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ПитањеВојиславаШешељадо
вело је ситуацију на политичкој
сценидотачкеусијања.Критича
римакојисумесециматврдилида
лидер радикала не напада власт
оспоренјеглавниаргумент,буду
ћидајеШешељотвореноударио
напотпредседникавладе,којисе
убрзопотомпохвалиодаимапо
дршкупредседникаВучића. Упр
кос бројним злонамерним тума
чењима, још једном је доказано
дасусрпскирадикалинајозбиљ
нијикритичарирежимаиједини
којиизносеконкретнепроблеме.
Прозападна опозиција утркује се
утомекоћеизнетибесмисленије
личнеувреденарачунпредстав
ника власти, пласирајући успут
демагошкепричеоцензуриило
шемживотномстандарду,безика
квогпредлогаконкретнихмераза
побољшање ситуације. Насупрот
томе, српски радикали износе
прецизнеи конкретнеподатке о
корупцијиикриминогеномдело

Пише:АлександраБелачић

Расим Љајић је наркодилер!
Проф. др ВојиславШешељшоки
раојејавносткадајесаопштиода
располажеинформацијама о уме
шаностиминистраЉајићаутрго
вину дрогом. У оквиру посланич
ког питања упућеног министру
унутрашњих послова, Шешељ је
инсистираодадобијезваничанод
говорнапитањедалиМинистар
ство располаже оперативним ин
формацијамадасеЉајић(којитре
нутно обавља функцију потпред
седникавладеиминистраспољне
и унутрашње трговине и телеко
муникација)налазиначелуједног
од најмоћнијих наркокланова у
региону.Шешељјетакођеупознао
јавностсаподаткомдаРасимЉа
јић,којисепредстављакаодоктор
медицинскихнаука,ималажнуди
пломусобзиромдајестигаосамо
дочетвртегодинестудијанаМеди
цинскомфакултетууСарајеву.

вању Вучићевих узданица. Пода
ци које су српски радикали обе
лоданили омногимминистрима
несумњиво ће, у крајњем исходу,
довестидопадавладе.

ОМИЉЕНИМИНИСТАРСВА
КОГРЕЖИМА

Расим Љајић, наводно лекар,
већ две деценије у континуите
ту седи у министарској фотељи.
Био јеминистар у свим српским
владама, почевши од 5. октобра
2000.године.Речјеонајдужојми
нистарскојкаријериоткакојеуве
дено вишестраначје у Србији, а
прилагодљивиЉајић један је од
кључнихстубовасвакепобеднич
кекоалицијеуСрбији.

ПолитичкиуспонРасимаЉаји
ћазапочео јепопочеткуратана
просторубившеЈугославије,када
секаофанатичниследбеникАлије
Изетбеговићазалагаозаотцепље

РАСИМЉАЈИЋ
НОВОПАЗАРСКИАЛКАПОНЕ!

Расиме,спасисе!
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марта2003.годинепренелавест:
„Ухапшено 30 сарадника Земун
скогклана уНовомПазару,међу
којимаиЕсадЉајић.”

ЕсадЉајић је 2002. године са
својим страначким пријатељем
Фаруком Смајловићем пуцао на
СеадаДоличанинаизНовогПаза
раираниогаупотколеницу.Ме
ђутим,какојеибилозаочекивати,
братРасимаЉајићазаоворања
вање никада није судски одгова
рао.Потпунојејасночијоминтер
венцијомјезаташкановајслучај.

Након смрти Есада Љајића
2006. године,његоврођенибрат
Расимпреузимасвеконцетргови
недрогомусвојеруке.Ушифрова
нојоперацијиподназивом„Гето”,
изведеној2011.године,српскапо
лиција је запленила огромну ко
личинунајтежихнаркотика (125
килограма хероина) и открила
локацију лабораторије за прера
дудроге.Томприликомухапшен
јевођанарколанцаХикметХајро
вић,којије,наполицијскопитање
далижелидаконтактираадвока

њеРашкеобласти(којумуслима
ниназивајуСанџаком)одСрбије.
Наконпучаизведеног5.октобра,
Љајић јепритајиосвојуфанатич
нуприроду, сервилно сеприкло
нившипрозападнооријентисаној
власти.Биломујеважнодабуде
деосвакогрежима,какобираспо
лагаоутицајемдовољнимдапри
кријеизаташкасвојеикриминал
непословесвојепородице.

Свима у Новом Пазару је по
знатода јеЉајићсвојуСанџачку
демократску партију изградио и
подигао управо захваљујући по
словима са дрогом. Рођени брат
РасимаЉајића,ЕсадЉајићзвани
Керобиојепознаткаоновопазар
ски краљ наркотика. Преминуо
је2006.годинеулабораторијиза
прераду наркотика у Новом Па
зару, од последица гушења иза
званогхемијскимсупстанцама.За
живота, Есад је био човек изнад
закона.Хапшенјесвегадвапута–
првипутдавне1991.годинеидру
ги пут у току полицијске акције
„Сабља”,наконубиствапремијера
Ђинђића. „СлободнаБосна” је 27.

та,самоповикао:„Зовитемими
нистраРасимаЉајића!”

ОТМИЦЕИЛИКВИДАЦИЈЕ

Какавјеинаштајесвеспреман
РасимЉајић,мождајенајбољејав
ностиобјасниоњеговсуграђанин
ибившипартијскиколегаИсмет
Рамовић,који јепризнаода јена
наговор вечитог министра уче
ствовао у инсценираној отмици
малолетног детета из породице
Старчанин.Циљотмицебиоједа
се подигне угледЉајића кодло
калних тајкуна и криминалаца у
НовомПазару, те збогпрањапр
љавогновцаодпродаједроге.Ра
мовићјезбогинсцениранеотми
цеосуђеннапетгодиназатвораа
накнаднојеоткриодасеурадње
санкционисане Кривичним зако
никомРепубликеСрбијеупустио
на Љајићев наговор и уз њего
вообећањедаћебитињеговза
штитник и након евентуалног
хапшења.Токомпетогодишњеро
бијенакоју јеосуђен,Рамовић је
свакогмесецаодЉајићадобијао
пакетеипо3.000евра,итопреко

Расиме,спасисе!
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је у то време већ откриоистра
жниморганимада јеЉајићбио
његовглавниналогодавац.Уби
јениРадоњицабиојеколегаДе
нисаРамовићаиданпреубиства
договорили су да замене смене,
будућидасуобојицарадиликао
таксисти фирме „Мега такси”.
ПлаћениубицајепомешаоРамо
вићаиРадоњицуи ликвидирао
несрећног таксисту у близини
Ђурђевихступова.

Озбиљне оптужбе на рачун
Љајићаизнеојејошједанњегов
бившисарадник,БахријаБегано
вић.ОнјепризнаодагајеЉајић
наговарао да на улици у Новом
ПазарубациМолотовљевкоктел
напраћене,снимљенеилоцира
некамионесупарничкеполитич
кеопције.Бегановићјеодбиопо
нуђениЉајићевпланииступио
изстранке.

НајинтригантнијидеоЉајиће
векриминалнеактивностивезан
језаубиствополитичкогактиви
стеичланаСДАРуждијеДурови
ћатокомизборнекампање2006.

три лица: Предрага Стојановића,
бившегдеканаПравногфакулте
тауКрагујевцу,МаријеТошићиз
Трстеника и Верољуба Анђелко
вићаизКрушевца.

Рамовић је такође оптужио
Љајића да је планирао ликви
дацију Сулејмана Угљанина, не
кадашњег главног политичког
супарника у Новом Пазару. За
овајзлочинангажован јеплаће
ниубицаизХанПијеска,извесни
Миљенко Сокоч, који је данима
пратиоУгљанинасанамеромда
гаубијеизснајперасаврхаград
скогбедема,смештеногуцентру
НовогПазара.Изнепознатихраз
лога,организаторјеупоследњем
тренуткуодустаоодубиства,као
иодалтернативногпланакојије
подразумеваоотмицуУгљанино
вогмалолетногсина.

Извесни Мирза Радоњица из
НовогПазараније биоте среће.
Ликвидиран је по наредби Ра
симаЉајића у априлу 2007. го
дине,итогрешком–правамета
биојесинИсметаРамовићакоји

године. Сведок и осуђени почи
нилацЉајићевихзлочинаИсмет
Рамовићуинтервјууза „Санџак
пресс”изјавиојекакојеДуровића
убиоЕртанГегић,којисеувреме
робијеузатворухвалиоосталим
затвореницима изговарајући ре
ченицу: „Неће мене дати моја
странка.”

ДИЛОВАЊЕНАРКОТИКАЈЕ
ИСПЛАТИВПОСАО

Богатство Расима Љајића ни
јемогућетачнопроценитисоб
зиром да је велике своте новца
склонио у стране банке. Бројне
некретнинеувласништвуњего
вепородицесведочеотомедаје
трговинадрогомитекакоуносан
бизнис. Највреднији новопазар
ски објекти у власништву поро
дицеЉајићсупородичнакућаод
260квадрата,којасеводинаХај
раЉајићаиукојојјеРасимЉајић
власникједногспрата,ивилаод
291квадратаукојојживесупруга
идецаРасимовогпокојногбрата
Есада.Прекопутатекућеналази
сестаријакућаод107квадрата,
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једнојодтихпарцела.Викендица
је непознате квадратуре, а пре
маречимаРасимаЉајића,њена
површина је „око 6070 квадра
та”,наосновучега јењенавред
ност, са оближњим земљиштем,
процењенана90.000евра.Увла
сништвупородицепокојногЕса
да Љајића је и пословна зграда
са два локала, вредности 85.000
евра.

ВЛАДАПАДАЗБОГЉАЈИЋА?!

МинистарРасимЉајић јепри
кривени екстремиста, убица, от
мичар и организатор растурања
најтежихврстанаркотиканапод
ручјуСрбијеидржаварегиона,чо
веккојисаневероватномвешти
ном балансира између јавног и
тајногживота,измеђуполитикеи
криминала.

Онјеизјавиодасуоптужбедр
ВојиславаШешеља на његов ра
чуннетачне.Изјавиојетакођеда
нећетужитиШешељазаклевету.

власништво Хајра Љајића, чи
ја процењена вредност износи
180.000евра.Ублизинитихкућа
налазисеипарцелаод60аричија
вредностјепроцењенанамини
мално250.000евра.

Брат министра Мирсад Ља
јић власник је пословне зграде
упешачкој зониуцентруНовог
Пазара. Зграда је површине 172
квадрата и процењене вредно
сти260.000евра.Поредпоменуте
зграденалазисеилокалповрши
не 20 квадрата, који је такође у
власништвубратаминистраЉа
јића.Локалјепроцењенна30.000
евра.МирсадЉајићвласникјеи
викендицеод40квадрата,вред
не40.000евра,уселуКожље,као
и воћњака и ливаде од 20 ари,
процењенихна25.000евра.

Супруга и деца Расимовог по
којног брата Есада Љајића вла
сницисувоћњака,ливадеињиве
надомакНовогПазара,каоине
легалноизграђеневикендицена

Истинаједанесмедапокренету
жбу,свестандабилидеррадикала
доказаосвештојеу јавностииз
говорио.Вечитиминистартакође
јенајавиодасевишенећебавити
политиком уколико се оптужбе
на његов рачун покажу тачним.
Уљуљкан због огромне моћи ко
јуима,ниу једномтренуткуни
јепомислиодаћегадоказивање
Шешељевихоптужбидовестине
самодогубиткафункције,већидо
робије.Зањегаје,очигледно,губи
так министарског места највећа
казнакојабимогладагазадеси.

Огромна је неправда по држа
ву Србију ињене грађане чиње
ницадаРасимаЉајићатолеришу
и радо прихватају сви режими у
последње две деценије, иако су
свиодличноупућениусвењего
векриминалнеделатности.Када
Српскарадикалнастранкапобеди
наизборимаиформирарадикал
скувласт,РасимЉајићћебитина
једином месту које заиста заслу
жује–изазатворскихрешетака.
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са могућношћу прикључења
некој од суверених република
(није било експлицитно наве
дено којој). Извештај о гласа
њунареферендумупотписала
је петочлана комисија, а први
потписникбиојеРасимЉајић.
Наосновулажиранихрезулта
та овог нелегалног референ
дума, Странка демократске
акције је у време успоставља
ња Савезне Републике Југо
славије, априла 1992. године,
изашласазахтевом(уимебо
шњачког народа) да Санџак
добије територијалну аутоно
мију. Овај захтев је поновљен
након проглашења Државне
ЗаједницеСрбијаиЦрнаГора,
фебруара2003.године.Сарас
падом заједничке српскоцр
ногорскедржавеовајсценарио
је онемогућен, али се Странка
демократске акције (и друге
странке бошњачке национал
не мањине) и даље залажу за
административно јединство
Санџака, који обухвата шест
општина Рашког и Златибор
ског управног округа, као и
један број општина на северу
ЦрнеГоре.

РасимЉајићје1994.године
напустио Странку демократ
ске акције и постао председ
ник Коалиције Санџак, која је
2000. године преименована у
Санџачку демократску парти
ју. Од петооктобарског пуча
падоданашњегдана,Љајићје
био министар у свакој влади.
Променио је четири ресора:
првојебиоминистарзанаци
оналне и етничке заједнице
(20002003), потом министар
за људска и мањинска права
(20032006), затим министар
рада и социјалне политике
(20072012)аод2012. године
доданасобављафункцијупот
председникаВладеиминистра
спољнеиунутрашњетрговине
ителекомуникација.Такође је
био именован за председника
Координационог тела за оп
штине Прешево, Бујановац и
Медвеђа, потпредседника Ко
ординационог центра за Ко
сово и Метохију, копредсед
ника Мешовитог комитета за
економскусарадњусамногим

ПРИКРИВЕНИ
СЕПАРАТИЗАМ

Министар РасимЉајић даје
свеодсебедасејавностиуСр
бијиприкажекаонајумерени
јимеђу политичарима који се
декларишукаоБошњаци.Иако
сепоследњихгодинатрудида
дајештоумеренијеизјаве,Ља
јић је заправо окорели сепа
ратиста који своје фантазије
о независном Санџаку, па чак
иоСанџакуу саставуБоснеи
Херцеговине, вешто прикри
ва да би се одржао на власти.
Припадност свакој владајућој
већини за њега је од огром
ног значаја, будући да му ми
нистарскафункцијаслужикао
параваникаопокрићезаброј
накривичнадела,одтрговине
наркотицимадопроневерави
шемилионаевра.

