине
о којима поседује информаци
је – убиства Ивана Стамболи
ћа и Славка Ћурувије, атентат

Проф.дрВојиславШешељне
одустајеодборбесакорумпира
нимсудијамаиобарањамонти
раних судских процеса! Након
величанствене победе над Ха
шким трибуналом, Шешељ је
одлучио да демонстрира своје
правничко знање и пред дома
ћимсудовима.Одмахподоноше
њу ове одлуке, лидер радикала
успео је да оствари оношто се
чинило немогућим – у затвору
уЗабелипосетиојепрвоМило
радаУлемекаЛегију,асамодан
касније и Звездана Јовановића.
ИУлемекиЈовановићслужеза
творске казне од по 40 година,
будућидасуневиноосуђениза
убиствоЗоранаЂинђића.Суђено
имјеумонтираномпоступкуна
рученомодстранеЂинђићевих
најближихсарадника,којисуза
правоиницијаториатентатана
њега.ИМилорадУлемекиЗве
зданЈовановићдалисуШешељу
пуномоћјекојимгаовлашћујуда,
заједносањиховимадвокатима,
предузима све правне радње и
улажеподнескекојисупотребни

на ВукаДрашковића у Будви и
убиство функционера СПО на
Ибарскојмагистрали.Шешељје
медијиматакођеоткриоинфор
мацијудаједосусретасаЛегијом
и Звезданом дошло на њихову
иницијативу,наконштојегоди
ну дана безуспешно покушавао
дадођедоњих.
Свеганеколикодананаконпо

сетеЗабели,ВојиславШешељје
у Специјалном суду у Београду
присуствоваоизрицањупресуде
ЛегијииЗвезданузатзв.побуну
Јединицезаспецијалнеопераци
је.Пресудајебилаослобађајућа.
Шешељјетадаизјавиода јесу
ђење због наводне побуне ЈСО
2001.годинепроцесрежиранса
циљемдасетајдогађајпредста
викаопокушајпуча.Објасниоје
дапучанијебило,дајепротест
био најављен и да припадници
ЈСОнаулицинисуималирезер
внумуницију,тедасуизашлиу
пратњи саобраћајне полиције,
носећисамосопственооружје.

Шешељ посетио Легију и Звездана
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праваопозиционастранка.Ни
један предлог Владе није про
шао без озбиљних и аргумен
тованих критика радикалских
посланика.Нисмо,каоСкотова
опозиција, „млатили празну
сламу”, већ озбиљно указива
линалошепредлогеискрета
ли пажњу како треба радити
у интересу народа. Неки нас
критикују да нисмо довољно
оштри према Александру Ву
чићуињеговојвласти.Ајесмо.
Најоштрији.Истина,непсујемо,
не вређамо, али критикујемо.
Најозбиљније. Критикујемо и

После избора 2016. године,
Српска радикална странка се
вратила у Народну скупшти
ну. Предвођени председником
странке др ВојиславомШеше
љем,којије,збогдужегслужбе
ногпута,дванаестгодинаодсу
ствоваоизПарламента,врати
лисмосенавеликаврата.
Повраткомупарламентарни

животСрбијевећвишеоддве
године српски радикали ука
зујунасвакилошпотезВладе
РепубликеСрбије.Највећа смо
опозиционаполитичкапартија
уНароднојскупштинииједина

предлажеморешења.Свакади
скусија др Војислава Шешеља
јеправопредавање.Одемокра
тији, ољудским имањинским
правима, о економској поли
тици, о здравству, образовању,
правосуђу... О свему што још
увекнисунаучилинипослани
цивластинипосланицисамо
зване демократске опозиције.
Изсвакогнашегјавногнаступа
недвосмисленосевидидасмо
опозицијавласти,алинеиопо
зицијанароду.
Напредњаци су од претход

никадемократанаследилинај

Посланици Српске радикалне странке 
у одбрани интереса грађана
Пише: Вјерица Радета, потпредседник Српске радикалне странке и потпредседник 
Народне скупштине Републике Србије
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диниминистрипотписалитакве
уговореиспоразуме,ниучемусе
састоји интерес наше државе и
нашегнарода(ауглавномгане
ма),непитајунизаштосекрозте
уговореСрбијасвакидансвеви
ше задужује.Непитају.Не знају.
Неинтересујеих.
Уместодасастрахопоштова

њем саслушају народне посла
нике,министринајчешћеулазе
у недопустиве политичке рас
праве, вређање посланика или
потпуноигнорисањеоногашто
народни посланик у расправи
изнесе. Бахатост неких мини
старајеапсолутнонедопустива.
О односу Владе и Народне

скупштинесликовитоговории
податак да је Посланичка гру
паСрпскерадикалнестранкеу
претходномпериодупоставила
85озбиљних,задржавуизузет
новажнихпитања,адајеодго
ворстигаонасвега32питања.
 Већ се осећају негативне по

следице неких од четрдесетак
новихзаконакојеједонеласкуп
штинскавећина,итоуправооне
накојесупосланициСрпскера
дикалне странке кроз расправу
указивали.Нажалост,иовогапу
тасмо,каоиувек,билиуправу.
Поводом Закона о уџбени

цима свакодневно у медијима
„искрсне” неки нови скандал.
Сакривање или скрнављење
српске историје, скрнављење
српскогјезика,скандалозниуџ
беници за предшколску и нај
млађу школску децу су редов
на појава. Нисмо изненађени.
Скретали смопажњунавреме.
Ништа боље се није ни могло
очекивати,собзиромначиње
ницу да нам уџбенике издају
хрватскииздавачииданастав
ници сами бирају уџбенике по
систему–кодавећупровизију.
Законодуалномобразовању

текћепоказатисвоје„резулта
те”.Школоваћемозанатлије,јер
странциматребајефтинарадна
снага, а образована омладина
морадатражихлебапобелом
свету, јергауСрбијинема.Ио
томе смо говорили у Народној
скупштини,алинажалост,нема
кодачује.
Објашњавали смо колико је

лошинепотребанЗаконоста

новањуиодржавањузграда.И
дешава се управо оно на шта
смо указивали. Бахатинапред
њачки активисти су добили
сертификате за обављање по
слауправникастамбенихзгра
да.Свакиодњих„водирачуна”
о неколико зграда, а станари
морају, мимо своје воље, да их
плаћају. Рачуни стижукрозоб
једињену наплату Инфостана
уБеограду,илисличнихјавних
предузећа у осталим градови
ма.Паконеплати,извршитељи
спремночекајуплен.
Законоспречавањунасиљау

породици,пун„рупа”инелогич
ности,најчешћенеприменљив,
није дао никакве резултате.
Расправљали су се са српским
радикалимаиубеђивалинасда
нисмоуправу.Абилисмо,нажа
лост. Биланс жртава породич
ногнасиља,честосатрагичним
исходом,подсећанаснатоско
ро свакодневно са насловних
странадневнихновина.
Најгориодсвихлошихзакона

којејенапредњачкавећинадоне
лаупоследњедвегодинесвакако
јеЗаконопресађивањуљудских
органа.НадамоседаћегаУстав
нисудпрогласитинеуставними
спаситиграђанеодевентуалних
ужаснихзлоупотреба.
Законопензијскомиинвалид

ском осигурању усклађивање
пензија јеизместиоиззаконаи
пензионерепрепустионамилост
инемилостВлади.Вучићбире
као–првипутуисторији.
Моглибисмоовакоосваком

предлогу...
За оне који нас неправедно

оптужују да нисмо права опо
зиција,порука једапосланици
Српске радикалне странке ни
сугласалиниза једанпредлог
Владе Републике Србије. Тако
радиправаопозиција.
Гласали смо за споразум са

РускомФедерацијом,саКином
и Републиком Српском. Тако
ради државотворна странка,
којаикрозпарламентарнижи
вотуказујенапогубностуласка
СрбијеуЕвропскуунијуинео
пходност успостављања свео
бухватне сарадње и искреног
партнерства са пријатељском
РусијомиКином.

недемократскији пословник,
који заправо онемогућава рад
народнихпосланика.Доксуби
ли опозиција, критиковали су
овајпословник,алисадаим је
добарјеримомогућавада„га
здујуНародномскупштином”.
Наследили су напредњаци

много тога од својих претход
ника. Како и не би, када су на
истом, како га зову, европском
путу. То се најбоље  види кроз
скупштинскирад.Уместодадо
носе нове законе, да сваки сег
мент друштва уређују у складу
са потребама државе и народа,
они само „козметички” измене
понекичланпостојећегдосман
лијског закона и онда то пред
стављајукаоепохалнепромене.
Напредњачкипосланицичитају
унапреднаписанетекстове,хва
левластиВучића,анајчешћене
знајуникојијенасловпредлога
окојем„расправљају”.
Обједињавање расправе од

десет, двадесет или тридесет
предлогауједнутачкудневног
реда онемогућава грађанима
да сазнају о чему расправља
јуњиховинароднипосланици.
Једино српски радикали кроз
подношење и образлагање
амандманаобјашњавајународу
истинуискрећупажњуналоше
владинепредлоге.
Сада би сваки представник

властирекаодајеНароднаскуп
штинауовомсазивудонелави
шеод250закона.Формално–да.
Суштински,ниприближно.
Донетојеоко40новихзако

на.Усвојилисускоро100изме
наидопунапостојећихзакона.
Онихкојесудонеледосманли
је.Напредњациихнезамењују
новимјернежеледасезамере
заједничким западним газда
ма. Сви закони које доносе, и
нови,иизмењени,доносесепо
директивама Европске уније.
Зато и јесу далеко од реалних
потребаграђанаСрбије.
Народна скупштина је рати

фиковала преко стотину међу
народних уговора и споразума.
Тосууговорииспоразумикојесу
већодавнопотписалипредстав
ници Владе, а посланици скуп
штинскевећинеихсамопотвр
де.Непитајунизбогчегасупоје
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Пише: Смиљана Гламочанин Варга, члан председничког колегијума Српске радикалне 
странке и потпредседник Скупштине АП Војводине

Деловање посланичке групе Српске радикалне 
странке у Скупштини АП Војводине

куседницу.
Са поносом можемо да наве

демонекеодбројнихзначајних
активностисрпскихрадикалау
Скупштини северне српске по
крајине.НаседнициОдбораза
уставноправни положај Покра
јине и на седници Скупштине
АПВ (одржаној 20. марта 2017.
године) учествовали смо у рас
прави,подржалипредлогигла
сали  за увођење традиционал
них симбола српске Војводине
–грбизаставукојисупрогла
шенинаМајскојнародној скуп
штини1848.године.
Чланови Одбора Скупштине

Војводине за уставноправни по
ложај покрајине, професор но
восадскогПравногфакултетадр
Слободан Орловић и Смиљана
Гламочанин Варга затражили
су17.децембра2017. годинеод
председникапарламентаИштва
наПасторадасазовеседницуод
бора ради доношења предлога
декларације којом би се пони
штиоантиуставнииасимилатор

Посланичка група „Др Воји
славШешељ–Српскарадикална
странка”уСкупштиниАПВојво
динебројидесетпосланика.Сви
председници окружних одбора
Српскерадикалнестранкеизсе
верне српскепокрајине суипо
крајински посланици.  Шеф по
сланичкегрупејеЂурађЈакшић,
његов заменик јеМиланЋук, а
потпредседник Скупштине АП
Војводине из Српске радикалне
странке јеСмиљанаГламочанин
Варга.
Нашапосланичкагрупајенај

активнија на свакој седници, а
нашипосланици,члановискуп
штинских одбора, најактивнији
сунаседницамаодбора.Оштро
и аргументовано критикујемо
погрешне одлуке и потезе по
крајинскевладе.Кадагодјетема
буџет,властстрепиоддискусија
нашихпосланика,јермисавесно
обављамо дужност коју су нам
поверили.Свихдесетпосланика
Српскерадикалнестранке вео
масеозбиљноприпремазасва

ски акт некадашњег Одељења
за унутрашње послове Главног
народноослободилачког одбора
Војводине,усвојенуНовомСаду
14.маја1945.године.Посланичка
група“ДрВојиславШешељ–Срп
ска радикална странка” је више
путапредлагаладопунудневног
редаовомтачкомипостављала
питањезаштосеодборнесазива.
Одборнидоданаснијезаказан,
ововажнопитањесенијенашло
надневномреду,нитисмодоби
лиикакаводговор!
Посланичка група “Др Воји

славШешељ–Српскарадикална
странка”јеупутилазахтевСкуп
штиниАПВојводинедаседоне
сеодлукаопокретањуиниција
тивезаотварањеСрпско–руског
центразахитнеинтервенцијена
просторусевернесрпскепокра
јине. Ми, српски радикали сма
трамодајеВојводининеопходан
један озбиљан центар за хитне
интервенције у ванредним си
туацијама:услучајуприродних
непогода, пожараипоплава, по
узорунаСрпско–рускихумани
тарницентаруНишу,којије,без
сумње, најбољи хуманитарни
центаруовомделуЕвропе.Саку
пилисмопрекотридесетхиљада
потписа,алипокрајинскевласти
нехајузавољуграђана.
СтавСрпскерадикалнестран

кеједааутономијусевернесрп
скепокрајинетребаукинути,из
два основна разлога: грађани
који живе у Војводини немају
никаквудобробитодпостојања
покрајинске администрације и
свакааутономијаводисепарати
зму.Наравно,Српскарадикална
странка је озбиљна политичка
странка,мипоштујемоУставРе
публике Србије и зато учеству
јемонапокрајинскимизборима
и у раду покрајинске скупшти
не.Нашциљ једаосвојимодве
трећинепосланичкихмандатау
НароднојскупштиниРепублике
Србијеидатаконауставанна
чинукинемоаутономију.
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Зашто Српска радикална странка 
принципијелно не учествује у раду 
тзв. “женских” парламентарних мрежа?
Пише: Марина Недељковић, председник Савета за информисање Градског одбора 
Српске радикалне странке Нови Сад

малноправноодкадасамсеса
19годинаучланилауСрпскура
дикалнустранку.Одтогпутани
једног јединог тренутка нисам
одустала,никадајебилодобро,
а поготову не када је било нај
теже.Затоштојемојоријентир,
као суза чиста, бесмртна идео
логија српског национализма.
Таидеологија,својимсмисломи
суштиномживотасвихСрба(без
обзиранавероисповест)уједној
заједничкој држави превазила
зи и трансцендира све остале
поделе и разједињавања нашег
народа.Ауправооваподелаоко
јојговоримо,намушкеиженске
посланике,једнајеоднајозбиљ
нијих, сапотенцијалноопасним
последицамапонашедруштвоу
целиниињеговукохезију.
Зар у српској Атини, граду у

којем су жене први пут на тлу
Европеималеприликудасвојим
учешћем и гласом постану део
историје,доприневшитакопри
саједињењуБаната,БачкеиБа
рањематициСрбији,имаместа
да се међусобно делимо на му
шкарцеижене?Даправимораз
лике у правима, положају, уло
зиизначајумушкихиженских
политичара? Зар жене не смеју
дасеподједнакобореизаправа

Иакотемаоснивањатзв.„жен
ских”,алиимногихдругихпар
ламентарних мрежа и подорга
низација није нова, у последње
времесеповелаполемиказашто
посланици Српске радикалне
странке једининежеледа уче
ствујуурадуоваквихгрупација.
Стоганамсечинидајенекества
ри,којесепонамаподразумевају
икојесујаснекаодан,јошједном,
ујавности,потребнопоновити.
Принципијелно смо одбили

да учествујемо у раду оваквих
политичких огранизација зато
штонамнијепотребнаникаква
„женска”, или било каква друга
вештачкистворенаификтивно
одржавана мрежа која доноси
нове поделемеђу посланицима
и одборницима, како би знали
које су наше дужности као по
литичкихпредставникагласача
Српске радикалне странке, али
исвихосталихграђанауовојпо
средничкој демократији у којој
живимо.Посланицииодборни
ци Српске радикалне странке,
безобзиранапол,родиостале
различитости,представљајуста
вовестранкеиодговарајузато
својојстранци,астранкајетако
јаизлазипредграђаненаизборе
иодговарањима.
Нису нам потребне никакве

наметнутедискриминацијеиде
љењауовајилионајтабориклан,
дабисмозналикакодасепона
шамоиполитичкиделујемо,иза
скупштинскомговорницомиван
ње,никададапружиморуку,по
ставимосепријатељски,илипак
заштитнички према колегама, а
поготовуколегиницама.
Јалично,својживотнииполи

тичкипутодавносамодабрала.
Суштинскиодсамогдетињства,
заштајезаслужнапресвегамоја
породицаиокружење,алиидру
штвена збивања на овим про
сториманакојимасамсеродила
иодрастала,афактичкиифор

мушкарацаижена,заправасвих
наскаограђана,иобратно?
Ми српски радикали још јед

номпозивамодасесвизаједно
окренемо правим животним
проблемимаграђанаидасе,за
рад бољег сутра свихнас, оста
вимо прозападне демагогије и
стварањановихподелаунашем
народу. Управо из разлога што
унашојисторијинијемањкало
подела и намерног разједиња
вањанарода.Сетитесесамоди
хотомија четници–партизани,
Србисаове–Србисаонестране
Дринеитакоунедоглед.Зашто?
Затоштојенародкојијеразједи
њенувекслаб.Поготовукадате
поделезапочнуизнутра,усамој
сржинационалногбића.Нисуза
џабамудриумови,војсковођеи
државници одвајкада говорили
„Завади,павладај!”
Зарад бољег сутра и генера

ција које тек долазе, не дајмо
се поново заварати  паролама,
празним причама и новим, ве
штачким, подметнутим подела
ма.Збогсвихнасинашегзајед
ничкогбољег сутра, безобзира
насверазличитостиизмеђунас,
којенеминовнопостојеикојеће
момисрпскирадикалиувекпо
штовати.
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ричитонеуспротивиузимању
органа, потенцијална је мета.
Поставља се питање колико
бисезаисталечилиљудипо
сле тешких саобраћајних или
неких других несрећа. Да ли
би их лечили или бржебоље
проглашавали мождану смрт!
То је смрт у којој је човек за
право жив, на апаратима. Да
ли би код неких превладала
етикаиХипократовазаклетва
иливисокаценаљудскихорга
на, поготово у иностранству.
АовајзаконјеулазницаСрби

Закон о пресађивању људ
скихорганаизазваојевелику
буру у јавности. Не зна се да
ли је већи страх од примене
тог закона или од чињенице
даћенадњеговомприменом
бдетиЗлатиборЛончар,човек
сазлогласнимнадимком„Док
торСмрт”.Овајзакон,кадаби
остаона снази, био би сигур
но највећи извор корупције.
Инајопаснији.Безпретерива
ња, нова жута кућа у најави!
Тешко је и замислити какав
битоужасбио.Свакокосеиз

јеуБордЕвротранспланта.То
значи–мињимаљудскеорга
некадазатраже,онинамаако
имају.Јошједанданаксуману
тогпутауЕвропскуунију!
Немислимомидабилекари

масовно учествовали у овако
монструознимрадњама.Наши
лекарисуистручниисавесни.
Највећи бројњих. Проблем је
одредбаЗаконакојапрописује
даћеоузимањуорганаодлу
чиватиподвалекараумеди
цинскомцентругде сепојави
погодан пацијент и да ће та

Спречићемо Златибора Лончара 
да нам узима органе!
Пише: Вјерица Радета, потпредседник Српске радикалне странке и потпредседник 
Народне скупштине Републике Србије
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јеузимањељудскихорганасамо
на основу писменог пристанка
оба родитеља, односно једног
родитељауколикоједругироди
тељумроилијенепознат.
Саумрлогмалолетноглица

којејезаживотабилобезро
дитељског старања, дозвоље
нојеузимањељудскихоргана
само на основу сагласности
етичког одбора здравстве
не установе који се образује
у складу са законом којим се
уређујездравственазаштита.
Са умрлог пунолетног ли

ца коме је за живота на осно
ву одлуке надлежног органа
делимично или у потпуности
одузета пословна способност,
дозвољенојеузимањељудских
органа само на основу сагла
сности етичког одбора здрав
ственеустановекојисеобразу
јеускладусазакономкојимсе
уређујездравственазаштита.
Саумрлоглицакојениједр

жављанин Републике Србије,
односно нема стално наста
њењеуРепублициСрбији,до
звољенојеузиматиљудскеор
ганенаосновуписменогпри
станка супружника, односно
ванбрачногпартнера,родите
ља,пунолетногбрата,односно
сестреилипунолетногдетета
умрлоглица.”
Сваки став овог члана спо

ран је са аспекта Устава и га
рантованихљудскихправа.
Овај закон, односно његов

члан23.употпуностизанемару
јеправазајемченаУставом.Чла
ном23.УставаРепубликеСрбије
прописаноје:„Људскодостојан
ствојенеприкосновеноисвису
дужнидагапоштујуиштите.
Свако има право на слобо

данразвојличности,акотиме
некршиправадругих.”
Члан25.УставаРепубликеСр

бије гарантује: „Физичкиипси
хичкиинтегритетјенеповредив.
Никонеможебитиизложен

мучењу, нечовечном или по
нижавајућем поступању или
кажњавању, нити подвргнут
медицинским или научним
огледима без свог слободно
датогпристанка.”
Чланом 23. Закона о преса

ђивањуљудскихорганагрубо

двалекараодређиватимини
стар лично. ЗлатиборЛончар
лично! Ова чињеница уноси
посебаннеспокој.
Кадаинебибило сумњиу

примену овог закона, његов
кључни члан 23. морао би се
огласитинеуставнимзатошто
јеусупротностисачлановима
23.и25.УставаРепубликеСр
бије. Зато је Српска радикал
на странка упутила Уставном
суду Иницијативу за оцену
уставностичлана23.Законао
пресађивању људских органа.
Очекујемо да Уставни суд до
несе уставну, а не политичку
одлуку.

РАЗ ЛО ЗИ  ОСПО РА ВА ЊА

Народна скупштина Репу
бликеСрбиједонелаје24.јула
2018. годинеЗаконопресађи
вањуоргана.Законјеступиона
снагу2.августа2018.године.
Чланом23.овогЗаконапро

писано је: „Људски органи са
умрлоглицамогусеузетира
ди пресађивања уколико се
пунолетнипословноспособан
давалац пре смрти томе није
усменоилиуписменомобли
ку за живота противио, од
носноако сетомеу тренутку
смртинијеизричитоуспроти
виородитељ,супружник,ван
брачнипартнерилипунолет
нодетеумрлог.
Изузетно од става 1. овог

члана, ако умрло лице нема
сродникеизстава1.овогчла
на, људски органи са умрлог
лицамогу се узети ако се то
ме,утренуткусмрти,нијеиз
ричито успротивио побочни
сродник закључно са другим
степеномсродства.
Координатор за даривање

људскихоргана,односночлан
координационог тима, дужан
једачлановепородицеумрлог
лицаизстава1.овогчлана,на
конутврђенесмрти,наодгова
рајућиначинупознасадаљим
поступањем,каоиусловимаза
даривање људских органа из
става1.овогчлана.
Са умрлог малолетног лица,

којејезаживотабилоподроди
тељским старањем, дозвољено

су погажене одредбе чланова
23.и25.Устава.Неможесеза
коном наметнути нешто што
је супротноУставу. Донирање
органарадипресађивањамо
гуће је само ако је то искљу
чивавољадонора.Неможесе
донором звати неко коме се
органи узимају мимо његове
воље, а то представљати као
добровољанчин. Став1.чла
на23.Законапрописуједасе
органиузимајусаумрлоглица
уколикоселицепресмртини
је томе успротивило, усмено
илиуписанојформи.
Поставља се питање ко је

то лице коме је неко усмено
саопштио да се противи пре
сађивањуорганауслучајумо
жданесмрти,иако јесте,шта
је гаранција да ће то лице и
пренетитаквуинформацијуу
критичноммоменту.Овојеап
солутнонеодрживоидоводиу
питањеправнусигурност.
С друге стране, немогуће је

очекиватидаће сељудикоји
не желе да им се узимају ор
гани ради трансплантације
масовно обраћати  Управи за
биомедицину. Из више раз
лога.Великиброј становника
Србије и не зна да им прети
опасностдаћеимбититран
сплантирани органи у случа
јуможданесмрти,атозапра
вонежеле.Чињеницаједасу
наши људи прилично неин
формисани, а и информација
омогућностидасеуспротиве
узимањуоргана„стидљиво”се
појављивалаумедијима,сочи
гледномнамеромдасеобезбе
диштовећибројпотенцијал
нихдонора.Осимтога,Србија
јошувекнијецелапокривена
интернет мрежом, у многим
местимамрежемобилнетеле
фонијенисудоступне,апосто
јекрајевигденеманификсних
телефона. Службени гласник
ипак користе само они који
ма је топотребнорадипосла
којим се баве. Правници, пре
свега.Какојеондамогућеоче
киватидаћељудиизтихдело
ва Србије бити у могућности
да се изричито успротиве да
имсеорганикористезатран
сплантацију?Аможданасмрт
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шеткусвогживотаповериак
туелномминистру, с обзиром
набремекојеонносинасвом
имену,кобиимаоповерења?!
Или,штааконекибудућими
нистарздрављанебуделекар?
Атојесвакакомогуће.
Наравно, постоје и људи ко

ји су спремни да прихвате да
имдвалекарадијагностифику
ју и утврде мождану смрт. Ако
тожеле,требаимтаконештои
омогућити.Затосмоуверенида
нијемогућеприхватитиодред
букојапрописуједасетонеће
десити самоономеко сеизри
читосупротстави,већтотреба
омогућитиономекотожели,и
тотакоштоћетакволицеуна
предпотписатиизјавусвојево
љеина тајначиндобровољно
постатидонороргана.
Расправаочлану22.Закона

о пресађивању људских орга
најепревасходнозамедицин
скуструку,алисудијеУставног
судагасвакакоморајуиматиу
видукодпроглашењанеустав
нимчлана23.овогзакона.
Ставом 2. оспораваног чла

на 23. Закона о пресађивању
људских органа прописано је
дачлановипородицемогуда
се успротиве узимању органа
њиховогсродникаутренутку
смрти. Тренутак смрти утвр
ђујекомисијаоддвачланапо
изборуминистра.Оспоравани
чланнеобјашњаваштаседе
шавааконикоодзакономпро
писаних сродника физички
није присутан у здравственој
установи где је проглашена
смрт њиховог сродника. Ту
мачењем духа и циља Закона
закључује се да би од таквог
лицабилиузетиорганиради
пресађивања. Чланови поро
дицемогусепојавитиуздрав
ственојустановиутокухирур
шкогзахватаилипоњеговом
завршеткуињиховоизричито
противљењенијемогуће,аси
туација да се то деси је апсо
лутно могућа. Лице може до
живети несрећу и ван места
боравка, свог и чланова своје
породице. За утврђивање мо
ждане смрти није потребна
ничија сагласност и на такву
одлуку двочлане комисије не

свакакоможедаимседеси.
Нереално је очекивати да

млади људи размишљају о
смртиидаихуопштеинтере
сујетематикатрансплантаци
јеоргана.Нажалост, у саобра
ћајнимнесрећамасунајчешће
повређенимладиљудии као
последицатихнесрећадоспе
вају стање мождане смрти.
Могуће је да би велики број
њихбиопротивдонирањаор
гана,дасуевентуалноотоме
уопштеразмишљали.
Постојељудикојиникадане

бипристалидасењиматран
сплантира неки орган другог
лица,алинебидозволилини
да се њихови органи некоме
донирају. То су они који при
стају на лечење, на операци
је,насвакуврстумедицинске
помоћи, али мисле да треба
да живе онолико колико им
је Бог одредио, са органима
сакојимасурођени.Многиод
њихнезнајудамогуУправиза
биомедицину доставити изја
вуданежеледаимсеузимају
органирадипресађивања.
Сва та права гарантује Устав

Републике Србије, алиих крши
члан23. Закона о транспланта
цијиоргана.Затоовајчланмора
битипроглашеннеуставним.
Питање мождане смрти је

такође дискутабилно, посеб
номеђулаицимазамедицину.
Човек у фази мождане смрти
је јошувекжив.Уосталом,ор
ганиинемогудасеузимајуод
лицакојанисужива.
Узимањељудскихорганаод

умрлог лица због пресађива
ња другом лицу, како пропи
сује члан 22. Закона о преса
ђивањуљудскихоргана,може
сеизвршитиискључивопосле
дијагностификовања и утвр
ђивања смрти на основу ме
дицинскихкритеријума.Смрт
таквихлицапонеуролошким
критеријумимаутврђујекоми
сијаоддвадокторамедицине.
Интересантан је став 4. овог
члана,премакојем„медицин
скекритеријуме,начиниусло
везаутврђивањесмрти,каои
састав и начин избора коми
сије, прописује министар”. Ко
бисеусудиодаодлукуозавр

можедугодасечека,азаузи
мање органа ради пресађи
вања још мање. Злоупотреба
овакве ситуације била би ди
ректнокршењечланова23.и
25.УставаРепубликеСрбије,а
очигледноједајезлоупотреба
утаквојситуацијимогућаиве
омавероватна.
Став3.Законауколизијијеса

ставом2.Ставом3.прописаноје
да јекоординаторзадаровање
људских органа дужан да чла
новепородиценаконутврђене
смртиупознасадаљимпоступ
ком.Каконаконутврђене смр
ти,акостав2.кажеутренутку
смрти?!Икакоуситуацијиопи
санојупретходномпасусу?
Став 4. члана 23. регулише

поступање са малолетним ли
цимабезродитељскогстарања.
Сагласност за узимање органа
одмалолетнихлицадајеетички
одборустановеукојојјеконста
тованаможданасмртмалолет
ног лица. Занемарује се чиње
ница да свакомалолетно лице
иманекогакосестараоњему.
Аконемародитеље,имастара
теље, хранитељске породице
илиукрајњемслучајуцентарза
социјалнирад.Заштосеникоод
њихнепитаикакосеутаквим
тренуцима утврђују такве чи
њенице?Законнедајеодговор
натопитање,алистав4.члана
23.Законаиспуњавасвојусврху
јер омогућава узимање органа
малолетнихлица,фактичкибез
питањаибезичијесагласности.
Сличнојеисалицимакоји

маједелимичноилиупотпу
ности одузета пословна спо
собност. У ставу 5. члана 23.
прописано је да се узимање
органаодоваквихлицаврши
узсагласностетичкогодбора.
Члановипородицесенепоми
њу.Аморапостојатинекокоје
упоступкуодређендасестара
олицукојемједелимичноили
употпуностиодузетапослов
на способност. То свакакони
је етички одбор здравствене
установеукојој секонстатује
„смрт”лицасаделимичноили
у потпуности одузетом по
словномспособношћу.
Став 6. оспораваног члана

прописује под којим услови
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Законаопресађивањуорганани
јесагласансачлановима23.и25.
Устава Републике Србије, онда
би,управнотехничкојредакцији
Закона,одредбечланова22.и24.
претрпелеодговарајућеизмене.
Тачно је да члан 23. предви

ђа могућност да се сродници
„умрлог”лицамогунепосредно
после проглашења смрти свог
сродникауспротивитиузимању
органа.Нехуманојетражитиод
сродникаутаквимтешкимжи
вотнимситуацијамада сеизја
шњавају на те околности.Што
јејошважније,правнојенеодр
живо.Постављасепитањедали
су,например,родитељикојииз
губедетеустањупотпунеура
чунљивости у тим тренуцима,
далисуустањудачујуисхвате
питање. Посебно је спорно ако
доктормедицинепотврдидасу
родитељи,илидругисродници
означениуЗаконудалиусмени
пристанакзаузимањељудских
органа од свог сродника. Како
семожегарантоватидасуони
то заиста учинили? Или, шта
акоихтајдоктормедицинеоб
манеда јењихов сродникуна
пред дао усмену сагласност да
сенепротивиузимањуоргана?
Накрају,далиблискесроднике
некоуопштепитадалисеизри
чито супротстављају узимању
органа од њиховог сродника?
Законпредвиђадаонимогуда
сеуспротиве,алиникоуздрав
ственој установи нема обавезу
датоодњихтражи.Законнема
одговорнинапитањекакосеу
тако ограниченом временском
периоду утврђује степен срод
ства.Теоретски јемогућеда се
уместочланапородицеумрлог
лицапојавилицечијичланпо
родице чека на транспланта
цијунеког органа, да се лажно
представи и саопшти да се не
противиузимањуорганасаумр
логлица.Законјеоставиотакву
могућност којом би се на нај
грубљимогућиначинпогазила
Уставом гарантована права и
лицачијибиорганиевентуално
били узети ради пресађивања
другомлицу,алииправањего
вих сродника. Идентификација
сродникаиутврђивањестепена
сродстваутаквимтренуцимасу

масеузимајуорганистраним
држављанимаикажеда је то
могуће само уз писмени при
станакчлановапородице.Тоје
најчешће немогуће обезбеди
ти, јерсестранцимаможеде
сити смртдок сунапропуто
вањукрозСрбију,итобезиког
од чланова уже породице. Да
лићекоординаторуовомслу
чајупоступатиускладусаста
вом 3. члана 23. Закона, што
мудајемогућностдапотребну
сагласностприбавинакнадно.
Великојенеповерењеистрах

становништваодприменеовог
закона. Не треба занемарити
чињеницудауСрбијијошувек
немапомакауистрагамаоконе
сталихбебаисумњидасунеста
јалебашумедицинскимустано
вама.Аибезобзиранато,чла
ном 23. Закона крше се права
којагарантујучланови23.и25.
УставаРепубликеСрбије.
Сличнојеисачланом24.,где

јеуставу1.тачка2.предвиђе
нодаћедоктормедицине,пре
узимањаљудскихоргана,про
верити„условепристанка,од
носнонепостојањепротивље
њаизчлана23.овогзакона.”
Да ли је ово уопште могу

ће? Од констатовања можда
несмртидоузимањаљудских
органавреме јеограниченои
доктормедицинеморадабри
неуправоотомеидаоргани
зује узимање органа. Како ће
тај доктор медицине устано
вити „непостојањепротивље
ња”, ако је противљење усме
но? Како ће утврдити ко су
лицакојатребадасеизјаснео
узимању органа? Ово је апсо
лутнонеприменљивоинепоу
здано.Иштојенајгоре,управо
оваодредбаможебитиизвор
корупцијеизлоупотребе.
Много једноставније, ашто је

најважније, у складу са Уставом
РепубликеСрбије,билобидасе
свакокожели,добровољнопри
јавидажелидабудедонорљуд
ских органа након евентуалне
можданесмрти,дапостојиреги
стартаквихлицаидасеподацио
потенцијалнимдоноримадобија
јуједнимпотезомнакомпјутеру.
УколикоУставнисуддонесеје

диномогућуодлуку,дачлан23.

немогући.Неможесеочекивати
дачлановипородице,кадапри
мевестотрагичномслучају,пре
одласкауздравственуустанову
сврате у општину по извод из
матичнихкњигадабидоказали
степенсродствасалицемзако
јесечекадасепрогласимртвим
(далисечека?!),асамонатајна
чинидентификованибимогли
да се изричито успротиве узи
мањуорганаодсвојихсродника.
Многојепитањанакојаспо

рничлан23.Законанедајеод
говореикојаистовременодо
водеусумњуиуставниоснов
иправичностовогчлана.
Очигледнојејединотодаје

Закон донет да би се обезбе
диоштовећибројлицакојима
бисемоглиузетиорганиради
пресађивањаи да би се обез
бедиодовољанбројорганака
кобиСрбијабилапримљенау
БордЕвротранспланта,какоје
обећаоактуелниминистар.
Обећања која дају представ

ницивластикојижеледауведу
СрбијууЕвропскуунијунемо
гудаобавезујуУставни судРе
публикеСрбије,јерУставнисуд
нијеполитичкиоргани једино
о чему мора да води рачуна је
поштовање Устава и заштита
уставностиизаконитости.
Члан 23. Закона о пресађи

вањуорганајеатакнафизич
ки интегритет појединца и
затоУставнисудморадонети
одлукудатајчланнијеусагла
сностисачлановима23.и25.
УставаРепубликеСрбије.
У складу са наведеним чи

њеницама, предлажемо да
Уставни суд утврди да члан
23.Законаопресађивањуљуд
ских органа  (Службени гла
сникРС,бр.57/2018од25.ју
ла2018)нијеусагласностиса
члановима23.и25.УставаРе
публикеСрбије.