Своју срамну политичку ка
ријеру започео је давне 1990.
године,када јепреузеообаве
зу да у тзв. Санџаку формира
одборе Странке демократске
акције,бошњачкепартијечији
је оснивачи првипредседник
биоАлијаИзетбеговић.Љајић
иИзетбеговић упознали су се
у Беговој џамији, у време ка
да јеЉајићстудираоуСараје
ву. Због недостатка политич
ког талента и радних навика,
Љајић није успео да оформи
страначкуорганизацијунате
риторијитзв.Санџака,такода
је уместо њега за председни
кастраначкогогранкауСрби
ји, на оснивачкој скупштини
одржаној у јулу 1990. године,
именован Сулејман Угљанин,
који је у Сарајеву оцењен као
далекоспособнијиивреднији.
Љајић остаје у сенци Угљани
наибиваизабранзасекретара
странке.

Српски радикали су недав
нообелоданилиједанзначајан
податак који се прикрива од
ширејавности:наиме,уРашкој
области(тзв.Санџаку)између
25.и27.октобра1991.године
одржанјереферендумнакојем
се народ (пре свега муслима
ни) изјашњавао o политичкој
и територијалној аутономији

арапским земљама, а био је и
председник Националног са
ветазасарадњусаМеђународ
нимкривичнимтрибуналомза
бившуЈугославију,каоикоор
динаторзаспровођењеАкцио
ногпланазазавршетаксарад
њесаТрибуналом.

Одлукуда2012.годинеуђеу
владу коју су формирале Срп
сканапреднастранкаиСоција
листичкапартијаСрбије,иако
је на изборима учествовао на
листи Демократске странке,
Љајић је покушао да оправда
објашњењемдаје„бираоизме
ђу опстанка и нестанка”. Дру
гим речима, бирао је између
политичке доследности и оп
станканавластизарадприкри
вањасопственихкриминалних
радњи,иодабраојевласт,моћ,
новациутицај.Образјеионако
одавноизгубио.

С обзиромна тода јењего
вастранкаготоводведецени
је део владајуће већине, Ља
јићсетрудидаприкријесвоје
сепаратистичке ставове, што
му углавном полази за руком.
Свегаунеколикоситуацијани
јеуспеодасеобузда,те јепо
казаоштазаистамислиикоме
јелојалан.Најупечатљивијиод
овихдогађајасвакакојеинци
дент из 2003. године, када је
ЉајићучитуљиАлијиИзетбе
говићу написао „драги пред
седниче”.

Оно што Расим Љајић по
тајно мисли о држави Србији,
Сулејман Угљанин отворено
говори.Усвомнедавномобра
ћању приликом проглашења
победе на изборима за нови
сазив Бошњачког национал
ног већа, СулејманУгљанин је
најавиокоалицијусапредстав
ницимаЉајићевелисте„Вакат
је” и истакао да је задовољан
штоћеделитиодговорностса
вишеполитичкихопцијаишто
ћезаједно„победититунеман,
фашистичкутворевину,српску
државу Србију, која жели да
легализује геноцид и злочине
каосредствоосвајањатерито
рија и решавања политичких
питања”.
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је убиства, нису спречиле ова
два политичка паразита да се
још једном уједине на штету,
пресвегаБошњака,алиисвих
осталихграђанаСрбије.

Политичка групација Сулеј
манаУгљанинанајавилајеуче
шћенаизборимазаБошњачко
националновећесалистом„За
бошњачкојединство–дрСулеј
ман Угљанин”, али је Угљанин
потомнапречац донео одлуку
дасеназивлистепроменита
кодагласи„Самоопредељење”
,штојеуједноназивкојиноси
најрадикалнија странка и по
сланичкагрупанаКосову,коју
предводиАљбинКурти.Расим
Љајићјеподржаолисту„Вакат
је”,накојојсенијеличнонашао
али чији кандидати су махом
људи из његовог најближег
окружења.Усвомговоруназа
вршноммитингулисте„Вакат
је”,Љајић јепоручиода суиз
боризанационалновећетест
интелигенције за Бошњаке и
истакаоданиконемаквалитет
људикакав јеналисти„Вакат
је”.–Овојенештонајбољешто
је понуђено на свим досада

ИНТЕРЕСИЗНАДСВЕГА

Изјава Сулејмана Угљанина
није само противуставна, већ
уједнопредстављаиактнајве
ћег политичког лицемерства,
будућидаУгљаниннијеквали
фиковаодржавуСрбијукаофа
шистичкуувремедоксенала
зионафункцијиминистрабез
портфеља. Међутим, далеко
већи лицемер од Угљанина је
управо Расим Љајић, актуел
нипотпредседникВладеРепу
блике Србије који је, мотиви
санличниммафијашкиминте
ресима, донео одлуку да фор
мира коалицију у Бошњачком
националном већу са човеком
који Републику Србију сматра
фашистичком и геноцидном,
којијеувишенаврататражио
долазак европских снага без
бедности и повлачење српске
полиције и војске из тзв. Сан
џака,аХашимуТачијучеститао
надржавикојујенаправио.
Ни огромна мржња која од

раних деведесетих година ти
њаизмеђуЉајићаиУгљанина,
ни међусобне оптужбе за ко
рупцију, криминал и покуша

шњимизборима–рекаојеЉа
јић,дабисамонеколикодана
касније, на телевизији Пинк,
изјавио да не познаје људе са
листе „Вакат је”, коју је само
симболичноподржао.

Изборна листа „Самоопре
дељење” освојила је 14, „Ма
тица бошњачка” 13, а „Вакат
је” 8 представника у будућем
сазивуНационалногсаветаБо
шњака.ПредставнициУгљани
новелисте „Самоопредељење”
постиглисукоалиционидого
вор саЉајићевомлистом „Ва
катје”иконституисанјенови
сазив Бошњачког национал
ногвећа,зачијегпредседника
јеизабранЕсадЏуџа,кандидат
са листе „Самоопредељење”.
Џуџа, дипломирани социолог
из Тутина, већ је био на челу
Бошњачког националног већа
од2010.до2014.године,када
је оно функционисало у тех
ничком мандату. У то време
подпрезименомЏуџевић,овај
политичар је износио бројне
неутемељене критике на ра
чун државе Србије, наводећи
дајепроцесостваривањапра

ЕсадЏуџа-новипредседникБошњачкогнационалногвећа
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Увидомулексиконестраних
речи и израза, могу се прона
ћи следећа тумачења значења
турске речи „џуџа”: „простак,
примитивац, некултуран чо
век, много велики сељак, чо
вечуљак,патуљак,човекмалог
раста,слабић,човекбезикакве
вредности”.Очигледно једа је
ЕсадЏуџаизборомпрезимена
самсебеодличноописао.

Есад Џуџа је непосредно
уочиформирањановогсазива
Бошњачког националног ве
ћанаТвитеруобјавиосканда
лознумапурегионанакојој је
територију Републике Србије
поделио на „Краљевину Срби
ју”, Косово, Санџак и Војводи
ну. Мапа представља само по
следњуунизупровокацијаиз

ваБошњакаозбиљноугрожен.
УциљуборбезаправаБошња
каЏуџевићјеурадиосамојед
ну,крајњеапсурднуствар–ав
густа 2014. године променио
је презиме у Џуџа и позвао
Бошњакеда следењеговпри
мер,тедаизсвојихпрезимена
одстране наводно наметнуте
суфиксе „вић” и „ић”. У овом
бесмисленом подухвату новог
председника Бошњачког на
ционалног већа подржале су
самотриособекојесусањим
у родбинским односима, те су
такођепроменилесвојапрези
мена из „Џуџевић” у „Џуџа”. О
успешности политичких идеја
ЕсадаЏуџенајбољеговорипо
датакдасечакињеговрођени
братЕминидаљепрезиваЏу
џевић.

табора Сулејмана Угљанина,
али и Расима Љајића, који је
подржао избор Џуџе на функ
цију председника Бошњачког
националногвећа.Мадаједао
свеодсебедауверирежимда
нијеличноумешануизбореза
националне савете, те да не
маништасалистом„Вакатје”,
лично је Расим Љајић угова
раокоалицијусаУгљаниноми
прослављао формирање исте,
о чему сведочи фотографија
коју ексклузивно објављује
мо, анакојој сеЉајићналази
у друштву некадашњег љутог
политичкогпротивникаЕсада
Џуџе. Фотографија је настала
уочиформирањановогсазива
Бошњачкогнационалногвећа,
кадасуЉајићипредставници
Странке демократске акције

РасимЉајићиЕсадЏуџа-договороподелиплена!
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јаснокојеомогућиопосланикуБа
чевцудабесправноградиитиме
обезбедиоњеговуподршку.

Осталих девет посланика
странке Расима Љајића нити су
Бошњаци,нитимуслимани,нити
знајукогасуизбогчегаподржали.
Упитањујешестнароднихпосла
никасапребивалиштемуБеогра
дуипоједанизНовогСада,Ниша
иКраљева.Иакосуупочеткубур
нореаговалинаоптужбесрпских
радикалаинасвеначинепокуша
валидаодбранеликиделоРаси
маЉајића,његовипосланицииз
ненадасусепритајили.Очигледно
једопосланикаСоцијалдемократ
скепартијеСрбијестиглаинфор
мацијадасусвиподацикојеједр
ВојиславШешељизнеоујавности
тачни,збогчеганикоодњихви
шенијеспремандаризикујесвој
угледбранећилидеранаркокар
телакојипотајномаштаораспар
чавањуСрбије.

НемасумњенидајеРасимЉа
јићсхватиодајењеговаполитич

договарали поделу плена, тј.
буџетакојићедобитинаупра
вљање.

Након склапања коалиције,
Есад Џуџа је наставио са про
вокацијама,па јетакопоздра
вио ослобађајућу пресуду На
серуОрићу,кога јеназвао„бо
шњачким херојем”. С обзиром
на чињеницу да су однедавно
коалициони партнери, потпу
нојејаснодајеставЕсадаЏуџе
уједно и став потпредседника
ВладеСрбијеРасимаЉајића.

ПОДРШКАЈЕСВЕМАЊА

Иако се у јавности издаје за
представника бошњачке наци
оналне мањине, РасимЉајић то
заправоније.ЊеговаСанџачкаде
мократскапартијаданасмуслужи
искључиво за криминално дело
вањеиполитичкукомбинатори
кууНовомПазаруиоколини,док
он све чешће борави у Београду,
гдејеосноваодругустранку–Со
цијалдемократскупартијуСрбије,
која је на парламентарнимизбо
рима2016.годинебиланаизбор
нојлисти„АлександарВучић–Ср
бија побеђује”. Посланички клуб
странкеРасимаЉајићауНародној
скупштиниРепубликеСрбијебро
јидесетчланова,одкојихсесамо
једанпосланикдекларишекаоБо
шњак–извесниМуамерБачевац
изНовогПазара.

Бачевацјеубедљивонајгласни
ји у покушају прикривања кри
миналнихрадњиРасимаЉајића.
Овајнароднипосланиклојаланје
свом партијскомшефу пре свега
изличнекористи–наиме,уулици
Сутјескабб,уелитномделуНовог
Пазара(ународупознатогкаопа
зарскоДедиње)Бачевац је,мимо
свихправилаипрописа,подигао
велелепнупородичнувилукојасе
једнимделомналазинатротоару.
Преизградњевиленародногпо
сланика,натојлокацијиналазила
сеулица,права,безикаквекриви
не,којаданас,нажалост,одлуком
градскихчелникавишенемасвој
правац, већ се око куће Бачевца
мора заобилазити, а тротоарски
просторуопштенепостоји.Буду
ћидајестранкаРасимаЉајићана
властиуНовомПазару,потпуноје

какаријераконачнозаувекзавр
шена.Покушаоједакомпромиту
једрВојиславаШешељаизноше
њемпотпунонетачнихинформа
цијадајеоднародногпосланика
МуамераЗукорлићадобио50.000
еврадаганападне.Уовуоптужбу
мало ко је поверовао, с обзиром
да је лидеррадикала познат као
човек коме новац заиста мало
значиикојијеутамнициуХагу,
у најтежим условима и без би
ло каквог луксуза, провео гото
водванаестгодина.Кадатаквог
човека, интелектуалца који је
животпосветиоборбизасрпске
националне интересе, оптужи
човеккојијепоследњихосамна
ест година провео у министар
скојфотељи,потпунојејасноко
мећенародповероватииначију
ћестранустати.Збогсвегатога,
понижен и осрамоћен,Љајић је
најавиоданећебитичланвладе
наконследећихпарламентарних
избораилинаконевентуалнере
конструкције. Још једна велика
победа дрВојиславаШешељаи
његовихсрпскихрадикала!

РасимЉајићиЕсадЏуџа-договороподелиплена!

ВилаМуамераБачевца
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честосусрећусалошимпреводи
ма,пачлановизаконаличенасве
самоненаправнунорму.Тодана
предњаци,каоираниједосманли
је,доносезаконепоналогунека
квихкомисијаЕвропскеунијеније
производ маште посланика Срп
скерадикалнестранке,већчиње
ницакојуВладаРепубликеСрбије
наводиуобразложењузакона.

Између осталог, на последњој
седнициусвојенјеЗаконоизмени
Законаосудовима.Загодинудана
јепомеренроквезанзафинанси
рањесудова.Ништанеобично,да
нијенеуставно.Наиме,теизмене
су везане за усвајање амандмана
наУставРепубликеСрбије.Пита
лисмоминистраправосуђаНелу
Кубуровићкакознадаћеуставни
амандмани бити усвојени, како
знадаћетобитиурокуодгодину
данаинакрају,какознадаћеби
тиусвојенибашутекстукојиим
јепроследилаЕвропскакомисија.