СРПСКА 
РАДИКАЛНА 

СТРАНКА

Председник
Др Војислав Шешељ
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састрепњомочекујемо.Махом
јеуправосрпскисељакбиотај
којијеполагаоживотнаолтар
отаџбине у балканским рато
вимаиПрвомсветскомрату,у
ратовимазаослобођење,након
којих се суочио са изазовима
опоравка државе и огромним
дуговањима, која за време ве
лике светске економске кризе
постајунеподношљива.Акроз
особене муке друштвени слој
сељаштвапрошао јеиувреме
које је уследило након Другог
светског рата, током комуни
стичке владавине и покуша
ја присилне колективизације
пољопривреде, уситњене по
седовне структуре сељачких
газдинстава и  сукобљености
између државног и приватног
сектора својине, уз неизбежне

Једна пољска пословица ка
же да, уколико је сељак сиро
машан, сиромашна је и цела
земља, а добро је познато да
је у народним мудростима, по
правилу, на најједноставнији
начин изречена истина о сва
којдруштвенојпојавикојанас
окружује. Зависи само да ли
смо и колико спремни да тој
истини погледамо у очи и са
њом се суочимо. Српско дру
штвојекрозсвојуисторијуби
лодубокосељачко,изистински
аграрно, а данас, пратећи ње
гов развој, не можемо а да се
неупитамодоклесмостиглии
каква судбина очекује српског
сељака у овим неизвесним и
незахвалним временима свео
бухватнихдруштвенихиполи
тичкихпромена,чијирезултат

аграрне реформе које су тада
пратиле општу политику дру
штвеногразвоја.Иакосусеод
тададоданасдруштвене, еко
номскеиполитичкеоколности
укојимасрпскисељакживии
радиумногомепромениле,пи
тање његовог опстанка оста
је суштински исто. Од куке и
мотике до ере глобализације,
техничкотехнолошкогнапрет
ка, предузетништва и механи
зације,уваздухуидаљелебди
питање:имајулисрпскисељак
и његово газдинство снагу да
преживеиодоле?
Упркос актуелности проце

са модернизације, чињеница
је да се српско друштво пред
истим задатком налази већ
две стотине година. Након
урушавања социјалистичких

Како је систематски уништавана 
српска пољопривреда
Пише: Марина Недељковић, председник Савета за информисање Градског одбора 
Српске радикалне странке Нови Сад
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система југоисточне Европе,
питање модернизације није
постало  превазиђено, напро
тив. Оно се поново актуели
зује уформи концепта „тран
зиције”и сањимнеодвојивог
процеса приватизације дру
штвене (државне) својине у
приватну. Закону о привати
зацији, донетом 2001. годи
не,претходилајеакумулација
економског капитала, током
деведесетих година, од стра
не јавности добро познатих
лица, уз подршку тадашњих
политичких структура. Ода
бране методе приватизације,
аукција и тендер, никако ни
су биле случајне, јер управо
јенатајначиномогућена„ле
гална” отимачина пољопри
вредног земљишта, поготову
натериторијисевернесрпске
покрајине Војводине. Шта се
тутачнодешавало?Наконпр
ве извршене приватизације
у сфери пољопривреде, 2002.
године, током читаве наред
недеценијеспровођенјеједан
образац који је ишао наруку
самоновимвласницимаогром
нихпоседа,којисууспевалида,
по принципу „купи јефтино,
продајскупо”,забележеуката
струправабогатстваизражена
у десетинама хиљада хектара.
Приватизације су сепоправи
лу спроводиле без претходно
јасног разграничења између
друштвене својине, као једи
ногмогућегпредметапродајеи
државеизадружнесвојине(зе
мљишта)којуједотогтренутка
предузећекористило,алинеи
законскипоседовало.Резултат
такве политике је раскид ско
росвакетрећеприватизацијеу
пољопривредиидефинитивно
задобијање дискутабилног и
сумњивогстатусацелокупног
процеса приватизације у срп
скомдруштвупочетком21.ве
ка, у време такозваних вели
ких„демократских”промена.
Пољопривредајезанассрп

скерадикаленајвећаразвојна
шанса српског друштва, али
не на декларативном нивоу,
каозаонекојиод2000.године
панаовамо,каоомађијанихр
ле у Европску унију. Тамо где

насникаданисунихтели.Ле
текаомувебезглаве,неуви
ђајући колико штете наносе
српском сељаку, пристајући
на споразуме попут онога о
стабилизацији и придружи
вању, потписаног 2008. годи
не,којимсуграниценашезе
мљеосталепотпуноотворене
за пољопривредне производе
са иностраног тржишта, који
су скроз преплавили домаће
и девалоризовали њихову це
ну.Јалова,насилунаметнутаи
надасвештетнаполитикачија
је основна крилатица парола
„Европскаунијанемаалтерна
тиву”,којасеспроводиод2000.
године и досманлијске булдо
жерреволуције,кошталанасје
много,анијенамдонелапрак
тично ништа. Барем – ништа
добро. Захваљујући таквој по
губнојдогми,нашефабрикесу
распродатеубесцење,радници
поотпуштани, земља навели
ко отимана, а пољопривредни
комбинатипокупованизатеп
сијурибе, какоби сеплодови
манашеземље  сладилинеки
нови велепоседници, забрину
тисамозасопствениинтерес.
Грађанима Србије пласирана
је прича да је горепоменути
Споразум трачак наде и све
тлости у нашем мраку и об
невиделости. Међутим, десет
година касније на сопственој
кожи смо осетили колико за
правокошта„европскипутСр
бије”,каообичномртвослово
на папиру и симбол пропале
политике једногвремена (ко
је,нажалост,јошувектраје).
Од првог дана месеца сеп

тембра прошле године, на
основупотписаногспоразума,
странидржављаниналегалан
начинмогу да постану купци
наших ораница, односно по
љопривредногземљиштакоје
сеналазиувласништвудржа
веикојенашзакондефинише
каодоброоднационалногзна
чаја.Овакаводноспреманаци
оналним ресурсима предста
вља потпуни историјски пре
седаниСрбија ће, на овај на
чин,акосебудеслеподржала
свогнескретањасаЕвропута
битипрва,алипозлуинево

љи.Такосунашевластиједи
некојесусеусудиленаовакав
корак,иако је одпрвогадана
јасно да он представља чист
суноврат нашег националног
бића.Тозначида нисмонау
чилиништаизискустваоста
лих земља које су се нашле у
сличној позицији, а које су и
те како показале зубе ЕУма
шинеријииуспеледаупрего
воримаиспослујузнатнобоље
условеусвоминтересу,пачак
ипотпунузабранупродајезе
мље странцима, као у случају
МађарскеиХрватске.
Оваква ситуација у нашој

пољопривреди и вишедеце
нијски немаран однос држа
ве према аграрном сектору
резултирали су погоршањем
односа цена, на штету при
марнихпољопривреднихпро
извода, те нерентабилношћу
саме пољопривредне произ
водње.Једанодглавнихзада
така креатора наше руралне
стратегије тренутно би тре
балодаподразумеваодабири
конципирањеадекватнограз
војногплана, односномодела
пољопривредног привређи
вања,којићепретпостављати
или опредељеност државне
интервенцијеисубвенцијака
пословању индивидуалних
породичнихгаздинставаиза
дружног покрета, или пружа
њеподршкеновојекономској
елитиилатифундијамакапи
талистичкогтипа.Иакоданас
вишеодполовинесветскогста
новништва живи у градовима
и иако смо деценијама уназад
билисвеснихрљењастановни
штваизселауградупотразиза
бољимсутра,чиниседаседанас
све више враћамо и окрећемо
ономешто јерурално,изворно
исељачкоунама,схватајући,за
право,данамдругачијеопстан
казаправоинема.
Икакобоље завршитиовај

текст, него стиховима нашег
АлексеШантића:
„Сјутра, кад оштри забли

стајусрпииснопдоснопакао
златопане,сноваћетећикрв
измојеранеисновапати,се
љачеитрпи...”
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Пише: Смиљана Гламочанин Варга, члан председничког колегијума Српске радикалне 
странке и потпредседник Скупштине АП Војводине

Српски радикали против асимилаторског 
акта којим су комунистичке власти 
насилно преводиле Буњевце у Хрвате!

дасетог25.новембра1918.го
динезавршилаједнаепохаиза
почеланова.Пресвегазасрпски
народ,алиизасвеонекојихлеб
инебоделесаСрбима.
КакојеЈаковЈашаТомићтада

рекаоинаписао–Исрцемира
зумомгласалисуЗА,наВели
којНароднојскупштини,Срби,
Буњевци, Словаци, Русини и
осталиСловени.
Уз Србе, најзначајнију уло

гу у присаједињењу имали су
Буњевци. Заједно са Србима
сањали су ослобођење од ау
строугарског јарма. Сан о сло
бодизаБуњевцејезначиосан
о животу у Србији. Србију су
Буњевциодувекдоживљавали

ИсторијуСрбије јеобележи
ломноговеликихљуди, вели
ких и часних победа и значај
нихдатума.Двадесетпетино
вембарјевелики,славанизна
чајан дан за Србију и северну
српскупокрајину–Војводину.
Двадесет петог новембра

1918.годиненаВеликојнарод
нојскупштиниСрба,Буњеваца
иосталихСловена,одржаноју
НовомСаду,донетајеодлукао
присаједињењу Баната, Бачке
иБарањеКраљевиниСрбији.
Дан раније, Велики народни

зборуРумипрогласиојеприса
једињењеСремаКраљевиниСр
бији.
Слободно можемо да кажемо

каосвојујединуотаџбину.
Могусапоносомдакажемда

јемеђу84буњевачкапосланика
којисунаВеликојнароднојскуп
штинигласализаприсаједиње
њеСрбији,биоимојчукундеда
помајци,ИванЕветовић.
После Другог светског рата

Буњевцимајенанетавеликане
правда. Четрнаестог маја 1945.
годинекомунистичкевластису
донелеуредбукојомсунаредиле
дасеБуњевцимогуизјашњава
тисамокаоХрвати.
Ту неправду нанету Буњев

цима,којисупосебнаетничка
група која је везала своју суд
бинузаСрбеиСрбију,морамо
исправити.
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С обзиром да сам по мајци
Буњевка, моји бака и деда су
мипричаликоликосусепора
женоипониженоосећаликада
су имна попису послеДругог
светскограта,кадасунапита
ње које су нације, одговарали
–Буњевци,пописивачирекли:
„Тонепостоји,вистеХрвати”и
тако их и пописали! Замисли
тетајосећајкадавамускраћују
праводабудететоштојестеи
штосубилиивашипреци.
Српска радикална странка

нећеодустатиодподршкена

шојбраћиБуњевцимадасачу
вају свој етнички и културни
идентитет,својјезикиствара
лаштвоиодборбедасапоно
соммогудасеизјаснедасуоно
штојесу–Буњевциидауна
шојзаједничкој отаџбиниСр
бијиимајуместокојезаслужују
икојеимприпада.
Националнисаветбуњевачке

мањинепрегодинуданапредао
јепредлогзакључкаСкупштини
ВојводинедасенаредбаГлавног
народноослободилачког одбора
од 14.маја1945.године(којом

Буњевцимогудасеизјашњавају
јединокаоХрвати)прогласиак
томнасилнеасимилацијеидис
криминацијепремаБуњевцима,
противнимљудскимправимаи
слободама.
СкупштинаВојводинедосада

тајпредлогнијениузелаураз
матрање.
Посланичка група „Др Во

јиславШешељ – Српска ради
кална странка” подржава овај
предлог Националног савета
буњевачке мањине и позва
ћена одговорностпредседни
ка  Скупштине АП Војводина
Иштвана Пастора због игно
рисања овако важног питања.
Владајућојвећинисупунауста
причеољудскимимањинским
правима, а жмуре пред реал
ним проблемом и пред  не
правдомнанетомБуњевцимау
севернојсрпскојпокрајини.
Оноштоможебитиправна,

политичкаиморалнанадокна
даонимакојимајеправонана
ционално изјашњавање тако
грубо одузето, каоињиховим
потомцима, јесте доношење
одговарајућег акта од стране
СкупштинеАПВојводине.
Као члан Одбора за устав

ни положај АП Војводине у
име Српске радикалне стран
ке, потписала сам Петицију
проф. др Слободана Орлови
ћа за доношење декларације
о поништавању свих правних
последица акта Главног на
родноослободилачког одбора
Војводине,укојојсепредлаже
да Скупштина, као уставно
правни сукцесор Одбора, до
несе декларацију о поништа
вању свих правних последица
овог насилно асимилаторског
акта. Иако више и не постоји
његово правно ни политичко
дејство,важанјејединомогућ,
симболичкииморалниутицај
те скупштинске декларације.
Таквадекларацијапокрајинске
скупштинезначилабиодлучан
отклонпрематомактуНарод
ноослободилачког одбора Вој
водинеијасноодређен,неспо
ран став да је он неуставан и
неприхватљив, и превентивно
биделоваланасвеевентуалне
будућеасимилаторскенамере.
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Блокада Војислава Шешеља на 
друштвеним мрежама и хајка ботова
Пише: Марко Пауновић, члан Централне отаџбинске управе Српске радикалне странке 
и шеф Интернет тима

ОР КЕ СТРИ РА НИ НА ПА ДИ И 
БЛО КА ДЕ НА ДРУ ШТВЕ НИМ 

МРЕ ЖА МА

Након изрицања пресуде Во
јиславуШешељууследио јениз
покушаја да се његово делова
ње у народу ограничи. Овакви
покушаји нису заобишли ни
друштвене мреже. Без икаквог
поводаукинутесустраницеВо
јиславаШешеља на Фејсбуку и
Инстаграму. Администратори
друштвенихмрежа сенису зау
ставилинатоме,пајеубрзоусле
дило и блокирање свих кори
сникакојинасвојимпрофилима

нитићенадруштвениммрежа
ма угрожавати безбедност дру
гихособа.

ШТА СУ БО ТО ВИ И КА КО ИХ 
ПРЕ ПО ЗНА ТИ?

Забраненадруштвениммре
жама, бар за сада, нисупрошле
наТвитеру,гдејестепенслободе
изражавања можда и на најви
шемнивоу.Међутим,појавапри
митивнихљудскихобликауви
дуботованијемимоишланиову
друштвенумрежу.Боткаотакав
јестепримитивниљудскиоблик
којијепристаодазасумуновца,

деле фотографије председника
Српскерадикалнестранке.Тако
ђесубезикаквогповодаблоки
ранипрофилимногихфункцио
нераСрпскерадикалнестранке.
Након оваквих догађаја, Српска
радикална странка је најавила
велики број тужби у циљу за
штите основнихљудских права
својих чланова и функционера.
Слободамишљењаидемократи
јанакојусемногичестопозивају
нисуинесмејубитипривилегија
одабраних.ФункционериСрпске
радикалне странке предвођени
својим председником др Воји
славом Шешељем никада нису,



углавномједнакупросечнојпла
тиуСрбији,пишеунапреддого
воренефразе,коментаре,ставо
веиистенемилосрдноширипо
друштвениммрежама.Просечан
ботрадиунекомодјавнихпреду
зећа,најчешћепоуговоруунекој
одопштинаисасвојимколегама
заједно делује на друштвеним
мрежама.Одњеговогположајау
интернојботструктуризависи
и износњегове месечне апана
же.Ботовисунајчешћезапосле
нипоуговориманатримесеца
који се накнадно продужавају,
какобисвевремебилиподпри
тискомдаштобољеивишераде.
Једноставноречено–конеради
довољно, неће му бити проду
женуговор.Дабиделовалишто
уверљивије и организованије
потребнисушефовикојипрате,
бележе и синхронизују њихов
рад.Крајњициљњиховогдело
вањајестеформирањемедијске
слике која је по вољињихових
послодаваца.Билојеислучајева
дасеботовитражепрекоогласа,
личних познанстава, препорука
иродбинскихвеза.Ботовисуљу
дибезименаипрезименаана
жалост,честоибезмозга.

нарученихставова.Услучајуда
немају одговоренаправапита
ња,уследићеблокирањеидруги
видовипримитивногделовања.
Врхунацпримитивизмајемеђу
собно лајковање, ретвитовање,
шеровање,слањехиљадазахте
ва за блокирање страница, ви
деосадржаја и других важних
политичких порука. На самом
крају овог мучног процеса иду
нарученитекстовинанекомод
интернет портала на којима се
ставовиботовавеличајуипред
стављајукаоставовинарода.
Пошто су друштвене мреже

слободнеикаотаквеитребада
постоје,несметанампостојање
ботова, али смо у овом тексту
покушалиданашимчитаоцима
помогнемодаихпрепознају, да
схватекакофункционишуи,што
јенајважније,дазнајуштајењи
ховциљ.Нашеполитичкодело
вањеинашиставовисенемења
ју,паихпоноснозаступамо,како
ународу,такоинадруштвеним
мрежама.Наставићемоборбуза
слободумедија и скидање свих
блокадакојесуусмеренепротив
нас.Мислисвојомглавомидоно
сисвојезакључке,небудиБОТ!




ОР ГА НИ ЗО ВА НА ХАЈ КА 
БО ТО ВА

 Усусретсвакомважнијем
политичком догађају у Србији
долазидоорганизовањаботова
какобисеполитичкипротивни
ци дискредитовали. Њихов за
датак,започетак,јестедавреме
проводе правећи лажне налоге
на друштвеним мрежама и ти
месмањемогућностдаихнеко
блокира и скрајне. Задатак им
је,затим,дасавишеналогаша
љу сличне или готово исте ко
ментаре, како би се у јавности
створиласликадавећинанаро
датакомисли.Онисуутомсвом
коментарисању најчешће безо
бразни,бахати,простиидрчни,
безикаквогзнања,паихкаота
кветребаигнорисати.Постојеи
тзв.утицајнитвитераши,којису
најчешћеобичнеполитичкене
зналицеикојисвојеставовеме
њајукаковетардува.Првикорак
језапраћивање,захтевзаприја
тељствоилиубацивањепоједи
нацаугрупекојеслужезадаље
троловање и наметање својих
ставова.Другикорак је органи
зованапљувачинаипласирање

BROJ 3583. 31VELIKA SRBIJA



BROJ 3583.VELIKA SRBIJA32

Шешељ на Твитеру



цијазатимдоводидопогорша
вањапропорционалногодноса
запосленихипензионера,што
ће напослетку приморати др
жаву да продужава радни век
запосленихкакобибилаумо
гућности да прикупи порез
неопходан за исплате пензија
и обављање других државних
функција. Алтернатива проду
жавању радног века, односно
већем оптерећивању запосле
них, је прихватање горке пи
лулекојујеЕвропскаунијана
менила Србији – насељавање
миграната на њеној терито
рији. Треће, и најважније, Ср
бија остаје без најспособнијих
кадровакаоносилацабудућег
потенцијаног економскогпре
породанашеземље.
Па ипак, не треба кривити

младе, незапослене и незадо
вољне људе који напуштају
земљу, јер њима у постојећем
системумалотогаипреостаје.

Сведоци смо све интензив
није депопулације Србије. То
је пре свега последица масов
не емиграције грађана Срби
је, који у потрази за бољим
животним стандардом одла
зе у економски просперитет
ниједржаве.Речјеуглавномо
омладини и радно способном
становништвукојевеомалако
биваприхваћеноиапсорбова
ноодстранедржаваукојеод
лази, јерсасобомдоносиупо
требљивазнањаивештине.Са
другестране,Србијаостајебез
квалитетних, образованих и
способнихкадрова,штопона
ше друштво има вишеструко
негативнепоследице.
Србија је,ускладусасвојим

стандардима, уложила сред
ствауобразовањетихљуди,а
та улагања чином одласка из
земљебивајупривременоили
трајно изгубљена. Упоредо са
ниским наталитетом, емигра

Оштрицукритике треба усме
рити ка неолибералном еко
номскоммоделукојијеузроч
ник свих проблема. Српски
радикалисунавремеупозора
валидасуДОСињеговаполи
тиканајгори,ираскринкавали
њихове сулуде приче и лажи.
Аргументовано смо објашња
вали народу да на Западу и у
Америцинемамоискренепри
јатељеиконстантнонаводили
примере Румуније, Бугарске
иМакедоније,којесуодпрвог
данаиспуњавалесвезадаткеи
услове постављене од стране
Запада,азаузвратдобијалесве
лошијестањеуекономији,као
и све већу политичку неста
билност,којаиданданастраје.
Међутим, уз огроман новац

закампањудобијенод стране
српских непријатеља, ДОС је
дизао халабуку да ће се, само
уколикоонидођунавласт,вра
таЕУиАмерикеширомотво

Европска унија = пропаст Србије
Пише: Зоран Борјан, председник Савета за спорт и омладину Општинског одбора 
Српске радикалне странке Земун и члан Већа општине Земун
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никадвећезадуженостиземље.
Банкарскисектордоспеојеуру
кестранаца,странаробајепре
плавила домаће тржиште, док
су природни ресурси продати
или јеупланудапређууруке
странихинвеститора.Одземље
чије су фирме некада освајале
странатржиштаибилепознате
широмсвета,палисмонаниво
дамољакамоиславимостране
инвеститоре који, поред тога
што униште домаћу конкурен
цију, још добијају и субвенције
оддржавекаонаграду.
Како бисмо ублажили нега

тивнетенденције,иудогледној
будућности потпуно преокре
нулитокразвојаусвојукорист,
неопходно је напуштање нео
либералногкурсакојијеСрбији
намениоположајколонијеуод
носунањенетрадиционалнене
пријатеље.Топодразумевауспо
стављање формалних и нефор
малних мера заштите домаћих

ритизанасиданастамовећче
кајумилиониимилијардедола
ра,адајејединиусловдасавтај
новацуђеунашуземљу,тајдасе
ШешељиМилошевићсклонеса
власти.Нажалост,утомтренут
кујенашнарод,уследнедавно
преживљених ратова, санкци
ја, бомбардовања,  био у толи
ко очајном стању да је желео
даповерујечакиутаквелажи,
попутонеВладанаБатићадаје
обезбедио6милијардидолара.
Итада,каоиувек,испоставило
се да су др ВојиславШешељи
Српскарадикалнастранкабили
управукадасуупозоравалида
ћедолазакдосманлијанавласт
бити погубан по Србију. Након
петоокобарскереволуције,ДОС
јеподиктатуМеђународногмо
нетарногфонда, Светскебанке
и западних сила имплементи
раополитикукоја једовеладо
пљачкашких приватизација,
продаје имовине странцима и

произвођача,њиховосубвенцио
нисање,ослањањенасопствене
потенцијале,аненастранеинве
ститоре, аутономну монетарну
политику, враћање банкарског
сектора удржавноиливласни
штво држављана Србије како
битајсекториграоулогусерви
сапривреде,анепаразитакоји
исисавановацизнашеекономи
јепутемстранихбанака.
Очигледноједапостојећеста

њеодговарастранимдржавама,
страним банкама, мултинацио
налнимкомпанијама,каоидома
ћимполитичаримакоји се сме
њујунавластиод2000.годинеи
сањимаумреженомувозничком
лобију–свима,осимграђанима
Србије.Међутим, изгледа да на
политичкојсцениСрбијепосто
ји веомамалоинтересовање за
преко потребне промене и да,
осимСрпскерадикалнестранке,
никонезахтевадасенештора
дикалнопромени.
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Неко се прода, неко чува образ!
Пише: Зоран Борјан, председник Савета за спорт и омладину Општинског одбора 
Српске радикалне странке Земун и члан Већа општине Земун

коможемодаочекујемоодонога
косеучланиоустранкуизлич
ногинтересадаћепоштенооба
вљатифункцијуиуколикомусе
укажеприликадасвојесебичне
интересезадовољи?Таквипоку
песвештомогу,неоставеништа
засобом,ниједнупару.Садруге
стране, сложићете се, веома су
малешансе,скороникакве,даће
онај који је годинама волонти
раоверујућиу својеидеалечак
ипомислитиданечаснообавља
своју функцију уколико наиђу
искушењадасеидеалипродају
заличнукорист.
Упрошлојкампањисеволон

тирало и наминус 10, ноћима
се није спавало, дали смо све
од себе, али није нас савладао
песимизам ни после изборног
резултата, који, најблажерече
но, можемо назвати дебаклом.
Песимизамнасније обузео јер
смосечасноборили,образнам
је остао чист, а нову енергију
црпимоизљубавипремаотаџ
биниизахвалностипремасвим
нашимпрецима који суживот
положилизаовуземљу.
Једнавеомамудраизрекака

ОдавносенаполитикууСр
бији гледакаона једнуоднај
нечаснијих и најнепоштенијих
делатности. Разлог је тај што
народсветежеживи,аполити
чарикојисенавластисмењују
каонатрацинаочигледнарода
стичусвевећеивећебогатство.
Годинама уназад владајући

принцип код већине странач
ких функционера и активиста
увећинистранакананашојпо
литичкојсценије–властико
рист.Српскарадикалнастранка
ињенимладиактивистиверују
дапостојидругачијипут,путна
којемсеследеидеали,путиспу
њенпоштењем,чашћуипоно
сом.
Питања која људи себи по

стављајуприучлањењуудруге
странкенајчешћегласе–ашта
јаимамодтога;далимогуда
добијемпосаоиколикоплаћа
те?УСрпскојрадикалнојстран
цитоганема.Коднассвапита
њастајуу једно:накојиначин
могудапомогнемсвојојземљи
исвомнароду?
Акооставимополитичке ста

вовеиидеологијупострани,ка

жеда човеккојипремећепла
нину, започиње преметањем
каменчића,штојемногодужии
компликованијипосао(којими
увеликообављамо)одоногза
вршног,којиморадабудесна
жаниуједињен,аурушењуте
планинепунекорумпиранихи
неспособнихполитичаратреба
намуправовашапомоћ,помоћ
нашегнарода.
Ви који резигнирано пона

вљатедасусвиисти,обратите
пажњунамладељудеизСрпске
радикалне странке пуне енту
зијазма,којисусепоприлично
храбросупротставилисистему,
храбро изашли на црту мно
говећимаодсебе–моћнијима,
али никако већимљудима! Ти
млади људи заслужују шансу
којусамовиможетедаимдате
икојуонистрпљивочекајукако
би радили у општем интересу
овогнародаиоведржаве.
Миникаданећемоодустати,

иједногданаћемосигурнопо
бедити,алинитаданећемоста
тидокнашаСрбијанепобеди!
Србијајевечнадоксујојдеца

верна!
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Српско тржиште уџбеника 
контролишу хрватски бизнисмени!
Пише: Александра Белачић, члан Председничког колегијума Српске радикалне странке

двојицомбизнисмена–једанод
њих је извесни Спасоје Ивано
вићизНикшића,чијесеимепо
мињеуполицијскимдосијеима
из деведесетих година.Шарче
вићтврдиданијезнаоништао
прошлости Спасоја Ивановића,
са којим је делио власништво
над гимназијом „Луча”, првом
приватномшколомуЦрнојГо
ри.Шарчевићињеговипослов
нипартнерипродалисукомпа
нију „Еду Конс” новим власни
цама, међу којима је била Ана
Коларевић, сестра црногорског
премијера Мила Ђукановића.
Школусу2004.годинепродали
за400.000евра.МладенШарче
вић једобиотрећинуновцаод
оветрансакцијекојајеобавље
напрекоЦрногорске комерци
јалнебанке.Школајезатворена

Министар просвете Младен
Шарчевић показао се изузетно
успешнимуоснивањуприватних
школских установа и стицању
огромних количина новца кроз
тајвидпословања.Биоједирек
торпрвеприватнесредњешко
леуСрбији,Гимназије„Милутин
Миланковић”,којује1999.године
основалакомпанија„Интерспид”.
Власник те компаније је Петар
Комљеновић,чијеимесеспоми
њало 2003. године у извештају
полицијскеакције„Мрежа”,укојој
супобројанефирмеипојединци
којисуучествовалиушверцуци
гаретатокомдеведесетих.
Године2004.уЦрнојГорими

нистар је основао компанију
„ЕдуКонс”,прекокојејеотворио
гимназијуподименом„Луча”на
Цетињу.Читавпосаообавиојеса

убзо након промене власника
фирме.
Током 2003. и 2004. годи

не министар Шарчевић је у
власништву имао и Средњу
школу „Коста Цукић”. Године
2003.именованјезадиректо
раприватнегимназије„Руђер
Бошковић” у Београду. Неду
го након тога постаје сувла
сникове гимназије, такошто
мујебезнакнадеуступљено20
одстоудела.Утушколуишласу
углавном деца политичара, би
знисменаистранихдипломата,
агодишњешколаринекрећусе
између10.500и12.500евра!Ми
нистарјеАгенцијизаборбупро
тив корупције пријавио да има
20% удела у Гимназији „Руђер
Бошковић” (вредности 200.000
евра),50%уделауОсновнојшко
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на тржишту уџбеника износи
невероватних 80 до 150 мили
онаеврагодишње.Уџбеницисе
штампајууХрватској,гдесепла
ћајуипорези,ауСрбијисесамо
користе,узвеликепровизијеза
наставникекојиихизаберу.
Садржајуџбеникаизкојихсрп

скиђациученереткојевеомаспо
ран,акњигесупунеправописних
иштампарскихгрешака.Ууџбе
нику за трећиразред гимназије
на једној страни пише да је ау
стријскотурски рат почео 1737.
године,авећнаследећојстрани
дасетодогодило1736.године.У
новимуџбеницимаисторијеЈасе
новцујепосвећеносвеганеколи
кореченица,асадржајиизДругог
светскогратапотпуносузанема
рени,нарочитоподацикојисеод
носенастрадањаСрба.
Деципредшколскогузрастаде

љенесускандалознесликовнице:
одонихнахрватскомјезикукоје
промовишу породице са исто
полнимродитељима,прекооних
којеописујуоралниианалнисекс
и ритуално приношењежртава.
Психолозитврдедајесвакодете
које јечиталоовесликовницеи
гледалоилустрацијесигурнопре
живелотраумукојаможеимати

ли„РуђерБошковић”(вредности
200.000евра)и50%уПредшкол
скојустанови„РуђерБошковић”
(вредности 5.000 евра). Поред
тога,министарјеуимесвоједе
це отворио низ компанија које
послујукакосаприватномгим
назијом „РуђерБошковић”,тако
исалокалномсамоуправом.
Кадајеречодржавномшкол

ству, министар се није показао
каонарочитоуспешан.Издавачи
„Клет”,„Фреска”и„НовиЛогос”–
свиукрајњемвласништвунемач
ког издавача „Клет” – освојили
сунајвећидеосрпскогтржишта
уџбеника. За већину предмета,
посебнозанижеразреде,„Клето
ва”издањасууврхулисте.Бли
ски Туђманов пријатељ и један
одпрвихфинансијераХДЗаАнте
ЖужулихрватскибизнисменДа
нијелЖдерићконтролишускоро
половинупроизводњеидистри
буцијекњигазаосновцеуСрбији
инатомезарађујувишеод30ми
лионаеврагодишње.Хрватита
копрактичнодржемонополна
тржиштууџбеникауСрбији,по
штојеЖужулвласникбеоград
ског„БИГЗшколства”,аЖдерић
држи„НовиЛогос”.Радисеоја
коуносномбизнису, јерпромет

дугорочнепоследице.
СтавСрпскерадикалнестран

кејестедајенеопходновратити
монополЗаводузаиздавањеуџ
беника. На тај начин квалитет
уџбеникабиобистрогоконтро
лисан,асвасредствазарађенаод
продајеуџбеникаосталабиубу
џетуРепубликеСрбије.
Јошједнааферазакојусевеже

имеминистраШарчевићајесте
увођењеелектронскихдневни
ка.Онјенанамештеномтенде
рудоделиопосаоувођењаелек
тронских дневника у државне
школевредан1,6милионаевра
свомпословномсарадникуАн
дреју Безјаку, чији се програм
заучењенатаблетрачунарима
(који суразвијалењеговефир
ме„Тесла”и„Филеx”изЗагреба)
користиуприватнимшколама
„Руђер Бошковић”. Услови тен
дерабилисуодређенитакода
их је испуњавала само фирма
„Тесла”изЗагреба.
Министарсеуспротивиоиз

вештају Комисије за акреди
тације у којем се оспоравају
103доктората,премдабиби
лологичнодасе,каоресорни
министар,активноукључиоу
решавање проблема лажних
диплома и доктората. Такође
није успео да реши проблеме
наркоманијеивршњачкогна
сиља у основним и средњим
школама, проблем екскурзи
ја организованих у приватној
режији и проблем вечитих
студената који још увек нису
дипломирали,акојисууписа
лифакултетепреступањаБо
лоњскедекларацијенаснагу.
На дневном реду недав

но одржане седнице Народне
скупштине Републике Срби
јенашао сеПредлог закона о
изменама и допунама Закона
овисокомобразовању.Посла
нициСрпскерадикалнестран
ке су током дискусије изне
ли бројне примедбе на рачун
функционисања Министар
ствапросветеиделовањами
нистра Младена Шарчевића.
Након свих аргумената изне
тих од стране српских ради
кала, једини исправан потез
министра Шарчевића био би
подношењеоставке!

VELIKA SRBIJA



BROJ 3583.VELIKA SRBIJA38

Европска унија, гробница народа
Увек актуелан говор Зорана Красића, одржан 2012. године у Народној скупштини 
Републике Србије

на,некабудунаенглескомјези
ку,једнимгласањемћемотода
завршимо,алиданамгаранту
јетеКосовоиМетохијуусаста
вуРепубликеСрбије.Инаравно,
ћуталису,алиуствари,далису
два одговора.Први: Србија ни
каданећебитичланЕУидруги:
отимајунамКосовоиМетохију.
Кадапогледатеоведанашње

анализе јавног мњења (нарав
но, не мислим да је епохални
пут ка ЕУ тоштонеко ко тре
баданаснаучикаконештода
применимо,пијекафуунашим
кафићима па оставља та сред
ства овде; немојте, молим вас,
нежелимдадискутујемоверо
вањима,отомештасеконада)
желимсамодавасобавестимда
ни2008.годиненисупобедиле
проевропске странке у Србији.
Дошлоједопобеде,уколиконе
читатеВикиликсовепоруке,на

Увек актуелан говор Зорана
Красића,одржан2012.годинеу
НароднојскупштиниРепублике
Србије.
„Некоречедаулазимоунеку

породицу,ајаколикознам,члано
вимојепородицеменинеотима
јунитидневнусобу,нитиспаваћу
собу,такодатапородицакојами
отима собу – није ми породица.
ПредставникаЕвропскекомиси
је, хвалаБогу,има поприлично
овдеуСрбији,доброим јеовде,
поштојеовајпутнапреткакаЕУ
дуготрајно трпно стање – дуго
трајеимногосетрпи.
Идаподсетимјавност,некису

заборавили, ево пре неколико
година, ми са беџом Војислава
ШешељареклисмоуНародној
скупштини–акоЕУнеможебез
Србије као пуноправног члана,
евомирадикалиприхватамода
преконоћиусвојимо2800зако

базионогтелеграмаизамерич
кеамбасаде,да јеИвицаДачић
пребациоцелуонугрупацијуи
такосеформиралаовавлада.
Молимвас,данасуСрбијика

да се каже Европска унија, то
стваранекеасоцијације,штоби
рекли социолози, неку законо
мерност:губитакрадногместа,
пљачкашкаприватизација,оти
мањеКосоваиМетохије.Исамо
могудавамсезахвалим,јерми
прекопредставникавластигле
дамокаквајеЕвропскаунија,и
изтогаизвлачимозакључаккоу
СрбијижелидаСрбијабудеуЕУ.
Алимолимвас,самодавасмало
спустим на земљу. Деветог де
цембрајебилопитањедалиће
Србијадобитистатускандидата
започетакпреговораоевенту
алном приступању Европској
унији2389.године.Коћетода
издржи данас у Србији? Нема
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ције.Иданассуовдесвикојиби
требалодадобијудневницу,они
сувиђениовде,онисупромоте
риЕвропскеуније.Тојебудућност
Србије!
Па нико од Европске уни

јеуСрбијинијеочекиваоваше
стандарде!Очекивалисунешто
дапомогнетедасеизађеизове
економске кризе. И у привре
ди:8,58%.Какостенашлитих
8,58%? Видите, господине, да
тамопишеНДИ?Тоједругина
зивзаЦИАу.Овде,уовојзгради
били су један Вуковић и један
Вујовић. Поњиховом налогу је
Лабуспродао,поклониоСартид.
ИштаседанасдешавасаСарти
дом?Онпослујеповашимстан
дардима.Докјебилотоповада
се истопе – имали су успешно
пословање.Послетога–идемо,
завршенамисија.
Водитерачуна,уСрбијисељу

дитрезне,размишљајуосеби,о
свомнароду,освојојдржави.Ви
дели су ко су вашипромотери
политике Европске уније овде,
видећете како ће то проћи на
следећим изборима. Мора на
роднавољадасепоштује.Грци
нисуу могућностидапоштују,
тамостенаметнулипредседни
ка владе. Италијани исто нису
могли да поштују народну во
љујерстеимнаметнулиновог
председника владе. И као што

вишетихобећањао250.000за
послених,самогласајтезамене,
паменеЕвропскаунијаобожа
ва!Павиданассвеобожаватена
политичкојсцениСрбије,све!Ко
годкажедајезаЕУ,дабезрезер
вножелидасеуСрбијиостваре
бриселски захтеви, добиће по
дршку.МиданасуСрбијиима
мосамоадминистрацијукојаје
по бриселским нормама, али у
Европскојунијисеборепротив
бриселске администрације, јел’
знатевито?Питајтеовеземље
којесучлановиЕвропскеуније.
Великијетерет.
Идругонешто,рекостеседам

година може да траје притвор
у Србији, то није по европским
стандардима.Слажемсе!Војислав
ШешељједеветгодинауХагу.Де
ветгодинауХагуисадгаубијају
тамо,знате?ГдејеЕвропскауни
ја,гдесуневладинеорганизације,
гдесуборцизаљудскаправа?
Штажелите, да од Србије на

правите похлепно друштво? Се
бичњаке? Па то неће да успе у
Србији! Ко данас у Србијижели
ипризиваЕвропскуунију?Орга
низовани криминал, јер они не
признају границе, они суинтер
националисти,ониволепаре!Ко
даље?Тајкуни.Акојењихнапра
вио? Ви сте их направили! Они
желе,дабиималичетвртистуб
заштите.Ималоовеадминистра

видите, Европска унија, оваква
какоизгледа,ниједобрадести
нација, није перспективна де
стинација. Вероватно ће у по
гледунекецаринскеимонетар
неуниједаопстаненешто,алине
желимо политички да следимо
онекојинамотимајуКосовоиМе
тохију,онекојиштитеонекојису
трговалиорганиманаКосовуи
Метохији,нежелимодаследимо
онекојисунасбомбардовали,ко
јисунасуништавали.
Знате,уСрбијипостојинешто

што је минимум испод којег не
можедасеиде.Аштавитражите
однас?Витражитеоднасдапро
гласимосамоуништење.Е,тоне
може да прође у Србији, будите
сигурни, на следећимизборима,
поштосебавитеанкетама,истра
живањемјавногмњења.Паими
себавимоистраживањем јавног
мњења, ми сакупљамо потписе
грађана који су против оваквог
путакаЕвропскојунији,којанам
отимаКосовоиМетохију,мисаку
пљамопотписеизаслободуВоји
славаШешеља,каосимболабор
бесрпскогнародазаслободу.То
вамје,надамсе,познато,затови
ипокушаватетајсимболдаупро
пастите.Нећевамуспети.Имадо
вољноуовојдржавиграђанакоји
многовишеволедауСрбијипо
бедиСрбија,анеЕвропскаунија
сасвојимзахтевима.”
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Каква судбина чека српску 
Војводину један век након 
присаједињења Бачке, Барање 
и Баната Краљевини Србији?
Пише: Марина Недељковић, председник Савета за информисање Градског одбора 
Српске радикалне странке Нови Сад

BROJ 3583.