Пише:ВјерицаРадета

Једнатачкадневногредаса25
предлога закона и одлука. Ни
јешала, већ стварност последње
седнице Народне скупштине Ре
публике Србије. Уходана напред
њачкапраксадабисеодочијуи
ушију јавности сакрило шта за
праворадиикаквезаконедоноси
скупштинскавећина.Аутомбућ
куришуоддневногредаимасвега
исвачега.

ЗАКОНИПОНАЛОГУ
ЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Скоросвизаконидоносесепо
налогуЕвропске унијеиВучиће
вувећинунијебригадалитакви
закони могу да се примењују у
Србији. Зато на сваких неколико
месеци троше време на измене
идопунезаконакојесудонели.С
обзиромдасаминепишупредло
ге закона, народнипосланици се

ДанебипоноводолазилиуСкуп
штинуигубиливреме–одговорје
којинезаслужујекоментар.

АМАНДМАНИРАДИКАЛА
УВЕКУИНТЕРЕСУГРАЂАНА

У расправи о амандманима на
Предлогзаконаосмањењуризика
одкатастрофаиуправљањуван
редним ситуацијама сви народ
ни посланици Српске радикалне
странке инсистирали су на томе
да се прихвате наши амандмани
којима смо тражили да се хитно
додели дипломатски статус Срп
скорускомхуманитарномцентру
уНишу.Нити су нам амандмани
усвојени, нити смо добили одго
ворзбогчегасуодбијени.Одговор
ипакзнамо–Вучићидаљеседина
двестолице.

УсвојилисуиЗаконолобирању
иозакониликорупцију.Већ18го
динауСрбијиселобиразаусваја

СРПСКИРАДИКАЛИОТКРИВАЈУ
АФЕРЕВУЧИЋЕВИХМИНИСТАРА
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љивих докумената Хашком три
буналу,кадајеСрбија,каониједна
другадржава,архивесвихслужби
ставила на располагање хашким
истражитељимадабимоглипро
наћинешточимесууцењивалии
врбовалилажнесведокеупроце
симапротивСрба.Многеодњих
јераскринкаодрВојиславШешељ.

Синод Српске православне цр
квеобратиосесвимпосланичким
групама у Народној скупштини
захтевом и молбом да тражимо
да повереник не може да тражи
и користи податке из црквених
књига. ЈединосупосланициСрп
ске радикалне странке поднели
амандманедасетоспречи,алина
жалост,скупштинскавећинаније
гласалазанашеамандмане,паће
сваки чиновник из канцеларије
повереника за заштитуподатака
оличностимоћидатражиподат
кеизцрквенихкњига отомеко
јекрстиодетеиликосевенчаоу
цркви.Ништаимнијесвето,пани
свете тајне крштења и венчања
којесеуписујууцрквенекњигеу
складу са Уставом Српске право
славне или било које традицио
налнецрквеиверскезаједнице.

њезаконакојиодговарајуинтере
симатајкуна.Лобирасеузозбиљ
нуновчанунакнаду.Лобирањусу
подложнииминистриинародни
посланици који краду мандате
странкама на чијој су листи иза
брани да би гласали у интересу
оногакоихплати.Е,световише
није незаконито захваљујући за
конукојисуСрбијипрописаличи
новнициЕвропскеунијекакобии
самимоглиучествоватиутомеи
какобимоглизадовољаватисоп
ственеинтересе.

У Закону о заштити података
о личности предвиђено је да се
подаци сваког грађанина Србије
могу достављати и заинтересо
ваним субјектимаизван граница
нашеземље.Значи,пресвегату
жилаштвима за ратне злочине
БоснеиХерцеговинеиХрватске.
СвакиСрбинкојијеносиопушку
у последњим отаџбинским рато
виматребадастрахује.Никадасе
незнакадаћеједноодовадвату
жилаштва затражити податке о
некомнашемграђанину,апотом,
наравно,ињеговоизручењетим
тужилаштвима. Уосталом, још су
свежасећањанаизношењеповер

Законом о бесплатној правној
помоћипредвиделисудаиадво
катимогудаватибесплатнуправ
нупомоћитакоовууслугуизме
стилиизлокалнихсамоуправа.Су
штинаједајетакваправнапомоћ
бесплатна за одређене грађане,
али се пружаоцу правне помоћи
плаћаизбуџета.Досадасупред
ставници режима бирали своје
адвокате да о државном трошку
буду адвокати по службеној ду
жности,аовимзакономсуимомо
гућилијошједнусигурнуапанажу.

Посланици Српске радикал
нестранкетражилисуда,осим
социјалних случајева за које је
предвиђена бесплатна правна
помоћ, она буде обезбеђена и
свимпензионеримачија јепен
зијаисподрепубличкогпросека
исвимакојимесечнозасвојрад
добијају минималну зараду. Све
сутокатегоријесоцијалноугро
жених, што представници на
предњачке власти не разумеју,
пасунамзатоиодбилиаманд
мане којима смо желели да по
могнемо социјално угроженим
пензионеримаисвимакојираде
заминималац.

VELIKA SRBIJA 11



BROJ 3586.

Упозоравали смо и раније на
злоупотребе министра здравља
Златибора Лончара, а сада смо
упознали јавност и са чињени
цомдаЛончарбезтендеранаба
вља скупу медицинску опрему.
Безтендера,алиузпровизију.Та
којеопремиоцеоКлиничкицен
таруНишу.

Министар просвете Младен
Шарчевић је купио софтвер за
електронске дневнике,  зашта је
избуџетаиздвојено1,6милиона
евра.Шарчевићје,додуше,распи
саотендер,алисуусловибилита
квидајепосаомоглададобијеса
мохрватскакомпанија „Тесла”, са
којомјеМладенШарчевићсарађи
ваоусвојимприватнимшколама.
АндрејБезјак,власник„Тесле”,по

Српскирадикалисузасвепред
логе законаподносилиамандма
неиамандманисунамискључиво
уинтересуграђана,јертоијесте
посаонародногпосланика.Штета
штотонисунаучилинапредњач
кипосланици,којивећшестгоди
на„заступају”грађане,алипревас
ходноуличноминтересу.

ИНСИСТИРАМОНА
РАСВЕТЉАВАЊУАФЕРА

Наовојседниципокренулисмо
инеколикоафераукојесудирект
но умешани министри из Владе
АнеБрнабић.Тражили смода се
одмах изврши реконструкција
Владеидасесменеминистрикоји
суумешаниуафереикорупциона
шкепослове.

добијањупослазахвалиојеприја
тељуса:„Хвала,Младене”.Курио
зитетједаелектронскидневници
јошувекнисууфункцији.АБезјак
једобионовац.

Министар омладине и спорта
Вања Удовичић је такође опљач
каобуџетРепубликеСрбије.Онје
фантомскојфирми„Европскеуни
верзитетске игре 2020. Београд”
уплатио износ од 143 милиона
динара.Некиактериовеафересу
ухапшени,алинеиминистарУдо
вичић.

Упретходномпериодуизноси
лисмонизафераукојејеумеша
наЗоранаМихајловић,министар
грађевинарства, саобраћаја и ин
фраструктуре.
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Отворили смо и аферу везану
за потпредседника Владе и ми
нистра трговине, туризма и те
лекомуникација Расима Љајића.
Тражилисмодасеиспитадалије
онначелунаркокартелауНовом
Пазаруидалићеукоалицијуса
СулејманомУгљанином,закојегје
Србијафашистичкатворевина.

Ми српски радикали ћемо ин
систиратинарасветљавањуових
афера. Оне се могу окончати на
дваначина.РеконструкцијомВла
деиразрешењемовихпетмини
стараилирасписивањемизбора.

Вучићјенапотезу.

ЉАЈИЋНЕСМЕ
ПРЕДРАДИКАЛЕ

Увремеписањаовогтекста,иа
којеутокуредовнојесењезаседа
ње,већнедељудананијезаказана
новаседницаНароднескупштине.

Скотов министар Зорана Ми
хајловић је у Владу Републике
Србије позвала свог пријатеља и
послодавца,америчкогамбасадо
раКајла Скота и сњимодржала
конференцију поводом потписи
вањамеморандумасазлогласном
америчком компанијом „Бехтел”.
НијезамерилаСкотуштојеусред
зградеВладерекаода је зањега
Косоволегалнадржава, али је са
њимоштетиладржавнибуџетза
300 милиона евра. Наиме, руске
и азербејџанске фирме понуди
лесудаградеморавскикоридор
поцениод500милионаевра,али
се Зорана одлучила за амерички
„Бехтел”,којићезатајпосаодоби
ти 800 милиона државних пара.
Акојеиоведвеаферене„отерају”
изВладе,ондаАлександарВучић
очигледнонесмепредузетиније
данјединикоракбезсагласности
КајлаСкота.Узалудпричадањему
никонеможеданаређује.Зоранау
Владигадемантује.

Заказана јебиласедницаОдбора
за административнобуџетска и
мандатскоимунитетска питања
са предлогом од десетак тачака
дневногредакоје јеуимеВладе
требалодаобразлажеРасимЉа
јић.Седницајеотказанаистогда
на.Сатвременанаконзаказивања.
РасимЉајићочигледнонијесмео
пред народне посланике Српске
радикалне странке. А само смо
хтелидапитамодалићеостати
потпредседникВладеиминистар
уколиконаправикоалицијууБо
шњачком националном већу са
СулејманомУгљанином,којитвр
дидајеСрбијафашистичкатворе
винакојутребауништити.Добро,
идалијетачнодајевођановопа
зарскогнаркоклана.

ОвосмопиталииВучићаими
нистре и скупштинску већину.
Осталисмобезодговора.Безод
говорајеосталаицелокупнајав
ностСрбије.
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најмлађих–школарацакоји још
увекнисудовољносазрелидаби
моглидачитајуиразумејукњиге
председника Српске радикалне
странке, али који прате његове
медијскеителевизијскенаступе
и према њему као духовитом и
непосредномчовекугајенескри
вене симпатије. Деца као деца,
прилазиласууглавномдасепо
здравеифотографишузауспоме
ну.Свакомеоднајмлађихпосети
лацадрВојиславШешељпокло
нио јекаталог својихиздања,уз
обавезноупозорењедаганебаце
препрелиставања.Судећипобро
јунајмлађихкојисусезадржали
или чак више пута појавили на
штанду „Велике Србије”, српски
радикалинетребадастрахујуза
будућностсвојеидеологије.

Штандсуувеликомбројупосе
ћивалиистуденти,којисуодли
дерарадикалауглавномтражили

Пише:АлександраБелачић

Ни они који га подржавају, ни
оникојигаоспоравајунемогуда
порекнучињеницуда једрВоји
славШешељупоследњетригоди
неуспеодапостаненајупечатљи
вији симбол престоничког сајма
књига, а да је штанд издавачког
предузећа „Велика Србија” из го
динеугодинусвепосећенији.Тоје
потврђеноинаовогодишњем,63.
Београдскомсајмукњига, одржа
номод21.до28.октобра.

Смештенунепосреднојблизи
ниулазаухалуброј1,штандпри
вредногдруштва„ВеликаСрбија”
током свих осам сајамских дана
биојепрепунпосетилацасвихуз
раста,пристиглихизсвихкрајева
Србијеисуседнихдржава.

Стичесеутисакдајемеђупосе
тиоцима можда и највише било

даимпрепоручисвојекњигекоје
бипрвотребалодапрочитајука
кобисеупозналисањеговомна
ционалномидеологијом,детаљи
мапроцесауХагуиполитичким
ставовима. Старији посетиоци су
углавномтачнозналиштатраже
инаменскидолазилипокњигеза
којесучулиипожелелидаихпро
читају.Билојеиразменеутисакао
прочитанимделима,апосебноин
тересантнонаштандубилојекада
бисепојавилипознаницииприја
тељи Војислава Шешеља који га
дугонисувиделиакојисањимде
лебројнезаједничкеуспомене.

Сви посетиоци штанда има
ли су речи хвале за политичко
деловање председника Српске
радикалне странке и његових
страначкихколега, амногичи
таоци Шешељевих књига из
разили сужељу да се учлане у
странку и политички ангажују

ВОЈИСЛАВШЕШЕЉ–
НАЈПРЕПОЗНАТЉИВИЈИСИМБОЛ

САЈМАКЊИГА!
Онинајбољезнају!
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мирМарић,песникГојкоЂого,по
литичарМомирБулатовић,парох
Велибор Џомић, генералпуков
никМомчило Перишић и многи
други. У пратњи мајке, штанд је
посетилаиСараВидак,младаБео
грађанкакојајезбогизмишљеног
напада на судију летос ухапшена
уЦрнојГори,гдејеузатворупро
вела 23 дана. Српска радикална
странкајавнојезахтевалапрекид
дипломатскиходносасаЦрномГо
ромдокјеСараВидакбилаутам
ници а приликом сусрета, лидер
радикала јој је поклонио књигу
„МилоЂукановић нови Скендер
бегЦрнојевић”.

ХАЈКААНТИСРПСКИХ
ТАБЛОИДА

Огромна посећеност штанда
издавачкогпредузећа„ВеликаСр
бија”најбољи јеодговорнахајку
коју су антисрпски медији, пред
вођенитаблоидом„Блиц”,водили
месецимауназад,ниподаштавају
ћиквалитетнаучнихделадрШе
шеља и оптужујући руководство
Сајмакњигазапромоцију„осуђе

уматичнимопштинскимодбо
рима.

ДрВојиславШешељнеуморно
јепотписиваопродате,алиипо
клоњенекњигетокомсвихосам
дана Сајма, имајући уједно стр
пљењаизафотографисањеиза
разговорсасвимакојисумупри
лазили.Друштвонаштандупра
вилесумустраначкеколеге–по
сланициуРепубличкојскупшти
ни и скупштини АП Војводина,
који су се смењивали покушава
јућидабалансирајуизмеђускуп
штинскихобавезаиСајмакњига.
Штанд је посетио и велики број
локалних функционера Српске
радикалнестранке,ауразговори
масањимадрШешељјепоказао
дајесавршеноупућенустањена
терену, иако је месецима уназад
првенственобиоокупиранписа
њемдругогтомакњиге„УСребре
ницинијебилогеноцида”.