канам,пребилокаквогпотпи
са,одлукеилиреферендумског
питања,каоаманетиопоменау
срцимаиглавамасталноодзва
њају речи великог српског му
ченика Светог кнеза Лазара да
је„земаљскозамаленацарство,
анебескоувекидовека”,данас
подсетештанамјечинити.Ме
ђутим,морамобитисвесниичи

Безсумњејејасно,чакипот
пуном политичком лаику, да
су стране агентуре и интере
сне групације актуелну власт
у Републици Србији довеле на
корак до коначне одлуке о да
љој будућности јужне српске
покрајине Косова и Метохије,
чијенампотписивањевисикао
Дамокловмачизнад главе.Не

њеницедаоникојинамтакобез
милостиотимајуКосово,каодаје
шакакликеракојаможедапри
паднебилокоме,анезеницаока
српскога,немајуупланудасена
томеи зауставе.Неће оклевати
данадневниредускороставеи
питањеотцепљењаРашкеобла
стииАПВојводине.Одговорина
питањадалићемоиутомслуча
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ли тачку на тзв. аутономашку
причу, одбацивши је као „ау
строугарску старудију”, како је
тонашЈашаТомићумеодакаже.
Браћоисестре,мисрпскира

дикали се надамо и искрено
прижељкујемо да ће ова 2018.
година, у којој обележавамо
присаједињење,уцелостипро
тећиудухујединства,каоједног
однајвећихсимболасрпскеВој
водине.Башонаквекаквајеона
билауочимарадикалскихпрва
каизоногавременаисвихљуди
којисуволелислободу,Српство
иотаџбину,свихонихкојисусе
борилизаБачку,Банат,Барању
иСремкаосаставнеинеотуђи
веделовематицеСрбије.Зато,у
имесвихбудућихпоколења,не
мојмопропуститиниједнупри
ликудаукругунашихпороди
ца,пријатеља,комшијаиколега
говоримо,гајећисећањенаове
велике догађаје и тако сачува
моодзаборавааманетделегата
Велике народне скупштине и
духовнузаоставшинуборацаза
слободнусрпскуВојводину.Пре
носећитаквоисторијскоинаци
оналнонаслеђесаколенанако
лено, онако како српски народ
најбољезнаиуме,несамодачу
вамопрошлостодзаборава,већ
иградимотемељезабудућност
иопоравакнашегнационалног

јубеспоговорнорећидаЕвропа
немаалтернативуикаквасудби
на чека српску Војводину један
векнаконприсаједињењаБачке,
БарањеиБанатаКраљевиниСр
бијисукључодкојегзависиочу
вањенашегтериторијалногин
тегритетаисуверенитета.
Поредтогаштосвакегодине

пригодним активностима ода
јемопочастигајимовечитуза
хвалност нашим славним пре
цимакоји су,борећисепротив
аустроугарског јарма, досања
ли вишевековни сан да осване
дан када ће целокупан српски
живаљпрекоДунаваиСавезо
рудочекатиу једној јединстве
нојдржави,матициСрбији,ове,
2018.године,посебнорадоево
цирамоуспоменена24.и25.но
вембар,кадаје,претачностого
дина, одлучена судбина Срема,
Баната,БачкеиБарање.Знајмо
идоброупамтимодасвакиар
гумент за независност и само
сталностВојводинекаопосебне
области,којисепозиванакон
цепт некадашње аутономије,
падапредисторијскимчињени
цамакаокулаодкарата.Зашто?
Зато што су тог 25. новембра
1918. године, Срби, Буњевци и
осталиСловенидонелиједнуод
најважнијих одлука у историји
српскогнародаизаувекстави

бићанасвимпољима.
У политици, као и у живо

ту,реткопостоје случајностии
баш у овом тренутку, када се
паратистичке тежње са свих
страна ударају у ткиво наше
државе као узбуркани морски
таласи у бедеме, морамо пока
затијединствоиконсензусоко
кључних националних питања.
Српскинепријатељисуувекте
жили да нашем народу задају
најтежеударценанајвеће хри
шћанскепразникеиисторијске
годишњице. Данас самостал
ности јужне српске покрајине
гледамоуочи,каокадасечовек
суочилицемулицесадивљом
звери.Креирањедвепокрајине
натериторијиСрбије, у склопу
тадашњеЈугославије,нијебило
никаква случајност, већ добро
испланиранконцепткојијета
да персонификовао јасан став
даслабаСрбијазначијакуЈуго
славију,аданаснастзв.„европ
скипут”Србијеводиуодвајање
територијекојајежилакуцави
цасрпскогнарода,атајсесцена
риоврлолакоможепренетии
насевернидеоземље.
Нијеслучајностништојела

жниХашкитрибуналупротив
правној пресуди председнику
Српске радикалне странке ис
користиоприликудатаргетира
Војводинукаоновопотенцијал
ножариште,фокусирајућисена
такозваноисељавањеХрватаиз
Хртковаца,даклесатериторије
гдератанијенибило!Несмемо
дозволитиданасуовимпресуд
ним тренуцима понесе лични
илипартијскиинтерес,дамир
ногледамокакосемењапреам
була Устава Републике Србије
иликакосестављапечатнане
какавспоразумкојинамништа
добронеможедонети.
Нека српски живаљ и у ова,

ништа лакша и безбрижнија
времена покаже храброст, сме
лостисрчаностдостојнунаших
предака, који досањаше више
вековни сан Србадије северно
одСавеиДунавадаживеујед
ној,заједничкојдржави,матици
Србији.ЗасрпскуВојводину!За
јединствену,снажнуидостојан
ственуСрбију!Одсадаиувекиу
вековевекова!
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Радикалски Срем
Пише: Војислав Кулачанин, члан Централне отаџбинске управе Српске радикалне странке 
и председник Сремског окружног одбора

државипрочитао је ЈашаТомић
–новинар, политичар, књижев
ник и истакнути радикал. Том
приликомЈашаТомићјерекаода
сеВојводинаприкључујеКраље
виниСрбији,„којасвојимдосада
шњимрадомиразвиткомујем
чава слободу, равноправност
и напредак у сваком правцу”.
ОвимчиномСрем,Барања,Банат
иБачкаскинулисудугогодишње
aустроугарскеокове, анарод се
коначноспојиосасвојомбраћом
прекоСаве.Сремцисудугосања
лислободу,асрпскирадикалису
доживелидазадобијувеликопо
верењенарода,такодаостварују
запаженерезултатенаизборима
којисуодржани1920.године.На
изборимаутадашњемШидском
срезуубедљивосупобедилира
дикалиса1788гласоваодукуп
но5297гласачакојисуизашли

СрпскирадикалиСремагоди
намаводеборбузадобробитна
родаизкогасупотеклииотаџ
бинуСрбију,учијемсустварању
активно учествовали. Корени
српског радикализма у Срему
потичујошоднедеље,24.новем
брадалеке1918.године,кадајеу
Руми,укућисрпскогполитичара
и доктора правних наукаЖар
ка Миладиновића, члана Срп
скенароднерадикалнестранке,
одржанВеликинароднизборна
комеједонесенаодлукаонепо
средном присаједињењу Срема
КраљевиниСрбији.Данкасније,
25.новембра1918.године,Одлу
комВеликенароднескупштине
ВојводинеуНовомСаду, Банат,
БачкаиБарањасуприсаједиње
нитадашњојКраљевиниСрбији.
Одлуку о присаједињењу Кра
љевиниСрбијикаојединственој

на гласање. Други светски рат
зауставиојенадужипериодекс
панзију српских радикала на
просторуСрема,алипозавршет
ку вишедеценијске диктатуре
комуниста и распада вештачки
створене творевине „братских
народа”, српски радикали, суо
ченисарастућомопасношћуод
оних који су били све, само не
браћа, поново ступају на поли
тичкусценуСрбије.
Српска радикална странка

од самог оснивања, 23. фебру
ара 1991. године, постаје један
однајозбиљнијихфактораочу
вања државотворности Србије.
Створена из народа за народ,
доследносеборизасрпскена
ционалнеинтересеистварање
моћнеистабилнеВеликеСрби
је. Српски радикали организо
ваноделујууоквируОкружног
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Утокујеинаставакборбедр
Војислава Шешеља против не
легалног судског механизма у
Хагу.Таборбапротивполитич
ке наказе која нема никаквих
додирних тачака са правом и
правдом,водићесеизсрцаСре
ма, из Хртковаца. Кућа коју је
председник српских радика
ладрВојиславШешељкупиоу
Хртковцимапретварасеуштаб
из кога ће се водити одлучна
борбапротивнеправеднеини
чимдоказанепресуденакарад
ног квазисудског механизма у
Хагу. Није то само борба Воји
слава Шешеља за своја лична
права, она то а приориникада
нијенибила,јерјеодпрвогдана
монтираногполитичкогинкви
зиторскогпроцесауХагу,њего
ваборбабилаборбазазаштиту
српскихнационалнихинтереса.
ВојиславШешељ је доказао да
су све оптужбе против њега и
Србијеједнавеликалаж,аобо
рићеизХртковацаинелегалну
пресудупокојој је уСрбији,на
чијојтериторијинијевођенни
какаврат,извршензлочинпро
тивчовечности.Српскирадика
лиСремаимештаниХртковаца,
којиникоменисуотималикуће
инисуникоганасилноизбаци
валинаулицу(већсулегалном
заменом, и то по правилу под
неповољним условима, поста
линовивласници),пружићекао

одбораСрпскерадикалнестра
неСрема,годинамадајусвојпу
нидоприносутешкојборбиса
онима који под маском космо
политизма, по налогу страних
служби,делујупротивинтереса
РепубликеСрбије. Сепаратисти
којибидаотцепеАПВојводину
од Републике Србије не миру
јунинатериторијиСрема,али
слободарскидух српскихради
кала не могу сломити. Није га
могла сломити ни издаја оних
који су се заклели пред Богом
да ће заступати српске наци
оналне интересе и доследно
спроводитипрограмСрпскера
дикалне странке, а неће ни је
дан АлександарМартиновић и
њемуслични,којисуосуђенида
заврше на историјском ђубри
шту.Времеслаткоречивихобе
ћања  актуелног режима оли
ченогуАлександруВучићусве
је ближе неумитном крају; све
вишеграђанаСремасесуочава
савеличиномлажикојаугрожа
ва егзистенцију многобројних
породица.Сремутоменијеиз
узетак, дели жалосну судбину
погубне и погрешне политике
којуводиактуелнирежим.Срп
скирадикалисенепредају,на
стављају борбу на терену како
биштоспремниједочекалипад
таквогрежима,алииспречили
петуколонудасенасилнимпу
темдочепавласти. 

сведоци, својим изјавама, пуну
подршкудрВојиславуШешељу
унаставкупроцесауХагу.Могу
петоколонашкимедијиданижу
измишљотинепротивСрпскера
дикалне странкеидрВојислава
Шешељадомилевоље,народје
одавно препознао издајнике и
странеплаћенике.Мождатапри
ча пролази у „кругу двојке”, код
београдскихквазиинтелектуала
цакојисеплашеивластитесенке,
аликодсрпскихрадикалауСре
мунеможе.Хртковци,каоседи
ште Сремског окружног одбора,
постају центар отпора глобали
стичкојекспанзијикојазаменом
теза покушава да сперељагу за
свезлочинекојејеорганизовала
ифинансирала на трусномпод
ручјуБалкана,адрВојиславШе
шељћепоновопоразитионекоји
гнусним лажима покушавају да
српском народу наметну колек
тивнукривицупреконелегалне
пресуде лидеру српских радика
ла.Сремјебиоиостаонеосвоји
варадикалскатврђава,атакавће
битииубудућности,јерСремции
браћакојасусвојдругидомпро
нашлауСремузнајудазлоније
побеђено, већ се самопримири
ло и чека повољан моменат да
настави сареализацијомодавно
осмишљеногпланаоуништењу
Србије као стабилне државе на
геостратешки најважнијем делу
Балкана.
Сремскирадикалићеучинити

сведасачувајуиојачајуреспекта
билнобирачкотело,какобидали
својпунидоприносуреализацији
програмаиидеологијеСрпскера
дикалнестранке.Општинскиод
бори Сремска Митровица, Шид,
Рума, Ириг, Пећинци и Инђија
настављају са доследним радом
какобиштоспремниједочекали
свамогућаискушењаибурнедо
гађаје који следе на политичкој
сцени Србије. Тврдо радикалско
језгроСреманикаданећедозво
литипобедудеструктивнихсна
га;нашаотаџбинајеСрбија,ана
шаидеологијајенепроменљива.
Онозаштасусесрпскирадикали
давнихгодинаизборилијесвети
њакојасеморапосвакуценуса
чувати.
Србија јевечнадоксујојдеца

верна!
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Зорана Михајловић мора у затвор!
Пише: Милош Скопљак

ма, торби, шминке, парфема и
одеће најпознатијих светских
марки, купљених у елитним
радњамаЊујорка,Паризаидру
гих светских метропола. Власт
јој је толико променила лични
описдајенирођенамајканеби
препознала. А за то времепот
порни зид на Коридору 10 већ
трећипутсеруши.
Поред бахатости, неспособно

стиитрошењанароднихпара,Зо
рануМихајловићодликујуинад
меност и безобразлук које црпи
изподршкекојууживамеђуам
басадоримазападнихсилауБео
граду,иупркосбројнимаферама
којесуизашлеујавност,итичусе
њеногминистарства,онаидаље
опстајенавласти.
Бахатостпоказујенаседница

мавладе,алиинаседницамаНа
родне скупштине. Захваљујући
вољи народа, у Народној скуп
штинисусрпскирадикали,који
никаданећутенагрубокршење
достојанства које чини Зорана
Михајловић на скупштинским

„Луткасанасловнестране,којој
требалова”–овакојенекадапот
председник Српске радикалне
странке Зоран Красић описивао
ликиделоЗоранеМихајловић.
НекадашњасаветницаМиро

љубаЛабусаиблиска сарадни
цаМлађанаДинкићаидосман
лијскогрежима,унапредњачкој
Влади Републике Србије је од
2012.године,а2014.годинепо
стајепотпредседниквладе.
Променилајешефовеистран

ку,алиисвојличниопис.Лични
опис је променила народним
новцем,неодсвојеминистарске
плате. Наиме, сваки министар
имаправонакредитнукартицу
која служи за плаћање службе
них трошкова. Михајловићева
је успеладапотроши1.515.451
динар,дабикаснијеоправдала
619.000динараизасобомоста
виладугод895.951.
Тосвакаконисубилислужбе

ни трошкови попут путарине,
већновацпотрошеннакупови
ну доњег веша, купаћих кости

заседањима,пазбогтоганерет
ко буду и кажњавани. Онда из
Зоране „искоче” Динкић и Ла
бус,кренепричаолошојполи
тициСрпскерадикалнестранке,
„политицикоја јемногезавила
уцрно”,панамоменатзаборави
дасуњенданашњишеф,Алек
сандар Вучић и већина њених
страначкихколегаизСНСбили
деотепрошлостииполитикео
којојговори.
Српски радикали и др Воји

славШешељ у јавности непре
кидно износе детаље о њеном
издајничком, криминалном и
шпијунском деловању, и то ће
чинити и убудуће. Док проза
падна опозиција ћути, Српска
радикална странка, као једина
истинска опозиција, опозиција
којабринеосрпскимнационал
ним интересима, неће ћутати
ЗораниМихајловић. А по успо
стављањувластисрпскихради
кала завршиће тамо где и сви
оникојисусеогрешилионарод
идржаву.Узатвору.
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структурепоседујеосамнаестока
ратни златни часовник опточен
сафирнимкристалима,марке„Ди
ор”,којипремазваничниминфор
мацијамакоштаоко20.000евра!
Токомсамоједнепосетечувеној

робнојкући„Блумингдејлс”уЊу
јорку, министарка је потрошила
невероватних 233.389 динара са
владинекартице.ДаМихајловиће
ванештединиуСрбији,показује
податакда350запосленихуње
номминистарству,иаковећимају
плаћено здравствено осигурање,
идунасистематскепрегледекод
приватника о трошку пореских
обвезника. Такво луксузирање
коштало је грађане Србије тачно
3.989.880динара!
Министаркаволидаорганизује

луксузнепрославеубеоградским
хотелима.ПредседникСрпскера
дикалне странке, проф. др Воји
слав Шешељ, убедљиво најбоље
обавештенчовекуСрбији,првије

У колекцији брендиране оде
ће и накита функционерке Срп
скенапреднестранкеналазисеи
скупоценазлатнаогрлицасапри
вескоммедведићем, италијанске
куће „Помелато”. Вредност овог
привеска је најмање 3.000 евра.
Поредтога,онапоседујевишеко
мада минђуша бренда „Сваров
ски”,којевредеотприлике70евра
по пару. Усликана је са бројним
скупоцениммарамама,међукоји
масеистичезеленамарамаодсви
ле,моднекуће„Ерме”,чијаценасе
крећеоко230евра.Михајловиће
вајевласницаторбимодногбрен
да„Шанел”,вредности4.000евра,
„ЏимиЧу”,вредности1.195евраи
„Гучи”, вредности2.999 евра.Ме
дијисуоткрилиидапоседујесако
„Каваликлас”којивреди630евра
ибалетанке„ЏимиЧу”,вредности
475евра.Најшокантнијијесвака
коподатакдаминистаркаграђе
винарства, саобраћаја и инфра

још2015.годинејавнообелоданио
да је Михајловићева прославила
крснуславууресторану„Фокача”у
склопухотела„Хајат”.Славијепри
суствовалооко80гостију,азвезда
вечерибиојетадашњиамерички
амбасадорМајклКирби.Михајло
вићеванијештеделаникадајеу
питањубиодочекНове2018.го
дине,пајезасебеисвојепријате
љенадваданазакупилаапартман
„Елингтон”,такођеухотелу„Хајат”.
Трошакзаовупрославуизносиоје
најмање10.000евра.
ВојиславШешељ је једини по

литичаруСрбијикојиконстантно
упозорава грађане на чињеницу
да је Зорана Михајловић корум
пирана, да је члан Трилатералне
комисијеиамеричкишпијун,теда
каотаквабезодлагањаморабити
одстрањенаизВладеСрбије!

Расипништво Зоране Михајловић

VELIKA SRBIJA
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Ко је Јоргованка Табаковић?
Извод из излагања Војислава Шешеља у Народној скупштини, 12. јун 2018. године.

баковић?Каочлануправногод
бора кога је Влада делегирала,
иако је била и народни посла
никиминистар,онасезапосли
ла у „Телекому”, и тона изван
реднодоброрадноместо,адато
никоустранцинијезнаоијато
првипутданасвидимизњене
биографије.Ондајесебиобезбе
дилавеликистан,итолукаво,у
НовомСаду,дауБеоградунебо
деочииосталатамодарадии
послемандата. Дакле, говорим
онеморалнојособикојајенедо
стојнадабудегувернер.
Ухотелу„Маестрал”уПржну,

18.септембра2014.године,не
познатаособајеупалаухотел
скусобуЈоргованкеТабаковић,
где јебилананекоммилочер
ском развојном форуму. Јорго
ванкајебиланачетвртомспра
тухотелаидетаљнојеописала
човекакојијојјеупаоусобу.Ре
клаједајевиделатамнусенку
аондајеописаласвакубојуна
његовој гардероби и тврдила
да је однео торбицу с лекови
маидајехтеодајеубије,јерје
од страха могла доживети ин
фаркт, тако да то  делује као
природнасмрт.Црногорскапо
лицијаобавестилајејавностда

„Јоргованка Табаковић је го
динама била народни посланик
Српскерадикалнестранкеими
нистар уВладинародног једин
стваодмарта1998.и2000.годи
не.Каопредседникстранке,тада
самимаоправодапредлажемна
шеистакнутеактивистеууправ
не одборе у свим јавнимпреду
зећима где смоималиодређени
бројместа,у јавнимустановама,
итд.Верујте,биосамчланпеттих
управних одбора и нигде се ни
динараниједобијало.Јасамишао
унаукуивисокошколство.Ниг
денидинаранисамзатодобијао,
билојетоизчистогентузијазма.
ПредложиосамЈоргованкуТа

баковићкаоминистразаприва
тизацију, због њене стручности,
дабудечлануправногодбора„Те
лекома”,накононечувенеприва
тизације,кадајеВладапренасус
пеладапрода49%од„Телекома”
занекихмилијардуипомарака,
штојебиоизванреднодобарпо
сао.Хтелисмодаимамостручног
чланакојићеконтролисатикако
сетаморади,какосесређујуодно
сисасувласницима,Грцима,Ита
лијанима,какосетрошепарекоје
судобијенеодтепродаје,итд.
ШтајеурадилаЈоргованкаТа

језбогупадауЈоргованкинухо
телску собу ухапшен 51годи
шњи ситни преступник Имер
Керкези.Чудноједа јебиодо
бро обученда скочи са терасе
са четвртог спрата.Необучен,
да има одело, него обучен да
скочисачетвртогспрата.Исти
наједајеЈоргованкуТабаковић
пратила црногорска служба,
дасузналидајеуБудвудоне
ла више стотина хиљада евра,
говорисеополамилиона,ида
је намеравала да одатле оде у
Рим,дабитамокупиластанза
једну од ћерки. Јоргованка је
ипак купила ћерки стан у Ри
му,ањензетНемањаСекицки
постављен је за другог секре
тараамбасадеуРиму.Месечна
примањасумуокочетириипо
хиљадеевра,самохиљадуевра
мање негоштомесечно легне
нарачунЈоргованкеТабаковић.
Одакле Јоргованки Табако

вић пола милиона евра? Јел’
она то поштено стекла? Где је
стекла? Где се то тако стиче,
падаимипробамо?Уместода
јетадаухапшена,онајеостала
гувернер,наставиладаобавља
ту функцију и председник Ре
публикејепоновопредлажеда
јеидаљеобавља.
СтанјеидаљеуРиму.Имаи

даље проблема са тим станом,
јерјезет,изгледа,добиопреме
штај у Трст, па мора још један
стандасекупиуТрсту.
ИдругаЈоргованкинаћеркаје

билауседиштускандалакадаје
ујавностдоспелавестдајеслу
жбеновозилоРепубличкогфон
да за здравствено осигурање,
гдејебилазапослена,довозииз
НовогСадауБеограддаполаже
испите.Сећателисетеафере?
Са Игором Бечићем, он је у

био у то време ваљда подгу
вернер(ималитафункција,не
моженадгувернер),укампањи
заизборе2012.годинепутова
ла јеуиностранствопоновац,
наводнозаСНС.УМађарскојсу
ималиудесиполицијаимјена
шлапунукесуевра.Звалисута
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евракодАТПбанке.УРазвој
нојбанциВојводинеимала је
јошнеколикоафера.
Докториралаје2011.године

на Факултету за услужни би
знис, Универзитета „Едуконс”
из Сремске Каменице.Ментор
јој је биоМиленко Џелетовић,
председникЕкономскогсавета
Српскенапреднестранке.Ана
лизом докторске дисертације
ЈоргованкеТабаковићутврђено
једајепреко20%текстаплаги
рано.Безцитирањајепреузела
радовесвогнекадашњегсарад
никауНароднојбанциНиколе
Тасића, економисте Мехмеда
Мурића, професорке Лидије
Барјактаревић,ЈаснеАтанасије
вићидругихнаучника.
Апелациони суд у Београду

пресудиоједабанкенемајупра
водаклијентиманаплаћујуоб
радуипраћењекредита.Секре
тарУдружењабанакаизјавиоје
дабанкенећетодапоштују,да
ихнеинтересујупресуденаших
судоваидаћесеобратитисуду
уСтразбуру.Народнабанкани
јереаговала,већјегувернерка
рекладаонинемогудакомен
таришусудскепресуде.
Једини гувернер на балкан

скимпросторимакојинијере
шио проблем кредита у швај
царскимфранцимајеЈоргован
каТабаковић.Свиосталисуна

дашњегминистраунутрашњих
пословаИвицуДачићаимоли
лизапомоћ.Онјезваоколегуу
МађарскојиБечићиЈоргованка
сусановцемпуштениуСрбију.
КаколијесамоБечићуспеода
прођебезбедноснепровереда
би га напредњаци предложи
ли за председника Одбора за
контролуслужбибезбедности?
Покушаосамдаспречимтајиз
бор,алинасилујеизабран.
Јоргованка неконтролисано

троши паре Народне банке, ку
пује подметаче за ноге, кожне
прслукезазапослене,можетеми
слитикожнепрслуке(ајдекожне
гаће,паједнедадаизаМехуОме
ровића,какобитобилосигурније
убесцаринскимзонама),паонда
декоративне лампе, обезбеђује
гинеколошкепрегледезасвеза
посленеженеуНароднојбанци.
Можда је и неки мушкарац до
биоправодаиденагинеколошки
преглед. Потрошила је 87.000
евранауниформеобезбеђењаи
протокола.Станод144квадрата
требалоједаотплаћује40година,
ализа12годинанијеплатилани
једнурату,паје„Телеком”,гдејеза
послена,преузеоњендугиотпла
тио 78.000 евра Јоргованкиног
дуга.Тојебилопревишегодина.
МирославуБогићевићу,вла

снику „Фармакома”, намести
ла је кредит од 25 милиона

шлинекарешењаирелативно
задовољилитејаднељудекоји
су се залетели на пропаганду
државнихорганадасезадужују
ушвајцарскимфранцима.
Каквојестањефинансијаудр

жавиСрбији?Убилансимабана
ка којима руководи Јоргованка
Табаковић налази се на крају
2017.године4,7милијардиевра
финансијских средстава распо
ложивихзапродају,абанкене
мајукомедаихпласирају,јерје
привреда неспособна за даље
задуживање,аграђанисусеопе
клиузимањемкредита.
Накрају2013.годинетојеиз

носило 2,4милијарде евра, а на
крају2014.годиненештовишеод
тримилијардеевра.Дакле,расте
тајизносновцакојинемагдедасе
пласира,атојесмртзабанкарски
систем.Околикимсредствимасе
ради,најбољепоказујеподатакда
јеукупанакцијскикапитал29ба
наканакрају2017.године,дакле,
свихбанакаукојимасустранци
власници,вишеод88%,3,4ми
лијардеевра,аукупанкапитал
сарезервамаинераспоређеном
добити5,6милијардиевра.Пре
матоме,83%укупногсопстве
ногкапиталасвихбанакајеза
мрзнуто у средствима која не
мајукомедасепласирају.
Вишеодтри,скорочетирими

лијардееврасредставабанакана
лазисеуобавезномдепозитукод
НБС.Јелитоуспешнобанкарско
пословањеуземљи?Далитопод
стиченашупривреду?Не,нешто
гушинашупривреду.Акојето?У
овомслучајупресвегагувернер!
Окопетмилијардиеврабанке

супласиралеублагајничкезапи
сеРепубликеСрбије,амеђуњима
су и Комерцијална банка и По
штанскаштедионица,иакојењи
ховоснивачтаистарепублика.
Рекао сам све што мислим о

њеномморалномлику,акомида
тејош20минута,тубихвамцели
елаборатоњенојнестручностии
ужасномстањукојејепроизвела
овденавео.Атокадаједногдана
експлодира,бићегадно.
Јошједнуствардавамкажем.

Како јетонеморалналичност,
говории податак да је украла
посланичкимандатСрпскера
дикалнестранке!”

VELIKA SRBIJA
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Александар Захарченко (1976-2018)

касматрадајемеђународназа
једницадужнадазахтеваикон
тролише непристрасну истрагу
оовомзлочину,каоидаосудиде
ловањепронацистичкогрежима
уУкрајини,инструментализова
ногодстранезападнихсила.
Српски радикали у потпуно

сти подржавају херојску борбу
народаДоњецказанезависност
ипоштујуњеговуодлукудане
признаје институције Украјине.
Делегација Српске радикалне
странкепосетилајеДоњецкпре

Српска радикална странка из
ражаваискреножаљењезбогбру
талногубистваАлександраЗахар
ченка, лидераДоњецкеНародне
Републике,херојаустанкапротив
украјинског неофашизма и вође
рускогнародауНоворусији.
Убиство Захарченка, почиње

ноодстранеукрајинскихнаци
ста, представља терористички
акткојићенесумњиводовести
доповећањатензијаидодатног
заоштравања ситуације у До
њецку.Српскарадикалнастран

нешто више од годину дана и
томприликомпренелаАлексан
друЗахарченкупоздравеиподр
шкупроф.дрВојиславаШешеља.
Српски радикали ће наставити
даодржавајублискепријатељске
односеисаДоњецком,исаЛуган
скомисаКримом,истовременосе
надајућидаћесечитаваУкрајина
вратитинасловенскипутиоду
статиодевропскихиатлантских
интеграцијакојесуузроксвихпо
делаисукобаизмеђуУкрајинаца
иРусакојиживеуУкрајини.

КО ЈЕ БИО 
АЛЕК САН ДАР 
ЗА ХАР ЧЕН КО?

АлександарЗахарченко јеро
ђен 26. јуна 1976. године у До
њецку.Поструцијебиоелектро
механичар. Студирао је права,
а једновремесебавиоипреду
зетништвом. Био је командант
рускихпобуњеникакојисусебо
рилипротивфашистичкихснага
украјинскогрежима.Учествовао
јеуборбамаидвапутајебиора
њаван—најпреуруку,уборбама
кодКожевњеујулу2014,апотом
уногу,уборбамауДебаљцевуу
фебруару 2015. године. Имао је
чингенералмајораибио јено
силац више одликовања. Оба
вљаојефункцијупремијераДо
њецке Народне Републике, а 2.
новембра2014. годинеизабран
језашефадржаве,наконштоје
наизборимаосвојио75,5одсто
гласова.Убијенјебомбашкимна
падомнакафић„Сепар”уДоњец
ку,31.августа2018.године.Иза
његасуосталисупругаНаталија
ичетворицасинова.
Захарченко је најистакнутија,

алинажалост,неијединажртва
унизуубиставарускихполити
чараивојнихкоманданатаодпо
четкасукоба2014.године.Међу
другимистакнутимличностима
убијенимванбојногпољаналазе
секомандантиМихаилТолстих,
Алексеј Мозговој, Александар
БедновиАрсенПавлов.Шефпо
лиције Луганске Народне Репу
бликеОлегАнашенкотакође је
убијен прошле године, када је
његовауторазнетуЛуганску.
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Српски радикали без длаке на језику!
отету територију Републи
ке Српске Крајине људима
који су билипринуђенида
побегну од усташког ножа.
Шешељ је такође подсетио
да су Хрвати током опера
ције„Олуја”окупиралисрп
ску територију, убили око
хиљадуипротералиготово
поламилионаСрба,ииста
каодајесрамноштосегоди
шњица „Олује” у Хрватској
прослављакаонационални
празник.
Представнике хрват

скеделегације заболела је
истина, изреченапредпо
сланицимаизчитавеЕвро
пе,пасуодмахреаговалии
уложилипротесткодпред
седника Парламентарне
скуштине Савета Европе,
ЛилијанМориПасквер.

Другогдана јунскогзасе
дања Парламентарне скуп
штинеСаветаЕвропе,након
уводногизлагањахрватског
министраспољнихпослова
Марије Пејчиновић Бурић,
реч је затражио члан срп
ске делегације Александар
Шешељ, народни посланик
ипотпредседникСрпскера
дикалнестранке.
УсвомобраћањуШешељ

јеподсетиодајеоснивачХр
ватскедемократскезаједни
це,политичкестранкекојој
припадаПејчиновићБурић,
злочинац и неофашиста
ФрањоТуђман,којијеодго
воранзанајвећеетничкочи
шћењеуЕвропинаконДру
гогсветскограта.Он јепи
таопредставницу Хрватске
када ће та држава вратити

Генерални секретар Српске радикалне
странкеНаташаЈовановићизазвалајебурну
расправуназаседањуПарламентарнескуп
штинеНАТОуПољској,кадајеусуперлати
вуговорилаоРусијиирускомпредседнику
ВладимируПутину.Наконштосупредстав
ницизападнихсила,пресвегаСједињених
АмеричкихДржаваиВеликеБританије,из
нели бројне неутемељене квалификације
нарачунрускеполитике,асобзиромнато
данијебилоприсутнихделегатаизРусије
којибимоглидаодговоре,заречсејавила
НаташаЈовановић.Усвомизлагањуона је
истакладанијетачнодавластуРусијикр
шиљудскаправа,даРусијанежелиратали
даћесапунимправомузвратитиуколикосе
НАТОинфилтрирауУкрајинуипоставира
кетенаграницисаРусијом.
На излагање Наташе Јовановић најбур

није је реаговао шеф делегације, Драган
ШормазизСрпскенапреднестранке,осве
дочени атлантиста који патолошки мрзи
православнуРусију.Уготовосвимдомаћим
медијима,Шормазјекритиковаоизлагање
функционерке Српске радикалне странке,
износећизабринутостзбогевентуалногна
рушавањаодносасазападнимсилама.
Српскирадикалисуодлучнопротивсва

кесарадњесаНАТОпактомисматрајудаје
великасрамоташтоцеласрпскаделегација
нијеподржалаизлагањеНаташеЈовановић.
Србијанемаиникаданећеимативећегпри
јатељаодПутинаиоданијихсавезникаод
Руса.

VELIKA SRBIJA
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Катастрофални недостаци 
Закона о финансијској подршци 
породици са децом!
Пише: Андреа Каљевић

се по новом закону надокнада
рачуна такошто се износ зби
рамесечнихосновицанакојесу
плаћенидоприносинапримања
која имају карактер зараде, за
последњих18месеципреотва
рањатрудничкогилипородиљ
ског боловања, дели са 18. За
онемесецекадаженанијеради
ла,уписујусенуле,штозначајно
смањујерасположивизнос.
Проблемјеитошто,мадапо

слодавац уплаћује порезе и до
приносе трудницама за време
боловања, плате за време отпо
чињања трудничког или поро
диљскогодсустванеулазеуоб
рачунпородиљскенадокнаде.На
овајначиндиректносеугрожава
здрављебебеибудућемајке,која
језбогфактора18месециприну
ђенадаштодужерадизавреме
трудноће,иакобизбогтогамогла
даимаздравственихпроблема.

Као мајку детета од четири
године,којаочекујерођењедру
гогдететакрајемјануараследе
ће године, посебно ме је заин
тересоваоЗаконофинансијској
подршци породици са децом.
Читањем закона утврдила сам
дасеутекстуналазебројнине
допустиви недостаци. О овом
законском решењу у јавности
се није довољно дискутовало
имногемајкенисуупознатеса
променама, тако да се излажу
опасности да тек након засни
вања породице открију да од
државе неће добити довољно
новцадапрегурајупериодпоро
диљскогодсуства.
Основни недостатак закона

је чињеница да су породиљске
накнадезаженекојенисубиле
урадномодносу18месецибез
прекидадотренуткаотварања
боловања изузетно ниске, јер

УновомЗаконуофинансиј
скојподршципородицисаде
цом дискриминисане су чети
ри групе мајки –жене које су
пољопривредни осигураници,
предузетнице, жене које раде
по уговору о делу, ауторском
уговоруилиуговоруопривре
меним и повременим посло
вима и жене које имају најве
ћезараде.Женеизкатегорије
пољопривредних осигурани
ка дискриминисане су на тај
начиншто се самоњима број
примљенихплатаупериодуод
двегодинепретрудноћедели
са24,анеса18.Предузетнице
имају право на плаћено поро
диљскоодсуствосамоуколико
токомодсуствасамесебиупла
ћујупорезеидоприносеодсу
мекојудобијуоддржаве.Мајке
којеродетрећеисваконаред
но дете имају право на поро
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женекојеспадајуукатегорију
грађанасанајвишимзарадама.
Без обзира на износ њихових
зарада на које су уредно пла
ћенипорезиидоприноси,оне
ћемоћидапримајумесечнупо
родиљскунакнадуувисиниод
максималнотрипросечнепла
те(147.351динар).
Можда и највећа мана новог

закона јесте одредба којом се
исплатародитељскогдодаткау
случају бракоразводне парнице
обустављадоодлукеминистар
ства надлежног за социјална
питања, а у самом закону није

диљско одсуство у трајању од
двегодине.То,међутим,поно
вомзакону,важиискључивоза
женекојесурадноангажоване
по уговору о раду. Све остале
категорије мајки (оне које су
плату примале по основу уго
вора о делу, ауторског угово
ра, уговора о привременим и
повременим пословима, као и
жене које су пољопривредни
осигураници) дискриминиса
несу јеримајуправонапоро
диљско одсуство у трајању од
свегагодинудана.Новимзако
номдискриминисане суионе

прецизираноукомрокубими
нистарство требало да донесе
одлуку.Оваквозаконскорешење
јеапсурднојерсеобуставомис
плата директно угрожава егзи
стенција самохраних мајки које
сестарајуодеци.Озбиљанадми
нистративнотехничкипроблем
јестеичињеницадаод1.јулапо
слодавцивишенеуплаћујупоро
диљске надокнаде својим запо
сленима, већточинидиректно
држава на рачун мајке. На овај
начин оштећене су готово све
мајке,првенственозбогтогашто
држава,баремупочетку,касниса
уплатама,итоутрајањуоддва
месеца,апотомизбогчињенице
дапородиљеморајусамостално
даприкупљајукомплетнудоку
ментацију,штосудосадауњихо
воимечинилипослодавци.
Будућидасупредставницима

режимапунаустаборбезапове
ћањенаталитета,очекивалоби
седаћемногобољеипрецизни
јеуредитизаконскарешења.На
жалост, унапредњачкој Србији
седалековишепажњепоклања
промовисању права ЛГБТпо
пулације,штоодСрбијезахтева
Европскаунија,докистовреме
нотруднице,породиљеимајке
остајуускраћенезаелементар
направа,потпадајућитакопод
категорију„социјалногтерета”.