Штанд Војислава Шешеља по
сетиојеивеликибројјавнихлич
ности: певачи БајаМали Книнџа
иБораЂорђевић,водитељМило

ногратногзлочинца”.Председник
Одбора Сајма Зоран Аврамовић
објасниоједасештандовиделена
основуреференци,тедајепромет
који„ВеликаСрбија”д.о.о.оствару
јеквалификоваоовуиздавачкуку
ћузаштанднацентралномместу.
Упоредо са одржавањем Сајма,

теклајекампањаосудеродитеља
којисусвојудецудовелидаупо
знајудрШешељаидасефотогра
фишусањим.Кампањусуводили
истионимедијикојисвакодневно
трују децу свим могућим непри
личнимсадржајима, а чијинови
нариникаданисуниотворили,а
камолипрочитали,књигелидера
српских радикала. Народ је имао
прилику да бира између псеудо
културекојунамећусредствајав
ног информисања и патриотске
српске културе коју дискретно
промовише др Војислав Шешељ.
Без сумње, народ је одабраоШе
шеља!

УСРЕБРЕНИЦИНИЈЕБИЛО
ГЕНОЦИДА

На овогодишњем Сајму књига
најтраженија књигапроф.дрВо
јиславаШешељабилаје„УСребре
ницинијебилогеноцида”–капи
талноделокојејелидеррадикала
месецимауназад сауспехомпро
мовисаоумногимтелевизијским
наступима. Непосредно пред Са
јам, из штампе је изашао други
том ове књиге, док је трећи том
пуштенупродајунеколикомесе
цираније.Излазакпрвогтомаиз
штампе очекује се почетком на
редне године, када ће уследити
низпромоцијаширомСрбије.Ка
питалнаделаВојиславаШешеља
„Идеологија српског национали
зма”и„Римокатоличкизлочинач
ки пројекат вештачке хрватске
нације”такођесубилавеоматра
жена.Ценекњигакреталесусеод
300до1000динара,алидерради
калаобјасниоједанеучествујена
Сајмукњигадабизарадио,већда
бисвојаделапослаоународ.По
ред др ВојиславаШешеља, чита
оцисунаштанду„ВеликеСрбије”
могли да сретну и писце других
књига у издању „Велике Србије”
–МиливојаИванишевића,Салиха
Селимовића и Момира Крсмано
вића.

Онинајбољезнају!
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ћилаичкитемамакојезахтевају
веома темељну научну анализу.
Збогнизанетачнихинформаци
ја, заблуда и псеудонаучних ар
гумената,бројродитељакојине
желе да вакцинишу своју децу
је порастао. У последње време
наилазимонавестиосвевећем
броју оболелих од малих боги
ња,причемуготовоусвакомод
тихслучајевапацијентнијебио
вакцинисан.Разлогтомејенео
снованстраходнежељенихефе
ката,одкојихсенајчешћенаво
диаутизам.

Кадаговоримооовојконтро
верзној теми неопходно је раз
јаснити проблем вакцина (кон
кретноММРвакцине)инастанка
аутизма. Аутизам је поремећај
уразојумозгакоји је,пресвега,
узроковангенетичкимчиниоци
маифакторимаживотнесреди
не.Проблемкојичиниосновуза
страхјетајштосунастанакаути

Пише:ФилипМилинић

Вакцинација као вид активне
имунизације је широко приме
њенаметодастварањаимунског
одговора на болести које су не
кадаодносилеогроманбројжи
вота.Захваљујућивакцинамаис
корењенесунекевеомазаразне
болести (нпр. велике богиње)и
надобромсмопутудаискорени
мојошмноге.Суштинаовемере
јеизлагањеособе убијеномили
инактивисаномузрочникуодре
ђене болести (бактерија, вирус,
вируснипротеин)уциљуствара
њаимунитетапрематојболести.
Наконвакцинације, особаостаје
заштићена,некадатрајно,анека
данадуживременскипериод.

Упркос више пута доказаној
ефикасности вакцина, јавља се
све већи број нестручних људи
који шире страх и скептицизам
према имунизацији, приступају

зма и имунизација ММР вакци
номвременскиповезани.Наиме,
аутизамсејављапочеткомдруге
године, а поменута вакцина се
дајеуправоутојгодиниживота.
Иакосуспроведенебројнестуди
јеинаписанибројнинаучнира
довикојипобијајутврдњедасу
вакцине одговорне за настанак
и развој болести, родитељи од
бијајусаветестручњакаирадије
верују разноразнимшарлатани
ма,којимаилинијециљздравље
и безбедност деце, односно ко
лективни имунитет, већ пажња
ипопуларност,илисуионисами
узаблуди.Ималисмоприликеда
у веома блиској прошлости ви
димонекеодњихкоји,најчешће
прекодруштвенихмрежа,веома
неодговорнопозивајуна бојкот
превенције болести (имуниза
ције).Такветенденцијесувеома
опасне,јержртвеодбијањавак
цинације најчешће буду деца.
Само у претходних пет месеци

ЗНАЧАЈВАКЦИНАЦИЈЕИ
ПРОБЛЕМНЕСТРУЧНОСТИ
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има поремећај који је најчешће
урођенилидаболујеоднекебо
лестиисвалитикривицунавак
цинацију.Тојеуправопуткојим
многи родитељи долазе до по
грешних закључака, који касни
је могу проузроковати озбиљне
компликације по здравље деце,
паимиугрозитиживот.

Још један битан разлог пада
бројавакцинисаних јеИнститут
завирусологију,вакцинеисеру
ме,,Торлак”,којијебиогавнипро
извођач и снабдевач вакцинама
на нашем простору. Након пре
станка производње ,,домаћих”
вакцина,почеоједасеширина
ративкакоСрбијаувозинекакав
отров који се касније убризгава
деци.Ово,наравно,нијеистина.
Билокакавлек,паивакцина,ко
јисеувозиизиностранства,про
лазиобимнетестовеиконтроле
пренегоштосеомогућињегова

забележенојепреко30смртних
случајеваодмалихбогињаипре
костотинуоболелиходистебо
лести.Застрашујућејештојеовај
бројсамо,,врхледеногбрега”,то
јест,самоонозаштазнамо.Коли
кијестваранбројмладихживота
којисуизгубљенизбоговекам
пање разноразних надрилекара
и превараната, никада нећемо
сасигурношћуутврдити.Са јед
нестранеимамонаучнестудије,
експерименте и бројне доказе
који само потврђују сигурност
вакцинаи,наравно,њиховунео
пходност, док са друге стране
имамосвесамонекомпетентне
индивидуе које су индиректно
одговорне за страшне последи
цесвојихсулудихизлагања.Бит
нојенапоменутидасустандард
за доказивање, односно закљу
чивање о ефикасности вакцина
илисупротно,веомависоки.Ни
је довољно приметити да особа

примена.Тимесеобесмишљавају
причеотомекаконас,,трују”.Нео
пходнојеразуметида,когоддаје
произвођач вакцина, онеморају
проћи ригорозну контролу пре
масовнеупотребе.Кадатонеби
биослучај,последицебибилека
тастрофалне. Уосталом, када би
неко, односно нека фармацеут
скакомпанијаималаинтересда
увозинеефикаснеиличакштет
невакцинерадизараде,зарнеби
билопрофитабилнијеповућиих
изупотребеазатимнаплаћивати
лечењеодболестикојебиселако
моглеизбећивакцинацијом?

Наконштосморазјаснилине
доумице и појаснили нејасноће,
јако јеважноизноваинсистира
ти на важности превенције код
деце. Увек је боље осигурати се
на време и тако не ризиковати
компликације,неговероватила
ицимаисноситипоследице.
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Потпредседник Владе Зорана
Михајловићупутилаjeнацртспо
разумаамеричкојамбасадиуБео
граду.Итобеззнањаиодобрења
Владе Републике Србије. Да ни
штанезнаотоме,потврдилајеи
председникВладеАнаБрнабић.

САМОВОЉАЗОРАНЕМИХАЈЛО
ВИЋРАЗЛОГЗАСМЕНУ

У члану 1 овог споразума на
водиседаје„циљспоразумауна

Пише:ВјерицаРадета

Прескорополагодинепредсед
никсрпскихрадикаладрВојислав
Шешељ добио је од свог извора
копију нацрта споразума између
ВладеРепубликеСрбијеиВладе
СједињенихАмеричкихДржавао
сарадњиуобластиинфраструкту
ре. Овај поверљиви документ др
Шешељ јеобелоданионаконфе
ренцији за новинаре у Народној
скупштиниРепубликеСрбије.

пређење сарадње у области ин
фраструктуре”, а у члану 2 да ће
се „сарадњаодвијатикрозразвој
и имплементацију инфраструк
турних пројеката, припрему
студија и пројеката у циљу из
градње нове инфраструктуре,
реконструкције, проширења и
модернизацијепостојећеинфра
структуресходнодоговорустра
на,техничкупомоћексператаза
обукудомаћегособљазаизраду
развојнихплановаидругихобла

ЗОРАНА,СКОТЕ,„БЕХТЕЛ”,
ИМЕВАМЈЕКОРУПЦИЈА!
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послове.Уовомпослукојиимје
обезбедила Зорана Михајловић
КајлуСкотујеобезбеђенапрови
зијаод10милионаевра. Јошсе
незнадеокојићеприпастиЗо
раниМихајловић.

За изградњу аутопута Поја
те–Прељина, који треба да споји
Коридоре10и11,поред„Бехтела”
сакојимјепотписанмеморандум,
билајезаинтересованаикинеска
компанија „Чајна роуд енд бриџ
корпорејшн”(ЦРБЦ),којајеизгра
дилаПупиновмостуБеоградуи
којауспешнорадиусвимземља
маИсточнеиЦентралнеЕвропе.
Е,тосмета„Бехтелу”,тосметаКај
луСкоту,тосметаиСкотовојми
нистаркиЗораниМихајловић.

ФИРМАНАЛОШЕМГЛАСУ

Усвимземљамагдесудобили
посао било је приметно да „Бех
тел”увекпративеликаактивност
америчкогамбасадора,одпочет
ка преговора, до потписивања
уговора. Истраживачки новина
ри са Универзитета Калифор
нијаиБерклиутврдилисудати
пројекти нису били корисни и
исплативизатеземљеидасуме
ђународне институције увиђале
проблемеипрепочеткањихове
реализације.  Дакле, „Бехтел” је
компанијаналошемгласу,аКајл
Скот жели да ангажовање ове
компаније на изградњи инфра
структуре у Србији представи
као унапређење односа између
двеземље,штојеапсолутналаж
собзиромдаје„Бехтел”приват
на,анедржавнакомпанија.

То јекомпанијачија јепракса
дапословедобијабезјавногтен
дера. Уместо тендера користи
провизију.

„Бехтел” је својевремено до
био посао на изградњи деонице
Сплит–Дубровник на аутопуту
крозХрватску, аданијеучество
ваона јавномнадметању.Немач
ки„Шпигл”јетадаписао„дасуве
зеиполитичкипритисактоучи
нилимогућим”.

Због тогашто је за изградњу
147километарааутопутатреба

стивезанихзаинфраструктурне
пројекте, набавкуиликуповину
машина, опреме иматеријала и
вршење других услуга неопход
них за изградњу и одржавање
инфраструктурних пројеката и
другеобликесарадњеуобласти
инфраструктурнихпројекатако
јенекаодстранапредложи”.

Суштински проблем овог до
кумента је чињеница да је био
тајна заВладуСрбијеида је Зо
рана Михајловић овим потезом
заслужиладабудеразрешенадр
жавнихфункцијаурокуод24ча
са.Проблем јеињенанамерада
укључивањем америчких компа
нијауизградњуинфраструктуре
избаци кинеске и азербејџанске
фирмекојесусепоказалекаоод
личан партнер у овим послови
ма. Зоранин проблем је што са
овимдржаваманеможедаради
узпровизију.Дајетако,потврђује
ичлан5Нацртаспоразума,уко
ме стоји да „споразуми, уговори,
програмиипројектисачињениу
складусачланом4Споразумана
територији Републике Србије не
подлежу обавези расписивања
јавног надметања за обављање
пословаинвестиционихрадоваи
испорукуробаиуслуга,осимако
ниједругачијеодређеноукомер
цијалномуговоруизстава4овог
члана”.Очигледноједаминистар
Зорана Михајловић намерава да
Американцимаурукепредамоно
полнаддаљомизградњоминфра
структурнихобјекатауСрбији.

Послеовезлоупотребепојави
ла се америчка компанија „Бех
тел”,чијегјепредставникауВла
ду Републике Србије довеоКајл
Скот,лично.

ЗоранаМихајловић јенастави
ласасвојомсамовољомипотпи
сала Меморандум којим је аме
ричком„Бехтелу”обећалаизград
њуМоравскогкоридоразаизнос
од800милионаевра. „Само”300
милионаевравишеодизносаза
којибиовајпосаорадилекинеске
иазербејџанскекомпаније.

„Бехтел” је иначе компани
ја позната по провизијама које
даје онима са којима закључује

лодаплати30одстовишенего
дасеишлонајавниконкурс,под
притискомопозицијеиЕвропске
комисије Влада Хрватске је мо
рала да се одрекне услуга „Бех
тела”. Пошто је читава афера са
„Бехтелом” изашла на видело,
њихов тадашњи министар ино
странихпословаМиомирЖужул,
подпритискомјавностизбогто
гашто је биоотворенилобиста
за „Бехтел” и прескупе уговоре,
поднеојенеопозивуоставку,што
бисмо препоручили и Зорани
Михајловић,„Бехтел”,каокомпа
нијаблискаБелојкући,радио је
исашиптарскимвластимаула
жнојдржавиКосово.Тамосупо
саочијајепочетнаценабила400
милионадоларауговорилизаиз
носод820милионадолара.