VELIKA SRBIJA
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Шешељ изгазио шаховницу и одбранио 
достојанство Народне скупштине
Пише: Александра Белачић, члан председничког колегијума Српске радикалне странке

на једнотеисто:Шешељевпо
ступак представља непоштова
њезваничних симбола једне су
веренедржаве.
Постављасепитањезаштоби

било који частан Србин пошто
ваодржавунасталузахваљујући
највећем етничком чишћењу у
Европи након Другог светског
рата,државуукојојсеиданда
наснегујуипримењујутековине
фашистичкеНемачке?Заштоби
било који српски националиста
заборавиопротеривањевишеод
250.000 Срба сањихових веков
них огњишта, најчистијих срп
скихетничкихпростораубившој
Југославији?Заштобиикоразу
манзаборавиодајеузлочиначкој
акцији„Олуја”,спроведенојузпре
ћутну сагласност међународне
заједнице,убијено2670Срба?
Каквопоштовањемогудаоче

кујуоникојисууакцији „Олуја”

Планиранадводневнапосета
председника Хрватског сабора
ГоранаЈандроковићаСрбијиза
вршиласепренегоштојепла
нирано, захваљујући Војиславу
Шешељу! Наиме, председник
Српскерадикалнестранкејена
улазууНароднускупштинуРе
публике Србије затекао хрват
скузаставуичлановехрватске
делегације.Обориојестегииз
газиозаставу,ачлановеделега
цијенајуриоузпригоднепсовке.
Каоштојебилозаочекивати,

представницирежимаипроза
паднеопозиције,поправилуне
микадајеречохрватскимзло
чинимаисвакодневнимпрово
кацијама,такмичилисусекоће
гласнијеи јачедаосудиШеше
љев поступак и ко ће упутити
понизнијеизвињењеХрватима.
Њиховикоментариумедијима
изваничнасаопштењасводесе

уништавалисвештоимсенађе
напуту?Подсећањаради,засве
га неколико дана уништено је
24.752 српске куће, 13.000 при
вредних објеката, 182 задружна
дома, 56 здравствених станица,
78цркава,29музеја,181гробље,
352 трговине, 113 водовода, 96
трафостаница, као и сви српски
индустријскипогони,920споме
ника,211угоститељскихобјеката
и410занатскихрадњи!
СакојимправомбилокоуСр

бијиосуђуједеловањеВојислава
Шешеља,кадазнамоданиједан
усташки злочинац није одгова
рао за своја злодела? Војислав
Шешељјеосуђензаизмишљени
прогон Хрвата из Срема, мада у
Србијинијевођенратимадани
је пронађен ниједан Хрват који
је наводно протеран од стране
српскихрадикала.Садругестра
не, хрватски генерали Младен
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воснажнепресудепротеклоневе
роватних25година.
Дали језапоштовањечиње

ница да Хрватска апсолутно не
поштује Споразумо сукцесијии
Резолуцију Савета безбедности
1120из1997.године,којомјесвим
избеглимлицимапотврђенопра
вонаповратак?Упрвимданима
наконратаватренимихладним
оружјемубијено је70повратни
ка,махомголорукихстараца.Шта
јетонегоопоменадасвакипоку
шај повраткана вековна српска
огњиштаможедабудекобан?За
преко20годинаодзавршеткара
тауХрватскусевратилосвегаоко
20.000Срба,махомстараца.Обно
вљенојетекоко3.000српскихку
ћа,докјевишеод1.000српских
насеља и села престало да по
стоји.УпркосучлањењууЕвроп
скуунију,Хрватскаидаљевешто
избегава да изврши надокнаду
штете за уништену покретну и
непокретну имовину физичких

МаркачиАнтеГотовинасуупр
востепенојпресудиизреченој15.
априла 2011. године у Хашком
трибуналу осуђени на 18, одно
сно24годинезатвора,даби16.
новембра 2012. године у друго
степенојпресудибилиослобође
нисвихоптужби.Занимљивојеи
тоданикоодхрватскогвојноги
државногруководства(ЈанкоБо
бетко,ФрањоТуђман, ГојкоШу
шак, Звонимир Черевенко итд.)
ниједочекаосуђење,амногиод
њихчакнисунибилиоптужени
предХашкимтрибуналом.Ратни
злочинац ТомиславМерчеп осу
ђенјенасрамотнихседамгодина
затвора због убиства 43 српска
цивила,азатворскедане,уместо
ућелији,проводиубањиуКра
пинскимTоплицама,гденемачак
нипратњуправосуднеполиције.
КоликојеХрватскојбилосталода
Мерчепбудеосуђеникажњенго
ворииподатакдајеодизвршења
злочиназакојејеосуђендопра

лица,каоштотакођеизбегавада
омогући повратак узурпираних
кућаистанова.Вредностевиден
тиранеприватнеимовинеостале
иза избеглих Срба процењује се
на око 30милијарди евра.Имо
винусрпскихпредузећаибанака,
тржишне вредности око 35 ми
лионаевра,Хрватскајеотеладо
ношењемЗаконаорасполагању
државномимовином.
Званични Загреб прославља

„Олују”као„победоносноослобо
дилачку”акцију,аданкадајеет
ничкисрпскипросторочишћен,
каоДандомовинскезахвалности.
Никоодонихкојисуосудилига
жењешаховниценијеосудиото
штоусташкипирповодомобеле
жавања годишњице „Олује” сва
ке године употпуне певачи који
изводе усташке песме, исте које
семогу чутина свим слављима
поводомспортскихуспехахрват
скерепрезентације.Инико,баш
нико,нијенашаозасходнодаре
агујезбогразбијањатаблисаћи
риличнимнатписима,истицања
усташких застава и латиничног
словаУ,каоималтретирањасрп
скихтуристакојисудовољнола
комисленидалетујууХрватској.
Осталисунемиинапрекрајање
историје,негирањеЈадовнаи Ја
сеновца,отимањесрпскогјезика
исвојатањесрпскихвеликанапо
путНиколеТеслеиИвеАндрића.
Српска радикална странка је

динаводиреалнуиреципроци
тетнуполитикупремаХрватској.
Све остале политичке странке,
какооненавластитакоиопози
ционе, додворавају се Хрватима
подиктатуЕвропске уније, ана
штету сопствених грађана, који
иданданастрпепоследицеанти
српскехистеријекојауХрватској
влададеценијамауназад.Српски
радикалинепризнајуРепублику
Хрватску и залажу се за прекид
свиходносасаовомтзв.државом
сведоктрајеокупацијаРепубли
ке СрпскеКрајине, а свој став и
национално достојанство грађа
наСрбијепоносноипркосноће
бранитиусвакојприлици–како
аргументованимизлагањима,та
коигажењемипаљењемзаставе
подкојомсувршенинајмонстру
ознији злочинипротив српског
народа.
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дадајеантисрпскеизјаве,докја
нисамзагаламиоизХага.
Крајем 2007. или почетком

2008. годинеу „Сарајевскимда
нима” је објављен интервју на
петстранасаТомиславомНико
лићем, под великим насловом
„ХоћудабудемсрпскиСанадер”.
Тада је већ било дефинитивно
да јекупљен.Иондадолазион
са Драганом Тодоровићем код
мене у Хаг и ја га опет почнем
критиковатиипритискатизбог
тогашторади,аоннеможеда
сакријеколикојежељанштопре
да дође до власти и каже да је
идеолошкиисправан,дајечист,
дајеодан.Поштосумидвадана
билиупосети,јасутрадандоне
семисечкеизновина.Поцрвенео

Војислав Шешељ: „Све је по
челокадасусеТомиславуНико
лићупробудилиапетитиикада
језаљубавтихапетитапочеода
правикомпромисе,даодступаод
идеологиједабинештопридо
био.Издаојеондакадаједобио
првивеликиновац.Новацједо
бијаоодМишковића,одјошне
кихтајкунаблискихрежимуБо
рисаТадићапопутБека,добиоје
одМилаЂукановића,одСтанка
Суботића,добио јеизнекогне
мачкогфонда,наводноневлади
ног.Тојепочело2005.године.Он
сеуплашиокадајеНаташаКан
дићкренуласаонимфилмомо
убијањумуслимана,заробљени
кауТрновукодСарајеваионје
тадизгубиоглавуиодмахпочео

је,онакоизгубиосемалобио.У
товремевећједемонстративно
престаоданосимојбеџ.
Те 2008. године разговарао

самизХагасаКостомЧавошким.
Томајехтеодабудепремијераја
самвећзнаодаоннијенаш,али
нисамхтеодауђемуотворенсу
коб,јерсамбио2.000километа
раудаљенивезан.Затосамод
лучиодавребамправитренутак.
Поштојетешкобилоформирати
владу,јасамзваоЧавошкогиса
њимдоговориодаонодекодКо
штуницедадоговоридаКошту
ницабудемандатар,даузмемои
неколикованстраначкихлично
сти,међуњимаиЛеонаКоена,ја
саминсистираодабудеиКоста,
и влада је практично била већ

Деценија од 
напредњачке издаје
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Морам да поменем још је
дандетаљ:кадасубилеонеде
монстрације пред америчком
амбасадом, када је каменована
амбасада и запаљена, мене је
Томислав Николић пред свима
консултоваоирекаомидаседо
говориосаТадићемисаКошту
ницом да каменују амбасаду, а
ондасеТадићуплашиоитогда
напобегаоуРумунијуинијени
бионамитингу.Подоговоруоти
шлинашиљуди.Овајмомакшто
јепогинуодошаојеснашимау
тобусомизНовогСада.Нијебио
нашчлан,али једошаоунашој
организацији.Међутим, сви по
слеперуруке,никоништанезна.
Нисмопланиралидасепали,

тониконијепоменуобио,само
дасекамењемзаспе,товамга
рантујемданијебилоречиопа
љењу.Тосуможданекинавијачи
донелионесвојереквизитепаје
тодовелодопаљења.Послејето
преваљиванона ове, на оне, на
хулигане,алиједоговорпостојао
дасетоурадиијасамсепонудио
идабудемсведоккадајеионим
полицајцима започело суђење
збогпаљевине,дајетодоговоре
но,јеријасамтоодобрио.
Послетогаједошаосептембар

месец,гласањеоУговоруостаби
лизацијиипридруживањуими

скороформирана,анаградском
нивоусмонаправиликоалицију
саДССомисасоцијалистимаи
замалопреузеливласт.Онданас
јеДачићиздао.Вучићјетребало
дабудеградоначелник.Тимеби
сењеговепрвобитнежељезадо
вољиле.Онбисесадбавиоград
ским пословима, то је страшно
исцрпљујућипосао,инебињему
падалонапаметдадаљезастра
њујеидеолошкиидајуришана
некидругиниво,бардокнепро
ђутечетиригодине.
ТаданасјеИвицаДачићиздао

инарепубличкомнивоу.Иначе,
ту смоималии руску подршку,
скоро изричиту, та влада само
штонијебилаформиранаисвеје
пукло.ОндајеТадићувеоувладу
Дачића, онда је Коштуница дао
налогдасеоткријегде јеКара
џић,дабиКараџићбиоухапшен.
Коштуницајерачунао,акоТадић
ухапсиКараџића,даћесеДачић
предомислити и да ће одуста
тиодформирањавладесањим.
БашбригаДачићаизаКараџића
изаМладићаизаХаџића!Прво
јеухапшенСтојанЖупљанин,па
Караџић.Мисмотоглетаорга
низовалионевеликедемонстра
ције,дошлоједотучесаполици
јом.Међутим,Тома јетонуосве
дубљеидубље.

смопротивтога,алиседогова
рамодапоставимонекезахтеве,
на пример, за које смо сигурни
данећебитиприхваћени.Аонда
власт направи маневар, Ђелић
позиванапреговореТому.Тома
безбилочијесагласностиодлази
напреговореиправекомпромис
иТомаобавештава,поштосунам
извеснизахтевиприхваћени,да
ћемомигласати.ЈаодмахизХага
зовем, окупио се овдеПредсед
ничкиколегијум,ијасампротив
тогаиставимнагласање,Пред
седничкиколегијумједногласно
против прихватања, Тома није
хтеонидадође.Кадајебилогла
сање, сви наши против и Тома
против,покориоседисциплини.
Онда, после неколико дана,

опет састанак Председничког
колегијума, ја председавам из
Хага,тоћетевидетикадобјавим
то,тојеврлоинтересантно,пра
васедница.Томапочеонештода
себуни,дасељутиионподноси
оставкунасвефункције.–Добро,
кажем,акотиподносишоставку,
изабраћемосаднекогновог.Кад
неколикољуди, ДраганТодоро
вић,мислимиВучићкажу–Па
не, изазваће то проблеме, ово,
оно,а јаодмахзаскачем–Томо,
је ли ти повлачишоставку?Он
немакуд,морарећи–Неповла
чим.Тојебиламојафинта.Е,ако
оннеповлачиоставку,џаба,биће
проблема,алиморамоиздржати.
ИјапредложимдаДраганТодо
ровић буде вршилац дужности
заменика председника странке
ишефпосланичкегрупеитусе
Вучићнаљутио.
Вучића нисам предложио јер

ниуњеганисамимаоповерења.
Играоједвострукуигру.Имаоје
сусрет са Џејмсом Лајоном, ше
фомМеђународнекризнегрупе,
апослејеимаосусретсаМорто
номАбрамовицем.Јанидоданас
незнамсадржинуњиховихраз
говора, али је претпостављам.
Онда,Вучићјеувекбиосклонне
комсамосталнијемпонашањуи
потезимаитребалогаједржати
подконтролом.Самосамјабиоу
стањудагадржимподконтро
лом,никодругиустранци.
Вучићјекупионекиапаратод

35.000евраиприслушкиваосве
нашеумреженетелефоне.Доно
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бијо”,штојебиланашапароласа
претходних избора, коју сам ја
предложио.Инаравно,држимо
седницуЦентралнеотаџбинске
управе, свиосимВучићасудо
шлина седницу.Ту супотпуно
били смрскани. Видели су већ
у старту да је 70постопротив
њих,јерсвикојисубилизамене
носилисубеџ;онисудошлибез
беџева,напустилисуијасамна
редиоизХагастрогемереобез
беђења,даихслучајнонеконе
нападне.
Међутим,ондасусвимедији

њима давали публицитет, њи
хове верзије заступали. Они су
добилиогроманновац,намасу
отеливластуЗемуну,нисухтели
данамвратепосланичкеманда
те,иакосуипозаконуипоУста
вуморали.Мисмонатајначин
билисатераниутеснац.Усвему
томепомоглаимјеДемократска
странка.БорисТадићјејавноиз
јављиваодајепоносанштојеон
тоспровео,штојеонтонапра
вио,пачак,акосесећате,икад
јеизгубиовластговориоједасе
збогтоганекаје,дајетовели
ка ствар. Последњих година је
престаодасехвалитиме.Онису
ималиогромнересурсе,нијесе
могложиветиодњиховепропа
ганде,минисмоималиникакве
могућностиу јавностидатоме
парирамо.

сиомијеуХагстенограметеле
фонских разговора које је Тома
водио са Тадићем.Ми смо Тому
онимклетвамауСкупштинииз
вуклиначистину.Тојебиоразлог
што јеононакоподнеооставку,
што јебиотоликовансебе.Ни
јеимаоштадатражисаТадићем
наконштојенашчлан,РанкоПа
нић,погинуонадемонстрацијама
збогхапшењаКараџића.Тојеби
локрајњенечасноодњега!
Након што је Тома поднео

оставку,осталојенеколикоњих
после седницеидоговорили су
седадопонедељкаништанеоб
јављују.Ту јебиоиВучићи још
неки.Јазовемсутраданујутруи
ТодоровићаиВучића,Вучићане
могудадобијем,добијемТодоро
вића–Штониједатосаопштење?
Јаиздиктирамтекстсаопштења:
са искреним жаљењем обаве
штавамојавностда јеТомислав
Николићподнеооставкунасве
функције,одајемомупризнање
задотадашњирад,засвезаслуге
итако,лепојебилосрочено.Ка
же–Јанезнам,нисамсеничуо
саВучићем.Вучићјетребалода
изда саопштење као генерални
секретар,тојерадиоГенерални
секретаријат. И онда ја тражим
Вучића и добијем га. – Вучићу,
штонијеиздатосаопштење?Он
каже–Памисмоседоговорили
дасачекамодопонедељка.–Ко
стеви?Коседоговорио?Илииз
дајсаопштењеилићештибити
предметновогсаопштења.Ион
изда саопштење да је овај под
неооставкунасвефункције.То
јеусуботу,мислимнавечебило
емитованонасвиммедијима.И
тадјеВучићкаоотпутоваоуИта
лијуданабављанекуновуштам
парију за лист „Правду”. Ја сад
знамдајебиоовамоуБеограду,
али сенигденије појављивао у
јавности,нијесенименијављао
нателефон,ништа.
И он је онда отишао, одржао

конференцију за штампу пред
Скупштином града, поднео
оставку на функцију градског
одборникаисаопштиоданапу
штастранкуитојеоноштосмо
оцениликаокоректно.Томислав
Николићјеодвојио20послани
ка, украо мандате и формирао
посланичку групу „Напред Ср

УформирањеСрпскенапред
не странке били су умешани
странци–Американци,Енглези,
НемцииФранцузи.Томаништа
небимогаодапостигнеданије
имаоподршкуВучића.Небимо
гаонидаформирастранку,онје
неспособан. Код нас у странци
биојепредседникокружногод
борастранкезаКрагујевацими
смо га прекомандовали у Бео
градзатоштојебионеспособан
даруководитимокружнимодбо
ром. Потпуно је организационо
неспособан,алиуСкупштиније
биодобар,узодређенеинструк
ције,наравно,иподсталномкон
тролом.Иправомујеместобило
дабудешефпосланичкогклуба
уРепубличкој скупштини.Да ја
нисамотишаоуХаг,никаднион
ниВучићнебиотишли,тоживо
том гарантујем. Али, искушења
субилапревелика.
Акоговоримооличниммоти

вима,Томијепревасходноновац
одиграо пресудну улогу. Када
је донео прве велике количине
новца кући, апетити похлепне,
лудежене, деце ограниченепа
мети и ближе родбине непре
кидносураслиинепрекидносу
моралидасезадовољавају.Акод
Вучића мотив је била жеља за
моћи.Ајасамихучиодругачије,
дајеважнијаидеологија,пама
карникаднедошлинавласт.”
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Британци о Зорану Ђинђићу: 
Београдски квислинг!
Пише: Нил Кларк, 14. март 2003. The Gardian (Лондон)
 Преносимо преведен текст

Нила Кларка објављен у бри
танском издању листа „Гарди
јан” дан након убиства Зорана
Ђинђића.Текстносинаслов„Бе
оградски квислинг” и у њему
аутор износи чињенице о неу
спелим реформама владе Зора
наЂинђићакојеједемократска
власт уСрбијипокушалада са
кријекреирајућикултличности
покојног премијера. Овај текст
досаданијецитиранудомаћим
штампаниммедијима.
ПочастиЗорануЂинђићу,уби