Тадашњи шеф Међународне
цивилнеканцеларијеуПриштини
ПитерФејт критиковао је начин
накоји је амбасадорСједињених
Америчких Држава на „Косову”
КристоферДелнепринципијелно
лобираода„Бехтел”добијепосао
изградњеаутопута.

 Он је оптужио конзорцијум
„Бехтел–Енка” да кроз креирање
информација врши притисак на
владутзв.Косовададобијупосао.
Каонаградузаобезбеђењепосла
наизградњи аутопутана „Косо
ву”бившиамеричкиамбасадору
самопрокламованој држави Кри
стоферДелдобиојепосаоуком
панији„Бехтел”.

Под притиском америчког ам
басадора у Румунији „Бехтел” је
радио аутопут кроз Трансилва
нију.Посаосу,наравно,добилибез
јавногнадметања.

Дакле,„Бехтел”јесклондирект
номпреговарањууместоучешћу
на тендеру, што је увек праћено
провизијомивеликомштетомза
државуукојојради.

ЈаснојезбогчегаЗоранаМихај
ловић инсистира на сарадњи са
„Бехтелом”, али није јасно докле
ће јеАлександарВучићтрпетиу
влади.ЗарсумуСкотовизахтеви
важнији од државног интереса?!
СудећипоЗорани,јесу.
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Пише:АлександраБелачић

ВеслУстхејзен,познатиипри
знати новинар из Јужноафричке
Републике,објавиојепренеколи
когодинакњигуподназивом„Во
јиславШешељ–најбољиадвокат
насвету”.Овакавнасловупотпу
ностијеоправдан,имајућиувиду
дајеШешељдоногупотукаопри
страсниХашкитрибуналидока
заодајеречополитичком,анти
српскомсудуукојемсепресудене
доносе на основу расположивих
доказа,већискључивоподиктату
западнихсила.

Шешељјебезправоснажнепре
судепровеоскородванаестгодина
у притворској јединици у Шеве
нингену.Затовремеуспеоједана
сопственом примеру покаже сву
накарадностСтатутаиПравилни
ка о поступкуи доказимапрема
којима Трибунал функционише.
Уновембру2014.годинепрактич
нојеистеранизХашкогтрибуна
ла,сазабрињавајућомдијагнозом
карциномасаметастазомипрог
нозомдаћепоживетидолетана
реднегодине.

ВојиславШешељјепобедиобо
лест.ПобедиојеиХашкитрибунал,
који му је 31. марта 2016. године
изрекаоослобађајућупресуду.Није
билоказне,јернеманикривице.Па
ипак, огроманпритисак западних
силадовео једотогададругосте
пеномпресудом(штојесаправне
тачкегледиштанедопустиво)буде
осуђеннадесетогодишњуказнуза
твора због измишљених догађаја
–подстицањадепортацијеипочи
њеногпрогонаХрватауместуХрт
ковциуВојводини1992.године.С
обзиромдајеодлежаонеправедну
затворску казну, ВојиславШешељ
јепо свимпараметрима слободан
човек.Међутим,бившиисадашњи
представници Хашког трибунала
сенесмирују...

ХАШКАПЕДЕРЧИНАПОНОВО
НАПАДА

Некадашњи тужилац Хашког
трибунала Џефри Најс изјавио је

сланикекојисутокомтрајањаман
датаосуђенииупућенинаодслу
жењезатворскеказне.Председник
Српскерадикалнестранкејеодслу
жиосвојуказнуикаослободанчо
векимапотпуноправодаучествује
уполитичкомживоту.

КоментаришућизахтевеЏефри
јаНајса,лидеррадикалајеподсетио
дајеречочовекукојијесклоњен
из Хашког трибунала након при
јавемладог службеникакоји га је
оптужио за сексуално узнемира
вање.Шешељјеитокомборавкау
Шевенингену био одлично обаве
штенипрвијеуказаонаовуаферу
објављивањем књиге докумената
коју је насловио „Лажљива хашка
педерчинаЏефриНајс”.

ХАГНЕОДУСТАЈЕОДСРПСКИХ
РАДИКАЛА

Главни тужилац Механизма за
међународнекривичнетрибунале
Серж Брамерц не одустаје од зах
тевадасрпскимрадикалимабуде
суђено у Хагу. Хашки трибунал је
у децембру 2015. године подигао

заРадиоСлободнаЕвропадајеза
пањенчињеницомдасрпскавласт
нијепонудиланикаквообјашње
њезатоштопроф.дрВојиславу
Шешељу није одузет мандат по
сланика у Народној скупштини
РепубликеСрбије.

– Уколико не постоји ваљан
правниосновдасетонеучини,тај
мандатбимусемораоодузети–из
јавио је Најс, показујући потпуну
неупућеноступравнисистемРепу
бликеСрбије.Какоодузетимандат,
уколиконепостојиваљанправни
основ?! Наиме, чланом 88, став 3.
Закона о избору народних посла
ника дефинисано је да народном
посланикумандатпрестаје „ако је
правоснажном судском одлуком
осуђеннаказнузатворабезуслов
ноутрајањуоднајмањешестме
сеци”.Многиантисрпскимедијии
политичарисвесноманипулишуи
погрешно тумаче законско реше
ње,захтевајућидаАдминистратив
ниодборСкупштинеСрбијеодузме
мандат лидеру српских радикала,
иакосегорепоменутичланзакона
односиискључивонанароднепо

НАПАДИНАШЕШЕЉАНЕПРЕСТАЈУ!

Финансијерпротеста
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оптужницупротивВјерицеРадете,
Петра Јојића и Јова Остојића због
наводног „застрашивања сведока”
упоступкукојијепредТрибуналом
вођенпротивдрВојиславаШеше
ља.ЧетничкивојводаЈовоОстојић
преминуојеумеђувремену,аТри
бунали даље води поступак про
тивВјерицеРадетеиПетраЈојића.
Серж Брамерц је недавно изјавио
даочекујеодлукупожалби„неза
висног тужиоца” против одлуке
Механизмадасеовајслучајпреба
цисрпскомправосуђу.

Војислав Шешељ очекује да ће
битипотврђенаодлукадасуђење
будеодржаноуБеоградуиистиче
даоптуженифункционерирадика
ланемајузбогчегадабрину,пошто
одСержаБрамерцавишеништане
зависи.ОнјенајавиодаћесеВјери
ца Радета и Петар Јојић одазвати
позивунасуђењеуБеоградуиот
криодаћеутомпроцесупреузети
улогуњиховогправногсаветника.

Лидер радикала није желео да
трошимного речи на Сержа Бра
мерцаалије,усвомпрепознатљи
вомстилу,најавиодаћемуполоми
тиносуколикоганегдесретне.

СОРОШЕВИПЛАЋЕНИЦИПРО
ТИВВОЈИСЛАВАШЕШЕЉА

ДрВојиславШешељињегована
ционална идеологија убедљиво

паролом: „Јер нежелим злочинца
у Скупштини!” Протест је одржан
упаркуиспредПредседништваСр
бије,аподокриљеммракаокупило
се свега двадесетак сорошевских
наказа,којесураширилетранспа
рентесаследећимпорукама:„Увек
пиштаљка, никад више пушка!”,
„Ратни злочинци да заћуте да би
сепроговорилоожртвама”,„Жене
противратнихзлочинаца”,„Лезбеј
кепротивратнихзлочинаца”и„Ни
сунашихероји”.

СлепоприхватајућипресудеХа
шког трибунала као меродавне и
кршећи све демократске постула
те,активистиИницијативемладих
заљудскаправазахтевајудасеСр
бимаосуђенимпредХашкимтри
буналомускратимогућностјавног
деловања.Собзиромнатодајесло
бодаговораУставомзагарантовано
право,протестједнеунизумарги
налних антисрпских НВО никако
неможебитиозбиљносхваћен.

Довољно је само цитирати ко
ментаркоји је једаннаш суграђа
нин оставио нафејсбук страници
Иницијативемладих:

–Јединизлочинцисумирнодоп
скипетооктобарскисмрадовиина
предњачкехијенескупљенескоца
иконопца,каоињиховималоумни
бирачи, тровачии затирачи свега
штојесрпско!

сунајвећитрнуокубројниман
тисрпскиморганизацијамачијеје
деловање финансирано од стра
не Запада. Аргументовани скуп
штинскинаступилидерасрпских
радикалапредстављајунерешиву
енигму за све српске издајнике,
којинемогударазоткријуканале
помоћукојихдобијанајтачнијеи
најосетљивијеинформације.

Почетком новембра у Београду
је организован протестни скуп са
захтевомдасеВојиславуШешељу
одузме посланички мандат и за
бранисвакивидјавногделовањаи
оглашавања. Протест је организо
валоудружењеподназивомИни
цијативамладих заљудска права,
којеокупљашачицумладихљуди
задојених евроатлантским вред
ностима и сорошевим парама. Ти
младиљуди,обузетиантисрпском
хистеријомимржњомпрема соп
ственомнароду,неразмишљајура
ционалноиневидедаљеодсвојих
носева,текаотаквипредстављају
идеалнооруђеурукамаЖенауцр
ном,Фондазахуманитарноправо
исличнихорганизацијакојезахва
љујући њиховој глупости и пово
дљивостизгрћуогроманновац.

Протестни скуп под називом
„Увек пиштаљка, никад више пу
шка!” најављиван је на друштве
ниммрежамасафотографијомли
дера Српске радикалне странке и
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настојањеда јеприкажунетако
славном,асрпске јунакенетако
заслужнимзатоксветскеистори
је.ОпхођењемпремаСрбији,свом
оданом савезнику у два светска
рата, у догађајима на овим про
сторимакрајемдвадесетог века,
исведоданаданашњег,некада
шњинашисавезницисупоказа
лидасузаборавилииданецене
огромнежтрвекојејесрпскина
род дао за слободу човечанства.
Каодасузаборавилионеславне
битке,којејесрпскиратникнека
даисамимчудомуспеваодаиз
војујеусвојукорист,паиукорист
истих тих великих, некада саве
зничких земаља, које нам данас
таковраћају.

Изнурена претходно Балкан
ским ратовима, практично не
спремназановиоружанисукоб,
нападнута1914.годинеодстране
Аустроугарске, Србија је морала
дасебрани.Српскувојскучини

Пише:АндријанаАрнаутовић

Вековима уназад, српски на
родсебориозаслободуинезави
сност,противропстваивазалног
односа, прво према Османском
царству,апотомипремаАустро
угарскојмонархији,азначајандо
приносједаоиупобединадфа
шизмом.Токомсвоједугеислав
неисторије, у борбамазаотаџ
бину и слободу, српски војник,
сељак,увекјебиовођенчашћу,
поштењемижељомза јуначком
славом,аснагујецрпеоизжеље
дапотомцимаоставибољу,сло
боднуотаџбину,којаћебитидо
стојнањеговевеликежртве.

Ипоредхрабреиправеднебор
бе и родољубља  који су одувек
красили  српски народ, неброје
нопутасмонасвојојкожиосети
линепријатељскиодносвеликих
западнихсила,покушајепрекра
јања српске историје и њихово

ли су у то времемахом сељаци,
којису,ратујућидалекоодсвојих
села, у срцу носили своје родне
куће,својепородице,својењиве,
што им је уливало додатну сна
гудасеборесамопрегорно,свим
срцем,да непоклекнупредне
пријатељем и ако треба, оставе
иживотенабојномпољу.Српски
ратници су извојевали неке од
пресудних битака уПрвом свет
скомрату,анајфасцинантнијије
биопробојСолунскогфронта,ко
јијеизазваодивљењецелогсвета
премасрпскомвојнику.

НЕЗАПАМЋЕНИСКАНДАЛУ
ПАРИЗУ

Испред Тријумфалне капије у
Паризу,11.новембраовегодине
обележенајестогодишњицапри
мирјауПрвомсветскомрату.Зна
мосвикакојепрославапротекла
икакавсескандалтомприликом
догодио.Као једнаоддржава за

НЕПОШТОВАЊЕ,ПОКОЗНАКОЈИПУТ
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српскежене,убијаланевинудецу,
вадилаипродавалаљудскеорга
не невиних жртава и починила
многедругенезапамћенезлочи
не,частонимакојисуотимали,и
данас отимају  територије једне
суверенедржаве.Тасамопрокла
мованашиптарскатворевина,та
козванарепубликаКосоводанас
постојиифункционишеузподр
шку већине чланица Европске
уније,којојсадашњинапредњач
кирежимтакоусрднотежи.

ПУТУЕУЈЕПОГУБАН

Мисрпскирадикалипотпуно
смо сигурни да у западним си
лама данас немамо  пријатеље.
То су показали много пута до
сада,паево,и овомнајновијом
приликоммоглисмосеизновау
истоуверити.Онисанамакому
ницирајупутемуценаипретњи,
благонаклоно гледају на оти
мање   јужне српске покрајине,
саучествујући у потискивању
једног народа  са његових ве
ковних  простора, успут стално
фалсификујући нашу историју.
Безстидаизадршке,подржава
ју оне који нас вековима тлаче
на најсветијој српској земљи, а
остајуимунинанашвапајиму
котрпну дипломатску борбу за

коју је доказано да је из Првог
светскогратаизашласапроцен
туално највећим бројем жртава,
Србијајенаобележавањуважног
јубилејадобилазанемарљивоме
сто, практично је била потпуно
скрајнута,иуговорупредседни
каФранцускеЕмануелаМакрона,
аниподаштавањеје(не)намерно
изражено и позицијом на којој
је био смештен српски председ
ник Александар Вучић. Може
монагађатиштасуузроцитоме,
разматрати разлоге и изговоре
званичнеФранцуске,алије,било
тонамерноилине,наделудефи
нитивно показано велико непо
штовање према српскомнароду,
безчијежртвесамопрегораихра
брости,питањејекакобисеПрви
светскиратзавршио.