јеномсрпскомпремијеру,пљуште
каокиша.Првијепочеопредсед
ник Буш, хвалећи његово „сна
жно вођство”, док је портпарол
канадскевладевеличао„весника
демократије”, а Тони Блер гово
риооенергијикојујеЂинђићпо
светио„реформисањуСрбије”.
У читуљама западних листо

ваЂинђићјескороувекслављен
каобившистудентагитатор,ко
јијехраброповеонародниуста
нак против окрутног диктатора
ипокушаодауведесвојуземљу
уновудемократскуеру.Алииз
ванСиЕнЕновеверзије светске
историје,каријераЗоранаЂинђи
ћаизгледаприличнодругачије.
Они који се ограђују од док

трине промене режима требало
бида се сетедаИракнијепрва
земљаукојојсуамеричкаидру
гезападневладепокушалеорга
низовати уклањање владе која
није одговарала њиховим стра
тешкиминтересима.Претриго
дине,наредујебилаМилошеви
ћеваЈугославија.Усвојојнедавној
биографији Милошевића, Адам
ЛеБороткривакакосуСједиње
неДржавенатрпале70милиона
долараукофересрпскеопозици
је као подршку напору да сврг
ну југословенског лидера 2000.
године.
По наређењу државног се

кретара Мадлен Олбрајт, тај
на америчка канцеларија за
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владууБеоградукаквусужелеле.
Нови председник Војислав Ко
штуница је примио букете, али
полугемоћиједржаочовекСтејт
дeпартментаЗоранЂинђићион
сигурнонијеизневериосвојева
шингтонскеспонзоре!
Приоритетјебиоувођењепро

грама „економских реформи”,
што је израз новог светског по
ретказараспродајудржавнеимо
винеубесцењемултинационал
нимкомпанијама.Преко700.000
југословенскихпредузећаостало
је у друштвеном власништву и
углавном је било контролисано
од стране радничких одбора, са
свега5%капиталауприватном
власништву.Компанијесумогле
бити продате само ако би 60%

југословенске послове била је
припремљенадапотпомогнеор
ганизовањеустанкакојибизбри
саоаутократскогМилошевићаса
власти.
Истовремено, постоје докази

дасуподземнекриминалнегру
пе, контролисане од стране Зо
ранаЂинђићаиповезанесааме
ричком обавештајном службом,
извеле серије успелих атентата
накључнељудекојисуподржава
лиМилошевићеврежим,укључу
јућиминистраодбранеПавлаБу
латовићаиЖикуПетровића,ше
фајугословенскогавиопревоза.
КадасуСлободанМилошевић

ињеговаСоцијалистичкапарти
ја коначно пали, Сједињене Др
жавесудобиле„реформистичку”

капиталаприпадалорадницима.
Ђинђићјебрзопромениозаконе
ираспродајајемогладапочне.
Последвегодинетокомкојих

је хиљаде друштвених предузе
ћа било продато (многа одњих
компанијама из земаља које су
учествовале у бомбардовању Ју
гославије1999.године),прошло
месечниизвештајСветскебанке
је обиловаопохваламанарачун
Ђинђићевевладеињеног„анга
жовањаинтернационалнихбана
каупроцесуприватизације”.
АлиЂинђићунијебилонаре

ђенодапродасамодржавнуимо
вину.Милошевићјетакођеморао
даоде,заобећанунаградуодсто
милионадолара,чакиако јето
значило његово киднаповање у
супротности са југословенским
законимаислањеавиономРАФа
наодстранеАмерикефинансира
норежираносуђењеуХаг.
Када човек прода имови

нусвојеземље,њеногбившег
председника и своје главне
политичкепротивнике,штаје
јошосталодасепрода?Једино
још сама држава. И – јануара
ове године Ђинђић је управо
тоиурадио.Упркоссупротста
вљањувећинењенихграђана,
„весникдемократије”следиоје
захтеве„међународнезаједни
це”ипосле74годинеимеЈуго
славијенесталојесаполитич
кемапе.Стратешкициљњене
замене серијом слабих, поде
љених протектората коначно
јебиопостигнут.
Понекад,ипак,инајбољеиз

ведениплановикренунаопако.
Упркос западним хвалоспеви
ма, мало ће Срба оплакивати
Ђинђића.ЗавеликувећинуСр
ба,Ђинђићћеостатиупамћен
каоквислингкојисеобогатио
продајући своју земљу онима
којисутаконемилосрдноводи
ли рат противње, свега неко
ликогодинараније.
Ђинђићеве толико хваље

не реформе подигле су цене
комуналних услуга небу под
облаке, незапосленост је на
гло скочила на 30%, и скоро
две трећине Срба сада живи
исподлинијесиромаштва.
Јошније јасноко јеиспалио

хицекојисуубилиЗоранаЂин
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и мржњом скоро свакога кога
самсреопремапремијеру,чија
је популарност у народу пала
испод10%.
Лекција из Србије за дана

шње серијске мењаче режима
је једноставна. Можете поку
шатидаподјармитељудесанк
цијама, разарањем и бомбама,
можете,акожелите,дазбаците

ђића.Вероватноједајетобила
операција подземља, његове
везесаорганизованимкрими
налом коначно су га сустигле.
Али,макакотосуровозвучало,
имамногољудиуСрбијикоји
бирадоповуклиобарач.Усво
јој недавној посети Београду,
биосампогођеннесаморази
ном економскенеправде, него

владе које вам се не допадају,
можете покушавати да намет
нете своју вољу постављањем
Хамида Карзаија, генерала То
мијаФренксаилиЗоранаЂин
ђића да глуме империјалне
конзуле,алинезамишљајтеда
потом можете натерати пони
женинароддаихпоштује.
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Радикалка сменила директорку 
вртића у Житорађи!
Пише: Звездан Ристић, члан Централне отаџбинске управе

јемвртићу,напословима јавних
набавки.Изложенаконстантним
притисцимаипретњама,првоје,
у среду, послала допис председ
нику синдиката да јој обезбеди
услове и обавестинадлежне јер
ћезапочетиштрајкглађудоис
пуњења условапредвиђених за
коном,асвезбогшиканирањаод
странедиректорке.Прописимаје,
наиме,регулисанода,уколикосе
штрајкујеглађу,потребнојеоба
веститиМУП,Дом здравља, али
и надлежноминистарство о от
почињањуштрајка. Е, то бивећ
биопроблем.Какоједржавнисе
кретарутомминистарствуМар
коМиленковић,бивширадикал,
истовремено лик који се за све
питауЖиторађи,тонебибило
башзгодно.Какобисетообјасни
ло,адасенепокажеданепостоји
апсолутнаконтрола,азамислите
јошдатобудеуЖиторађи.Ка
ко објаснити министру да неко
штрајкујеглађу,итобашту,уцен
труњеговевладавине.
Свејепочелотакоштоседи

ректорка са непоштовањем од
носилапремаСунчици.Омалова
жавалајенасастанцимаиусва

Житорађа, мали град на југу
Србије.Градићукомевладане
природностање.Одпочеткави
шестраначјатујебилоразличи
тихстранакаиразноразнеком
бинаторике. Дошло неко чудно
време,тесветонестаде!Наиме,
скоросвипређошеуСрпскуна
преднустранку.Свирадикори
стипопримилиистебоје.Прити
сцинаонекојитојошувекнису
урадили, константни су и не
вероватно снажни. Општински
одбор Српске напредне странке
чинитакавскупљудидајетоте
шкосликовитоописати.Тојеоп
штинагдепредседникопштине,
заменик и сијасет других функ
ционера на кључним местима
имају само средњешколе. Неки
којисудошлинајкасније,истера
шеонеодпре,аонићутеичекају
прилику.Такосадаскоросвиводе
рачунако јесакимстао,попри
чао,па,веровалиилине,иушаоу
црквенодвориште!Свесепомно
пратиипреноси.Остало јеврло
малоонихкојинисухтелидапро
дајуверузавечеру,аследиприча
оједнојтаквојжени.
СунчицаЈовановићрадиудеч

кодневномраду,викаланањука
дасусаме,алиипредсведоцима.
Постављасепитањедалијето
било самоиницијативноилипо
налогу.Однедавнојепочелаида
шаљеформалнаупозорењаитд,
вршећи класичну припрему за
отказ.Какосеонапонашала,тако
суинекидруги,апсолутнонебит
ниинижерангиранирадниципо
казивалидасеможебитијошго
ри.НапоменућемодајеСунчицаи
председник општинског одбора
СрпскерадикалнестранкеуЖи
торађииједнаодреткихкојаније
отишлаунапредњаке, збогчега
трпиконстантнепритиске,атоу
великојмерипојашњавамотиве
заоваквопонашањепремањој.
Онајезатимучетвртакпослала

допис Управном одбору Вртића.
Упозналаихјесапонашањемди
ректорке,алиисачитавимнизом
злоупотреба. У допису је навела
дајесасвимдотадашњимдирек
торимаималаврлокоректнуса
радњу,међутим,садајетајоднос
за њу неиздржив. Директорка
је,рецимо,у једномслучајусама
преправљала тендерску доку
ментацију.Удругомслучају,пово
домјавненабавке,навелајекако
јеодњедобиласписаккојимфир
мамадапошаљепонуде.Освим
овим пропустима и криминалу
сачињавалајеслужбенебелешке.
Очигледноједаимајошсличних
примера, можда и далеко дра
стичнијих,којенијепоменула,па
некаразмишљајукудасветоиде
акосепритисцинаставе.
Епилогједаједиректоркаупе

такдалаоставку,каоидајеУО
вртића исту прихватио. Тако је
свепрошлобез упознавањами
нистрасатимекакосеиштаради
увртићу,сауверењемдасената
кавначиннећезалазитидубљеу
откривање косуштинскистоји
изасвегатога.Ипак,уЖиторађи
свипричају,додушетихо–ради
калкасменидиректорицу.
Бравозаовухрабружену,ина

чесамохранумајку!
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Амбасадор Кубе посетио 
Српску радикалну странку
Амбасадор Републике Кубе, његова

екселенција Густаво Триста дел Тодо,
посетио је централу Српске радикалне
странке и састао се са председником
српских радикала, проф. др Војиславом
Шешељем. У срдачном и пријатељском
разговору размотрена је актуелна
политичкаситуацијауСрбијиинаКубии
усаглашенисуставовиупогледусрпско
кубанскогпријатељстваисарадње.
Председник Српске радикалне

странкеистакаоједасрпскирадикали,
иакосутренутноопозиционастранка,
подржавају сваки вид економске и
културне сарадње са пријатељском
Кубом. Шешељ је такође истакао да
Српска радикална странка од свог
оснивања има пријатељски став
премаКубиикубанскомнародуида
годинамауназадимаблискеодносеса
амбасадомРепубликеКубеуБеограду.
ОнјетакођеизразиозахвалностКуби
због чињенице да ова држава није
признала једнострано проглашену
независност јужнесрпскепокрајине,
КосоваиМетохије.

Српски радикали положили венац 
убијеним Србима у Братунцу

Делегација Српске радикалне
странке, коју су предводили заменик
председникастранкеНемањаШаровић,
потпредседник странке Александар
Шешељ и потпредседник Извршног
одбора Мирослав Малбаша, одала је
почаст и положила венац српским
жртваманагробљууБратунцу.
На територији Сребренице и

Братунца злочиначке хорде Насера
Орићаусмртиле суоко3.500Србаи
затајзлочинниконијеодговарао.
Српскирадикалисеспоштовањем

сећају невиних српских жртава и
упозоравају да злочинци морају
одговарати за своја недела, те да
српскинароднесмезаборавитисвоје
жртве.

BROJ 3583. 61VELIKA SRBIJA



BROJ 3583.VELIKA SRBIJA62

УсребреничкимселимаЗалазје,Сасе
иБиљачамуслиманскеформацијеиз
СребреницеизвршилесупокољСрба,
наПетровдан1992.године.Тогадана
зверскисуубили69цивила,стараца,
женаидеце.Низатајзлочинниконије
одговарао.Српскинародимаобавезу
да подсећа на овај крвави пир и да
невинежртвеникаданезаборави.
У знак сећањана српскежртве, у

Залазјујеодржанпомен,акаоисваке
године, помену су присуствовали
и венац положили представници
СрпскерадикалнестранкеизСрбије
иРепубликеСрпске.
Делегацију српских радикала

предводилисупредседникСрпске
радикалне странке др Војислав
Шешељ за Републику Српску –
ДраганЂурђевић,тепотпредседник
странке Александар Шешељ,
чланови Председничког колегијума
Миљан Дамјановић и Срето Перић,
као и потпредседник Извршног
одбораМирославИвковић.

Српске жртве 
– злочин без казне!
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Српски радикали положили венац на споменик 
потпуковнику Веселину Мисити у Лозници!

Дана31.августа1941.године,четничкиофицир,
потпуковникВеселинМиситаје,сагрупомчетни
каихрабрихборацаЈадра,ослободиоЛозницу.
ЛозницајепрвиградуЕвропиослобођенодне

мачкихнациста.Комунистичкирежимједеценија
мавештоскриваоистинуоослобађањуовогграда,
наглашавајућидасуЛозницуослободилиустани
ци.
КакобиовајхеројостаоутрајномсећањуЛозни

чана, Српскарадикална странка је организовала
подизањеспоменикаиспредпросторијастранкеу
Лознициивећдведеценијесрпскирадикалиобе
лежавајуДанослобођењаЛозницеиполажувенац
наспоменикњеногослободиоца.
Данассувенацположилиипоклонилисесени

махероја:ВјерицаРадета,потпредседникСрпске
радикалне странке, чланови Председничког ко
легијумаинароднипосланициСретоПерићиМи
љанДамјановић,каоипотпредседникИзвршног
одбораМирославМалбаша.

КО ЈЕ БИО ВЕ СЕ ЛИН МИ СИ ТА?

ПуковникВеселинМиситајерођенухерцего
вачкомселуБунакодМостара,19.марта1904.
године. Погинуо је ослобађајући Лозницу, 31.
августа1941.године.
Завршио јевојнуакадемију уСарајевуапо

томсешколоваоуФранцускојиЧешкој.Биоје
полиглотаиатлета,најмлађипредратнимајор
краљевскевојске.Са37годинапостаојепотпу
ковник.

Веома јебрзонапредоваоу служби,такода
јебионајмлађимајоруКраљевиниЈугослави
ји.ОдликованјеЗлатноммедаљомзаревносну
службу1928.године,Медаљомзавојневрлине
1937,ичехословачкиморденомБелоглаваче
твртогстепена1938.године.
Ширењем првих вести о постојању центра

отпора на Равној гори, потпуковник Веселин
Миситајеудругојполовинијуна1941.године,
дошаоуштабпуковникаДрагољубаМихаило
вића.НаРавнојгоријепровеоокопетнаестда
на.ПуковникМихаиловићгајеименоваозако
ординаторасвихчетничкихгрупацијаиодреда
заПодриње,Мачву,РађевинуиАзбуковицу.По
вериомујеширокаовлашћењазаорганизацију
покретаотпораиупутиоукрајкојимуједоде
љен.
Срединомјула,потпуковникМиситасенашао

у манастиру Троноша, где се спријатељио са
игуманомГеоргијемБојићем–Џиџомипопом
Владом Зечевићем. Временом је тај манастир
постаоместоокупљањаофицираиподофици
ракојисенисупредалиокупатору.Међуњима
субилипоручнициМиливоје–МикаВујичићи
ЛазарСавић,аубрзоимсеприкључиоиРатко
Мартиновић,сасвојом„Босанскомгрупом”.
Крајемавгуста,Мисита,ГеоргијеБојић–Џи

џа,ВладаЗечевићиРаткоМартиновићдоносе
одлуку о формирању четничких одреда. Жи
жачкимодредомкомандујеГеоргијеБојић,Цер
ским Драгослав Рачић, а РађевскимМартино
вићиЗечевић.Жижачкиодредјебројаопреко
300устаникадобровољаца.Миситајекомандо
ваосвимчетничкимодредимауовомделуСр
бије.
ОдлукуонападунаЛозницуМиситаиГеор

гијеБојић–Џиџадонелису30.августа.Према
сећањуБожидараПанића,сведокаратнихдога
ђаја,29.августа,увечерњимсатима,Џиџајепо
слаокуриреуоколнасела,дапозовуустанике
ивојнеобвезникедадођууманастирТроношу.
Убрзосеокупиломногољуди,аливећинањих
без оружја. Јадарска „Горска чета”, под коман
домГеоргијаБојића,ималајесамо150наоружа
нихљуди.Наконсмотреидоговора,одлученоје
дасеизведенападнаНемцеуЛозницииосло
бодиград.
Наконпобеде,међуустаницимасусемешала

слаткаигоркаосећања.Саједнестране,обузи
малаихјесрећазбогослобођењаграда,асадру
ге, жал због смрти потпуковникаМисите. Са
хранилисуганалозничкомгробљу,узнајвеће
војнепочасти.Емигрантскавладапостхумнога
јеунапредилаучинпуковникаидоделиламу
највећеодличје–Карађорђевузвезду.



Радикали напустили седницу Скупштине 
зато што опозиција не може да поставља 
питања министрима
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праксеукојојсепредностда
је мањим посланичким клу
бовима.
„На делу је грубо кршење

начелаподелевластиискуп
штинскогпословника.Парла
менттребадабуденадређен
влади, а под влашћу Српске
напреднестранкеимамопот
пунодругачијуситуацију”,из
јавиојеШешељ.
Потпредседник радикала

такођејеоцениодасеседни
цапретворилауфарсу, јерсе
при постављању посланич
кихпитањаидеодмањихка
већим посланичким групама
владајућекоалиције,које,ка
којенавео,„имајусамохвало
спевезарадвладе,министри
нисуограничениусвојимод
говорима, а опозиција нема
начинадапоставипитања”.
„У тој лакрдији ми нећемо

учествовати”, изнео је Ше

Посланичка група Српске
радикалне странке у Народ
нојскупштиниРепубликеСр
бијенапустила јекрајемсеп
тембра седницу предвиђену
за постављање посланичких
питањачлановимаВладеСр
бије,наводећидасеонапре
творилау„фарсу”и„лакрди
ју” у којој опозиционим по
сланициманијеомогућенода
постављајупитања.
Након напуштања сале,

одржана је конференција
за новинаре у холу Народне
скупштине. Потпредседник
Српске радикалне странке
Александар Шешељ је иста
као да посланичка група ра
дикала, иако друга по снази
у Народној скупштини Репу
блике Србије, за две године
мандатаактуелногсазивани
једном није стигла да поста
ви питања министрима због

шељставсрпскихрадикала.
Поњеговимречима,посла

ници суосталиускраћени за
објашњење чланова Владе
Србије шта значи разграни
чење у преговорима са При
штиномизаштосесвевише
у контексту тог дијалога по
мињу и три општине са југа
централне Србије: Прешево,
БујановациМедвеђа.
„Ускраћени смо да чујемо

какопредседникиВладаСр
бије преговарају о Косову и
Метохији. О томе Скупшти
наСрбијеијавностништане
знају,алисузатообавештени
ТониБлериЏорџСорош.Ус
краћени смои за одговорна
питањеодоласкуФронтекса
уСрбију.Тојепитањесувере
нитетајерјеВладаСрбиједо
зволиладастранциуправља
јунашимграницама”,казаоје
Шешељ.