Неможемо, а да не поменемо
заставусамопроглашенемафија
шке државе Косово и присуство
његовогсамозавногпредседника
ХашимаТачијанапрославиито
у,нимањенивише,другомреду,
одмах иза председникаФранцу
ске.АкаквевезеимајуХашимТа
чиитањеговавештачка творе
винасадогађајимауПрвомсвет
скомрату?Далисетаковисоком
позицијомнасвечаностиуказује
частОВК,бандикојајесиловала

очувањеинтегритетасопствене
државе.Сматрамодазбогсамо
убилачке и по истинске српске
интересе деструктивне потребе
да седодвориЗападу, данашњи
напредњачкирежим,попутсво
јихпретходникадосоваца,прави
неопростивегрешке,грешкеко
јима саучествује у понижавању
српског народа данас, и грешке
којимапонижаваиомаловажава
жртву наших славних предака.
Напредњаци истичу да смо ми
малаземља,дајенеопходнодасе
окренемопутукаЕвропскојуни
јиипонављајусличнефлоскуле
као некада досовци. Ми српски
радикалиимамопотпунодруга
чијемишљење.Будећисвесткод
грађанаСрбијеосопственимко
ренимаиславнојисторији,бори
ћемоседаједногданабудемодо
стојни узор нашим потомцима,
борићемоседасеунутарграни
цанашедржаве сутранађу све,
данас окупиране, српске земље:
РепубликаСрпскаКрајина,Репу
бликаСрпска,ЦрнаГора,Косово
и Метохија, Српска Македонија.
Све то, наравно, уз помоћ  при
јатељскихземаљакојенамжеле
добро:Русије,Кинеиузсарадњу
сасвихосталим,намапријатељ
скинастројенимземљама.
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РУСКИАМБАСАДОР
УПОСЕТИ

ВОЈИСЛАВУШЕШЕЉУ

Амбасадор Руске Федерације, његова ек
селенција Александар Васиљевич Чепурин,
посетио је11. октобра  седиштеСрпскера
дикалне странке и састао се са председни
комсрпскихрадикала,проф.дрВојиславом
Шешељем.Уизузетносрдачномипријатељ
скомразговору,господинЧепуринидрШе
шељсуразменилимишљењаоактуелнојпо
литичкој ситуацијиуСрбији, регионуиРу
сији.АмбасадорРускеФедерацијепосебноје
истакаодајепроф.дрВојиславШешељдока
занипријатељРусијеирускогнарода.

Председник Српске радикалне странке
поновио је добро познати став српских ра
дикаладабиСрбијатребалодаодустанеод
европскихинтеграцијаидасеокренесвео
бухватној сарадњи са Русијом путем члан
ствауОДКБинагласиодаСрпскарадикална
странкаодсвогоснивањаимаблискеодносе
са амбасадом Републике Русије у Београду.
ОнјеизразиозахвалностРусијизбогчиње
ницедаовадржаванијепризналаједностра
нопроглашенунезависностјужнесрпскепо
крајине,КосоваиМетохије.

Сусретпријатеља
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АЛЕКСАНДАРШЕШЕЉУСАВЕТУ
ЕВРОПЕ:ЕВРОПСКАУНИЈАПОНИ

ЖАВАСРБИЈУ!

Стразбур–Токомзавршногданапленарногза
седањаПарламентарнескупштинеСаветаЕвропе,
одржаногупрвојполовиниоктобра,члансрпске
делегације, народни посланик и потпредседник
СрпскерадикалнестранкеАлександарШешељна
гласиојеусвомизлагањудаСрбинаКосовуиМе
тохијиимајустатусграђанадругогреда,тедасу
недавнешиптарскепровокацијенарачунсрпског
народа спроведене уз недвосмислену и нескри
вену подршку Сједињених Америчких Држава,
Европскеунијеидругихевропскихинституција.

Шешељјенавеодајеусловкојисестављапред
Србију–дапризнатзв.републикуКосовокаонеза

виснудржаву,упркосРезолуцији1244,којагаран
тујесуверенитетитериторијалниинтегритетРе
публикеСрбије,укључујућиијужнусрпскупокра
јинуКосовоиМетохију–потпунонеприхватљив.

Онјеизразиочврстоуверењедасрпскинарод
никада неће прихватити понижења и да се не
ћепомиритисаокупацијомичињеницомдајена
српскојтериторијиутокупокушајстварањатеро
ристичкедржавеукојојцветајутрговинанарко
тицимаиљудскиморганима.–Србиникаданеће
мењатисвојутериторијузачланствоуЕвропској
унијииСрбијаникаданећепостатичлантаквеза
једнице–истакаојеАлександарШешељ.

Сусретпријатеља
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ским одборима ни у сталним
делегацијамакојеСрбијупредста
вљају у разним организацијама
усвету.Неволенасзатоштоне
ћутимо,штобранимосвојеставо
веиштодоследнозаступамора
дикалскуполитику,уверенидаје
тонајбољезасрпскенационалне
интересеизасвеграђанеСрбије.
Нашипредставницинепутујупо
беломсветуекскурзијски,већда
бисвимапоказалидауСрбијипо
стојеипосланицикојинежеледа
сепонизнододворавајуЗападуи
којима је интерес грађана изнад
свега.

Народнаскупштинаимаистал
ну делегацију уНАТО.Представ
никСрпскерадикалне странкеу
овојделегацијијенароднипосла
никНаташа Јовановић,којаувек
користи прилику да натовцима
објасништаоњимамислисрпски
народидаихподсетидаимни

Пише:ВјерицаРадета

У јавности се често лоше го
вори о народним посланицима
у Народној скупштини Републи
кеСрбије.Затојеувекодговорна
скупштинска већина, која теро
ришући опозиционе посланике
гушипарламентарнудемократи
ју.Понашањепопринципу„може
намсе”ствараутисакдапослани
цинерадеоноштоимјепосаои
уставнаобавеза.

СМЕТАМОЗАТОШТОНЕЋУ
ТИМО

Одувођењавишепартијскогси
стемауСрбијипосланициСрпске
радикалне странке се грчевито
борезасвојаправаизбогтогасмо
увек „проблем” скупштинске ве
ћине.Сметалисмоисоцијалисти
ма и досманлијама и напредња
цима.Неволенасниускупштин

смозаборавилибомбе,убијањаи
разарањеземље.Инећемо.

Од16.новембрауКанади,уХа
лифаксу, одржана је Парламен
тарнаскупштинаНАТО,гдејеИз
вештајоРусијипредставиоБри
танацлордТомасМичелЏоплин.
НаташаЈовановићјеинсистирала
дадобијеречиутроминутномго
ворујерекла:

„Очигледноједајеизвестилац
лорд Џоплин изгубио осећај за
меру и нормалност и да ће на
ставитидаизносиновеоптужбе
противРусије.

Оптужујете Русију да се меша
у унутрашња питања и изборе
у другим земљама, а ви из НА
ТОуправокористите свамогућа
средства за пропаганду како би
креирали широм света поредак
повашеммоделудруштва.Каква

НАТАШАЈОВАНОВИЋОПЕТОСВЕТЛАЛА
ОБРАЗСРПСКОГПАРЛАМЕНТА
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ПремаРусијисепонашатеагре
сивноитимештосеширитеуис
точнечланице.Алиништаодто
га. Апсолутно сте немоћни. Ви у
НАТОстедовољноразједињени,а
Русијасвејача.

Акостезаборавили,даваспод
сетим:Кримјеруски,аКосовоје
српско!”

НАТОДЕМОКРАТИЈА

Наташина дискусија изазва
лајечак12реплика.Литванка,
Немац,Енглез...Наравно,Ната
ши реплика није била дозво
љена. То је НАТО демократија.
АнападалисуињуиСрбијуи
Русију.

Члан наше делегације, на
предњакВладимирЂукановић
реплицирао је и бранио право
НаташеЈовановићнадругачије
мишљење.Рекаоимјеидауби
јајуљудеиправелажневести.

је ваша „демократија”, најбољи
пример за то је бесомучна НА
ТОагресијанамојуземљуСрбију
1999.године,послекојестеомо
гућили албанским терористима
даузвашупомоћизвршенајмон
струозније злочине. Од последи
ца ваших бомби у Србији данас
умируљудиидеца.Мојнародзна
наштастесвеспремниизатоје
огромнавећинапротивНАТО.

КРИМЈЕРУСКИ,АКОСОВО
СРПСКО!

Уовомизвештајукажетеда је
РусијаокупиралаКрим.Тојенајо
бичнијабесмислица:2014.године
98проценатасенареферендуму
изјаснилодажелидасеКримвра
типодокриљеРускеФедерације.

Русија је пријатељ Србије и
штити наш суверенитет и тери
торијалниинтегритет,заразлику
од вас који сте признали лажну
државуКосово.

Наравнодајебилоионихкоји
суукулоаримаизразилидивље
ње Наташи и њеној дискусији,
попутделегатаизТурскеиКазах
стана.

Најзабринутији због Наташи
недискусијебиојешефнашеде
легације, НАТО лобиста Драган
Шормаз.Потрудиосечакидаза
једнедневненовинепошаљеиз
јавуиоптужиНаташуЈовановић
дарушиугледСрбијепредњего
вимНАТОпријатељима.Шормаз,
човекодугледа,познатпокрађи
посланичког мандата. Наравно,
Наташинијесмеонидасеобрати.

Није први пут даНаташа Јо
вановићстаје уодбрануРусије
на међународним скуповима.
Чинила је то и раније, а сваку
прилику користи да се избори
заречипренесеставовеСрпске
радикалне странке. А то није
лакоуразвијеним„демократи
јама”.
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потпредседника Српске ради
калнестранке.

Разговор је изазвао незапам
ћенумедијскупажњуикаотакав
није могао проћи без озбиљних
расправа на друштвеним мре
жама.Нијеизосталаниреакцијa
антисрпског Механизма за кри
вичнесудове(наследникХашког
трибунала) чија представница
ХеленаЕгелстонјенавеладапри
твореници немају право да раз
говарајусамедијимабездозволе
суда,тедајеречјеовероватном
кршењуПравилникаопритвору
којећебитидодатноиспитаноу
склопупосебнеистраге.

Механизамјетакођенајавиода
ћеубудућеприслушкиватиразго
вореРаткаМладића,мадајесви
ма који су упознати са начином
рада Трибунала јасно да се сви
разговориоптуженихипрвосте
пеноосуђенихлицасигурнопри

Срединомновембраималисмо
приликудаудиректномпреносу
на телевизијиХепичујемотеле
фонскиразговоризмеђудвојице
српских јунака – генерала Ратка
Младића и проф. др Војислава
Шешеља. Дарка Младића, сина
генералаМладића,позваојеотац
путемтелефона,аонгајепозвао
дасеобратијавности.Генералсе
јавиоистогтренуткаипоздравио
присутне у студију – водитеља
МиломираМарића,дрВојислава
ШешељаичланарускеДумеПа
вела Дорохина, коме се обратио
натечномрускомјезику.

Генерал је позвао Миломира
МарићаиВојиславаШешељада
гапосетеупритворскојјединици
иистакаодабиволеодапоново
одиграпартијушахасапредсед
никомСрпскерадикалнестран
ке. Младић је такође искори
стио прилику да поздрави и
похвали Александра Шешеља,

слушкујуодпрвогдана.Младић
је предХашким трибуналомпр
востепено осуђен на доживотну
казнузатворапо10од11тачака
оптужнице, ањегова одбрана је
уложилажалбунатупресуду.

Одмах по укључењу генерала
Младића у програм телевизије
Хепи, проевропски фанатици су
започелихајкутражећидасеРе
гулаторно тело за електронске
медије огласи и изрекне казну
овојтелевизији.

Војислав Шешељ је одмах по
укључењу генерала Младића
упозориодабизабранаконтакта
генерала са породицом и спољ
ним светом представљала поку
шај убиства који би вероватно
довеодоњеговесмрти,собзиром
натодајеупоследњевремеуло
шемздравственомстањуидаму
сеуТрибуналукршесваљудскаи
процеснаправа.

ЉУБИВАСДЕДАРАТКО!
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„Такође смо суочени са цензу
ромдруштвенихмрежа,тојеново.
Тојеново.Знате,пребихимаола
жневестикаоCNN.Такоје,пребих
имаолажневестинегодабилоко,
укључујући либерале, социјали
сте,когагод,зауставиицензури
шевести.Моратедаживите–ми
морамодаживимосатим.Морамо
дасенавикнемонато.Морамода
живимосалажнимвестима,пре
вишејеизвора.

Свако однас је донекле попут
новина.ИматеТвитер,имате,шта

На интернету се недавно по
јавио преведени видеоснимак
говора Доналда Трампа на тему
Србије.Увидеоснимкукојиноси
наслов „Шокантно:Шта јеТрaмп
рекаооСрбији”можесепрочита
ти превод према коме амерички
председник говори да је Косово
независна држава и да ће тако
остати,дасуСрбипочинилимно
газлоделанадцивилимаалбанске
националностиидајерускипред
седникВладимирПутинпристао
надоговорсаДоналдомТрампом
према коме Русији припада кон
троланадКримом,аСједињеним
Америчким Државама над неза
виснимКосовом.Ушокантномви
деоснимкуТрампнајављуједаће
Србијапоновобитибомбардована
уколико се буде противила аме
ричкојполитици,тедасуАлбан
цинајстаријиевропскинародко
јемсуСрбиупрошлостинасилно
отимали територије. У наставку
сенаводидасуРусинаводноре
клиДоналдуТрампуда суогор
ченина Србију због дволичнеи
лицемерне политике коју води
српскидржавниврх.

Овајскандалознивидеоснимак
наинтернетплатформуЈутјубпо
ставиојекорисникпоименуAlba
nianBoss.Засвегадваипомесеца,
овај снимак има чак 42.000 пре
гледа.Пажљивимпреслушавањем
снимка,свакокоговориенглески
језикможедапрепознадасеради
о очигледној подвали, с озбиром
даТрампусвомобраћањууопште
не спомињеСрбију, већ говорио
цензуринадруштвениммрежама.

Многи грађани Србије који су
погледали,алинеипажљивопре
слушалиовајснимак,нисупрепо
зналишиптарскупровокацијуиу
својимкоментаримабруталносу
сеобрушилинаамеричкогпред
седника.Трамповговородржанје
21.августа2018.годинеуЗападној
Вирџинији,аунаставкупреноси
моштајеонзаистарекао:

годдаимате,Фејсбук.Алинароде,
не сме бити цензуре. Не можете
одабратиједнуособуирећи–не
допаданамсештаонговориион
је искључен. Тако да, морамо да
живимо са лажним вестима.Мр
зимштоовоморамдакажем,али
немамоизбора,затоштојетода
леко најбоља алтернатива. Љу
дисенемогузалагатизацензуру
зато што, знате шта? Ситуација
бимогладасепреокрене.Ониби
моглибитиследећи.Миверујемо
у право Американаца да износе
својемишљење.”

РАЗОТКРИЛИСМОПРЉАВУ
ШИПТАРСКУПРОПАГАНДУ!
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Пише:ВјерицаРадета

ГодинамауназадшаљемоСМС
поруке за лечење деце и одра
слих оболелих од ретких боле
сти. Молбе чланова породице
праћене дирљивим фотогра
фијама оболелог не оставља
ју никог равнодушним. И нико
нормалан не размишља да би
новац од СМС порука неко мо
гао да злоупотреби. Ни о томе
заштобашнекопопутоногне
срећника Сергеја Трифуновића,
например,изигравадобрувилу
иангажујеседаорганизујепри
купљање новца за лечење обо
лелогодреткеболести.Изашто
јеизабраобаштогнеког,анене
когдругогкојијеуистојилимо
ждајоштежојситуацији?!

Људи реагују људски, а како
се понашају „скупљачи” новца
сазнајемо накнадно из медија.
Разочаравајуће је за сваког до
бронамерног човека када про
читадародитељичиједете,на

реткихболести.Какоћеондада
имобезбедилечење?

ЈАВНОСТОГОРЧЕНА
ЛЕЧЕЊЕМСМСПОРУКАМА

Да би се умирила јавност,
незадовољна СМС лечењем и
разним злоупотребама, Мини
старствоздрављајеформирало
Фондзалечењеобољења,стања
иповредакојесенемогууспе
шнолечитиуРепублициСрби
ји.Амоглоби!

Председник Српске радикал
не странкедрВојиславШешељ
је још 2015. године неколико
конференција за новинаре по
светио малверзацијама мини
страЗлатибораЛончара.Између
осталог, тада је отворено пита
ње лечења оболелих од ретких
болести у иностранству. Махи
нације и злоупотребе у оквиру
тог буџетског фонда су сличне
каоионеуфондовиманасталим
одСМСпорука.Тадатомедијима

жалост,нијепреживелонежеле
даприкупљениинепотрошени
новац усмере на лечење неког
другог детета. Или када се са
знадаСергејТрифуновићновац
прикупљен за лечење усмера
вананекисловеначкифондда
би добио камату којом напла
ћује „свој рад” на пребројавању
наших СМС порука. Нажалост,
праксајепоказаладасеинечи
јаболестзлоупотребљавазарад
личнекористи.

Сдруге стране,имамоМини
старствоздрављачијајеобавеза
даобезбедилечењесвихграђа
наСрбије.Ионихкојуболујуод
честих, као и оних који болују
одреткихболести.Какотооче
кивати одминистра Златибора
Лончара, којем је здравље на
цијезадњарупанасвирали?!Он
размишљасамоопровизијамаи
затоискупуопремуилековена
бављабезтендера.Он,односно
министарство на чијем је челу,
нема ни регистар оболелих од

РЕТКЕБОЛЕСТИЛЕЧИТИУСРБИЈИ!
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нијебилоинтересантно,атреба
лоједабуде.Прошлоједовољно
временадабисетајпроблемдо
садарешио,самодајебилозаин
тересованих.

Никоне знако селечи сред
ствимаиз тогФонда, ни где се
лечи.Тосудваосновнапробле
маидваосновнаизворазлоупо
треба.Министарсехваликоли
ко једецеиодраслихоболелих
од ретких  болести упућено на
лечењеуиностранство,алине
ма одговор на питање колико
њихнијеупућеноизаштоније.
Којисутоусловикојенекотреба
даиспунидабидоспеоналисту
Републичког фонда здравстве
ног осигурања? Препорука ле
кара свакако није. Онда лична
препорука Златибору Лончару.
Ради лии то за провизију?Не
допустивоједаовајвидлечења
нијесвимадоступан,подистим
условима. Мишљење лекара и
лекарскихкомисијасенеуважа
ва,ањиховомишљењебитреба
лодабудејединапрепорука.

ПРОВИЗИЈАПРЕЧА
ОДЉУДСКИХЖИВОТА

Златибор Лончар нема одго
вор на питање (а немају га ни
организатори СМС порука), ко
и на основу којих критеријума
бирадржавуиустановуукојусе
оболелодетеилиодраслаособа
упућујенатакоскуполечење.Ко
делипровизијузаизбордржаве
иустанове?

О овом проблему говорили
супосланициСрпскерадикалне
странке на седницама Народне
скупштине. Конкретно, питали
смо Златибора Лончара зашто
сеза13пацијената(осаммало
летних и пет одраслих особа)
оболелиходреткепрогресивне
метаболичке болести, мукопо
лисахаридозе, не обезбеди лек
којибиспречиодаљенарушава
њењиховог здравља и сачувао
им животе. Пред целокупном
јавношћу министар Златибор
Лончарјерекаодасенатомера
диидаћеовипацијентидобити
драгоценилек.Идобилису.Њих
осам. Петоро није. Поставља се

то била скупаинвестиција, али
собзиромнаценукоштањасва
ког лечења појединачно у ино
странству, свакако би се веома
брзоисплатила.Осимштобисе
уСрбијилечилидржављаниСр
бијеоболелиодреткихболести,
Србија би постала и центар за
лечење таквих болести за овај
деоЕвропе.

АкојетачнооноштоАлексан
дар Вучић свакодневно пона
вља,дајебуџетскисуфицитсва
когмесецасвевећи,даубуџету
имановцадане знајуштаће с
њим, ево нека једанпут послу
шајуСрпскурадикалнустранку
инекаурадебарнештодоброи
кориснозасвојеграђане.

За претходне три године од
када је то др Војислав Шешељ
предложио могли су се обезбе
дити и материјални и стручни
услови за лечење оболелих од
реткихболестиуСрбији.Штета
је што надлежни властодршци
нерадеуинтересународа.Када
будетако,свимаћебитибоље.И
здравимаиболеснима.

логичнопитањенаосновукојих
критеријума је Златибор Лон
чаризабраокометреба, акоме
непродужитиживот.Илијеина
овај начин само оправдао свој
озлоглашенинадимак.

Проклетепровизијесуоснов
ниразлогизкојегсенеприступа
озбиљномисистематскомлече
њуоболелиходреткихболести.
Начинпостоји.Немавоље.

Општепознато је да Срби
ја има светски познате врхун
скелекаре специјалистеу свим
областима.Исвисувољнидасе
идаљеусавршавајуиуче.Тоим
треба омогућити и стварати и
стручњакезалечењереткихбо
лести.Многитовећјесу.

Уздравствосе,премаречима
министра Лончара и Алексан
дра Вучића, улаже много нов
ца. Набавља се најсавременија
опрема. Граде се и реновирају
постојећиклиничкицентри.Бар
једанједосадамораобитиопре
мљен и оспособљен за лечење
реткихболести.Истинаједаби
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Пише:ЖанаЖиваљевић

Колико смо пута поновили да
нам је заборав највећи неприја
тељ?

Преиспитајмо се колико смо
тогазаборавили;коликотогани
смообнављалидабисмосачували
памћење.Акозаборавља,увекпо
чињеиспочетка.Аконађетрагове.

Кадасусрпскирадикалипобе
дилинаизборимауогледнојоп
штиниЗемун1996.године,после
52лета сменили су комунистеи
њиховувишестраначкуваријанту
–социјалисте,савласти.Биојето
цунами.

Једна од првих и  најважнијих
одлукарадикалскевећинеуСкуп
штини општине била је проме
на датума ослобођења по којем
јепразнованданопштине.После
вишеодполавека,1997. године,

ШТАЈЕОВАЈРАДИКАЛНИ
РАСКИДСАПРОШЛОШЋУ
СУШТИНСКИЗНАЧИО?

Укидањемидеолошкогмонопо
лана„праву”страну–онћедеце
нијупотомослободитипросторза
рехабилитацију„народнихнепри
јатеља”,паиправносудскоизјед
начавањеослободилацаитимеи
помирење четника и партизана.
Докраја2016.године,када јеис
тицаозаконскирокзарешавање
захтева, рехабилитовано је око
трихиљадељудисачијихимена
јескинутжиг„издајника”,аосло
бодиоци,иподкокардомиподпе
токраком, изједначени су у свом
антифашизму.

За нашу тему је важније ски
дањенеписанезабранеширења
истинеојунацимаВеликограта,
укојемсуСрбизаслободуотаџ
бинедали60одстомушкогста
новништва.

празникЗемунацапостаоје5.но
вембар,данкада јесрпскавојска
1918.године,гонећинепријатеља
предсобомпрекоДунава,ушлау
Земун.Уславупобедесрпскогсе
љака ишајкаче овом одлуком је
поништена партизанска светко
вина,  идеолошкинаметнута по
сле1944.године.

Стварисутаданапоконпоста
вљененасвојеместо,наделуједо
казано поштовање чињенице да
историјанепочињеодпоследњег
победника.Такојерадикално–до
дана данашњег, пензионисан 22.
октобар.

Земунци и данас, 22 године
заредом, сазнају детаље вели
ке битке за Београд и Земун, а
током свог кратког мандата од
2000. до 2004. ни досовцинису
променили обележавање вели
когдатумаземунскеисторије,5.
новембра,каоДанаопштине.

ВРЕМЕКРАТКОГПАМЋЕЊА
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Последично, недуго затим
уследићеизакономгарантовано
право на рехабилитацију неис
томишљеника,тећесудскибити
рехабилитовани, рецимо, жан
дариизБелеЦрквеБогданЛон
чариМиленкоБраковић,којесу
7.јула1941.годиненадужности
убили деценијама слављен као
устаникЖикицаЈовановићШпа
нациЦветинСолдатовић,штоје
прослављанокаоДан устанка у
Србији.Разголићено,толикопу
таусрпскојисторијипоновљено
братоубиство,данассаморетки
заблуделиславе–7.јулијезасва
ког идеолошки непомраченог
Србина дан жалости, јер је још
једномСрбинпуцаонаСрбина.

Рехабилитованисуи„Краљи
цамајка”,како јенародпрозвао
МаријуКарађорђевић,последњи
краљ Петар Други, кнез Павле
и кнегињаОлгаињихова деца,
кнегиња Јелисавета и кнезови
АлександариНикола.

Љагеиздајникаинародногне
пријатеља и колаборационисте

Приче о српским војводама,
њиховимподвизима, алии стра
дањимаодновихкомунистичких
власти, истакнутим борцима и
пријатељимаСрба заузеле су, ко
начно,заслуженоместоунаписи
ма,чланцима,фељтонимаинасло
вимастудијаикњига.

Велику заслугу у скидању ем
барганаистинуодигралесуупра
во одлуке попут ове Земунске
скупштине,да сепроменидатум
обележавањаДанаопштине.Као
што се грудва у слободном паду
увећава у лавину, једна нова, до
таднедовољнопознатаистинао
српскомјунаштвуихеројствуис
казаном у Првом светском рату,
каоиуБалканскимратовима,са
својим поретком, вредностима
грађанскогдруштванапрагуин
дустријализацијеиукултурном
успону, испричана јавно и до
ступнасвима,доказалаједасрп
ска историја није почела 1944.
године.Онајерелативизовалаи
расклиматала поредак успоста
вљен на идеолошкој правовер
ности.Комунистичкој.

фашистаослобођенисуикоман
дантЈугословенскевојскеуотаџ
биниДрагољубДражаМихаило
вић,председникизбегличкевла
де у Лондону Слободан Јовано
вић,бившипремијерКраљевине
ЈугославијеипотписникТројног
пакта Драгиша Цветковић, ко
месар за избеглице у Недиће
војВладиТомаМаксимовић.На
поновном одлучивању је случај
команданта Горске гарде Нико
леКалабића,анадлежнисудови
водеи поступак за рехабилита
цију „српскемајке”,некадашњег
председника српске владе под
немачком окупацијом, Милана
Недића.

Она грудва која је, сада већ
далеке 1997, изазвала лавину,
протресла је и продрмала срп
ско друштво. Злочини кому
ниста над недужним српским
домаћинима, добротворима,
нејачи и потомством још увек
се,међутим,непроцесуирају, у
заветрини неокомунистичких
владара, њихових потомака и
наследника.
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ко јеЉубица, ко је Давид, ко су
свитиљуди.Испададаоникоји
то„никаданегледају”знајумно
говишеидетаљнијеодмене,која
гледам. Интересантно! Заправо,
ти лицемери су јаднији од уче
сникаријалитипрограма.Онису
зажаљење.Њиманијелакоусоп
ственојкожи.

На тему штетности ријалити
програмамногосепишенадру
штвениммрежама.Тусампрочи
таладаДалила„несме...”,„Јаћуиз
гаситиПинкиХепи”,дасутакве
емисије срамота за националну
„фрекфецију”,паондада„бисмо”
ми„требалида”,падаони„нема
ју...” Ређају себисери „интелекту
алнеелите”која секријеизала
жнихимена,наравно,редовноуз
сочне псовке какве ни у једном
ријалитијуникаданисамчула.

Наравно да постоје људи који
заиста не гледају ријалити про
граме, као што има и оних који
никада не гледају утакмице, ве
сти, домаће или стране серије...
Свејестварличногизбораиинте
ресовања,алитаквиљудинемају

Пише:ВјерицаРадета

Гледам ријалити програме и
читамоњима.Непратимсваки
детаљ и не прочитам баш све.
Најдетаљније се о томе инфор
мишемодонихкоји„никада”ни
супогледалиниминуттог„срам
ног” програма на телевизијама
са националном фреквенцијом.
Тосулицемерикојимиследасу
ваљда савременији, начитанији
и образованији од других само
зато што лажу да никада нису
погледали ниједан сегмент не
когодријалитипрограма.

Многиодњихволеда,онакоу
пролазу, уз поздрав мало проћа
скају.Иодмахидемантра:„Боже,
јатеодвратнеријалитијеникада
не гледам. Оно је страшно.” Он
дауследедетаљи...онокадаКија
речеЛуни,аИванМаринковићи
Миљана... Баш је онај Слоба без
образан, аМили једобардечко...
АлександраиДавидсу...ЈаднаЉу
бица...АштојеРужицалепа...

Понекадтекоји„никаданегле
дајуријалитипрограме” упитам

потребуда се  тиме јавно хвале,
нити да пљују по некоме ко то
гледа. Као и нормални корисни
цидруштвенихмрежа,посетиоци
кафићаилибиблиотека.

Имаи оних који критикују др
ВојиславаШешељазбог,каково
ле да кажу, учествовања у рија
лити програмима. Не знам како
онизнајудаонтамогостујеаконе
гледају,алиакосувећтакодобро
упућени,ондабитребалодазнају
идаоннијеријалитииграч.Уче
ствује у емисијама на себи свој
ственначин,атојенештосасвим
другоодоногаштомутидуше
брижнициприписују.

ШЕШЕЉЕВАРЕЧ
ТРЕБАДАСЕЧУЈЕ

ВојиславШешељјеполитичар,
доктор наука, универзитетски
професор, човек са великим ис
куствомуполитичкојборби,који
засобомиманадесетиненаслова
објављених књига  и брилијант
ну победу у Хашком трибуналу.
Збогсвегатога, његоваречите
какотребадасечујеионтребада

ФЕНОМЕНРИЈАЛИТИПРОГРАМА
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ријалитипрограмима.Тусусво
јинасвоме.Углавномзавидеуче
снициматихпрограмакоји,како
кажу,лакозарађујупаре.Акојеи
тако, то су паре комерцијалних
приватнихтелевизија,којемогу
даихтрошекакогодхоће.Оба
везаимјесамодадржавиплате
порез,каоштосуплатилиина
ционалнуфреквенцију.

Нежелетидежурникритичари
дапризнајуколикокористинаро
дудоносисвакогостовањедрВо
јиславаШешељаунекомријали
типрограму, и за учесникерија
литија,алиизасвекојигледајуте
емисије.ВојиславШешељникада
није потценио или увредио ни
једног ријалити играча. Увек им
делидобронамернесавете,прича
ополитици,оХашкомтрибуналу,
о историји, социологији, о свему
штоиучесницимаигледаоцима
програмаможеда будекорисно
ипоучно.Успевадаихмеђусобно
помири,даихусмеринадруштве
нокорисневредности,даимбу
депсихолог, саветодаваци да се
узосмехилепуречнаметнекао
ауторитет.Тимљудиматотреба.

сепојављујенасвакојтелевизији
иусвакомпрограму.Наравно,го
стујесвудагдејетомогуће.Ишао
бионинаЈавнисервисинаН1те
левизијуинаПрву,алитамонема
приступа. Учествује у јутарњим
програмима телевизија које га
позивају,каоиуозбиљнимполи
тичкимитематскимемисијама.И
свудаимаштадакаже.Присуство
дрВојиславаШешељаунекојеми
сији гарантује велику гледаност,
штоједоброзасвакутелевизију,
аизаВојиславаШешеља.Небави
сеонполитикомдаганиконеби
чуоивидео.Напротив.

Др Војислав Шешељ уме са
сваким саговорником. Увек је
спремандаукрстиаргументе,да
изнесеисторијскечињенице,да
покаже и знање и образовање.
Одличноторади.Томупризна
јуионикојиганеволе.Сметаим
радикалска доследност и идео
логија. ОниШешељеве анализе
политичкихдогађаја у земљии
свету нису у стању озбиљно да
коментаришу. За то је ипак по
требнообразовање.Али,затоко
ментаришуњегова гостовањау

Требасвакомоднасунекимтре
нуцима.Њимапоготово,збогспе
цифичнихусловаукојимапоне
коликомесециживе,безконтак
тасаспољнимсветомиблиским
људимасакојимаиначеживе.

Ти, углавном млади људи, су
исти они које свакодневно сре
ћемонаулици,укафићима,утр
жнимцентрима.Многикојесрет
немо можда маштају о уласку у
некиријалити,каоштосуотоме
маштали и прижељкивали они
који сутренутноунекомодтих
програма.Мождасетилицемери
који се згражавају над ријалити
програмомдивелепоти,фризури
илигардеробинекогодријалити
играча.Наравно,онитонебипри
зналијавно,алисамизнају.

ВојиславШешељ и учествова
њемуемисијамауоквируријали
ти програма показује, пре свега,
дајевеликичовек.Зањегасусви
тиљудисамољуди,саврлинамаи
манама.Изадовољанјеаконеко
ме помогне саветом, сугестијом,
објашњењем.Нијемутешко,адо
бромуиде.
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Пише:МаркоПауновић

У прет ход ним тек сто ви ма по
ку ша ли смо да бли же об ја сни мо 
по јам бо та и бо то ва ња у сми слу 
за ни ма ња, као и ка ко да пре по
зна те по ја ву и де ло ва ње ових 
дру штве но „ко ри сних” ви ру са 
ме ђу на ма. Ка да го во ри мо о бо
то ви ма и бо то ва њу, мо ра мо се 
за пи та ти шта је свр ха њи хо вог 
де ло ва ња и за што они по ста ју 
све ва жни ја ка ри ка у струк ту ра
ма стра на ка ко је се бо ре за сва
ки глас. Пре све га, сми сао бо то ва 
је сте да се у пот пу но сти овла да 
ме диј ским про сто ром, као и да 
се по сва ку це ну ве ћи ни на мет ну 
ми шље ња и ста во ви јед не ма ње 
гру пе љу ди ко ја по вла чи нај бит
ни је по те зе у др жа ви. Ка ко су се 
дру штве не мре же у прак си по
ка за ле као не ис цр пан ме диј ски 
про стор за ма ни пу ла ци је, та ко су 
и бо то ви до би ли на це ни уну тар 
струк ту ра по ли тич ких стра на ка. 
Го то во да је не мо гу ће за ми сли ти 
би ло ка кав до га ћај у Ср би ји без 
озбиљ ни јег „бот ту бот” су ко ба 
на дру штве ним мре жа ма. За што 

при ме ћен и при ме њен у Ср би ји, 
већ се пр ви пут по ја вио у кам
па ња ма про е вроп ских стра на ка 
уну тар ЕУ, ода кле је успе шан 
пел цер, ло гич но, пре у зет и код 
нас. Је дан од ци ље ва је сте да бот 
по ста не јед на вр ста но ви на ра ко
ји ће ста во ве сво јих во ђа да ље 
на ме та ти као сво је. На тај на чин 
не бит не те ме по ста ју бит не, љу
ди ма се ка че раз не ети ке те, а на 
пре о ста лој ма си је сте да то при
хва ти, по ве ру је и ши ри да ље. 

Не рет ко се де ша ва да  бо то ви 
бив шег ре жи ма по ста ну и бо то
ви са да шњег, па уз до бро по зна
ва ње пр ља вог ве ша бив ших ор
та ка по ста ју го то во иде ал ни за 
ово за ни ма ње. Кр ле је школ ски 
при мер јед не бо тов ске ма ти це 
ко ја је про ме ни ла та бор, али не 
и обра зац по на ша ња. Прак тич но, 
то су љу ди чи ја реч не ма ни ка
кву те жи ну и ни ка кву вред ност, 
али се о њи ма го во ри и они се 
ко мен та ри шу. Те ме се сме њу ју, 
док љу ди до би ја ју са мо по лу ин
фор ма ци је. По гле дај те са мо над
на сло ве чла на ка у елек трон ским 

су бо то ви ва жни и ко су они? Да 
ли бо то ви пре те да по ста ну но ви, 
мо дер ни но ви на ри ко ји за га ђу ју 
и за тр па ва ју ме диј ски про стор 
Ср би је?

ПРОФИЛЈЕДНОГБОТА

Бот је нај че шће осо ба без за
ни ма ња, без ика квог прак тич но 
упо тре бљи вог зна ња, углав ном 
без о бра зна и у сва ком тре нут ку 
спрем на на про во ци ра ње. Бот је 
не рет ко и осо ба ко ја је у не ком 
сми слу про бле ма тич на, па ње но 
де ло ва ње ни је при ме ре но за јав
не на сту пе, а ка ко се у стран ка
ма мо ра ју ухле би ти и они ко ји 
ни су за по ка зи ва ње, ло гич но је 
да је бо то ва ње пра во за ни ма ње 
за та кве. Би ло је чак и слу ча је ва 
да по зна ти ји бо то ви уче ству ју у 
афе ра ма, би ва ју хап ше ни и при
во ђе ни. Не ки су чак уче ство ва ли 
и у на ме штаљ ка ма са про да јом 
ста но ва, а они за ни јан су сна ла
жљи ви ји су до гу ра ли и до ме ста 
ше фо ва ин фор ма тив них слу жби 
нај ва жни јих др жав них ин сти ту
ци ја. Овај фе но мен ни је пр ви пут 

БОТОВАЊЕКАОМОДЕРНОЗАНИМАЊЕ
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ме ди ји ма: скан да ло зно, сен за ци
о нал но, но во, хит, ур не бес, ка да 
про чи та те ово, ка да про чи та те 
оно... Нај че шће су то са мо го ми
ле глу по сти и те ма ко ји ма је дан 
нор ма лан чо век у Ср би ји не би 
тре ба ло да се ба ви. Ако сте и по
ми сли ли да је то слу чај но, ва ра
те се – ни је! Крај њи циљ је сте да 
ви ше ни са ми не бу де те у ста њу 
да ра за зна те исти ну, па са мо би
ра те стра ну у од но су на то шта 
вам је бли же или по пу лар ни је. 
За ве де ном ма сом је нај лак ше 
вла да ти. Они ко ји схва те су шти
ну, пре ла зе у ви ше не го огром ну 
ма њи ну и по пра ви лу по ста ју не
схва ће ни и раз о ча ра ни, а то раз о
ча ре ње ка сни је во ди у па сив ност 
и не за ин те ре со ва ност. На кра ју 
кра је ва, обра зо ван и вас пи тан 
чо век на дру штве ним мре жа ма 
за и ста по ста је не мо ћан и ми но

бућ ка? Бућ ка је пот пу но ре жи
ран ме диј ски до га ђај ко ји по чи
ње та ко што се иза бе ру спо ред ни 
ли ко ви ко ји су жр тве спо ред них 
до га ђа ја. Про е вроп ски со мо ви 
за тим ма сов но и ор га ни зо ва но 
ши ре не за до вољ ство, со ли дар
ност, нај не га тив ни је ко мен та ре у 
ци љу бла ће ња пред став ни ка ре
жи ма. Ре жим за то вре ме ћу ти и 
тр пи кри ти ке, док њи хо ви бо то
ви с не стр пље њем че ка ју на знак 
да кре ну у кон тра на пад. Да ни ма 
се ши ри ко лек тив на хи сте ри ја, 
пљу ште ко мен та ри и пљу ва чи на 
и баш та да ка да до ђе до вр хун
ца, а сам до га ђај по при ми еп ске 
раз ме ре, по ја вљу ју се пред став
ни ци ре жи ма ко ји тај „про блем” 
ре ша ва ју. То је знак да ре жим ски 
бо то ви кре ну у кон тра у дар, ко ји 
се сво ди на: „Шта са да ка же те?”; 
„Бра во, пред сед ни че!”; „То је 

ран пред бу ји цом ба ха тих и без
о бра зних стра нач ких вој ни ка и 
бо то ва. Се ти мо се сви бо то ва лу
дог Ра ду лa, као и пла ће них бо то
ва Ву ка Је ре ми ћа. Оста је на да да 
ће ови при ми тив ни дру штве ни 
па ра зи ти на вре ме би ти пре по
зна ти и укло ње ни.

МЕДИЈСКАБУЋКАЗА
ПРОЕВРОПСКЕСОМОВЕ

Не ки од вас ће мо жда овај под
на слов схва ти ти као пре о штар и 
груб, али ве руј те да у прак си то 
из гле да још и мно го цр ње и го
ре. По ку ша ће мо то сли ко ви то да 
об ја сни мо. Као што сви зна те, 
сом је ри ба ко ја се ло ви на бућ ку, 
чи ји звук пред ста вља ма мац за 
ри бу ко ја ће по ста ти плен. Исто 
ва жи и за ве ли ки број углав ном 
про е вроп ских бо то ва. Шта је 
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пра ви гра до на чел ник!”; „Та ко се 
бри не о гра ђа ни ма”... Не рет ко се 
де ша ва да и са ми ак те ри окре ну 
ле ђа они ма ко ји су их на по чет ку 
бра ни ли, а он да бор ци за њи хо ва 
пра ва кре ћу са пљу ва њем истих 
тих жр та ва. Ка ко су те при че већ 
до би ле ве ли ку ме диј ску па жњу, 
епи лог је го то во по пра ви лу хе
пи енд уз са ку пља ње јеф ти них 
по ли тич ких по е на! Се ти те се са
мо број них слу ча је ва на вод них 
при сил них исе ља ва ња по ро ди ца 
у ко ји ма су жр тве ста ле на стра
ну ре жи ма и ка ко су их са мо про
е вроп ски бо то ви ста ви ли на стуб 
сра ма и за си па ли нај стра шни јим 
увре да ма. Школ ски при мер ова
квог скан да ло зног по на ша ња је

још ва ма ве ру је...”; „Гра ђа ни су и 
прет ход ни пут ви де ли...” 

Да кле, бућ ка је бла га реч!

ОПШТЕПРИХВАЋЕНО
НЕЗНАЊЕ

Оп ште при хва ће но не зна ње 
пред ста вља фе но мен ко ји се го
то во одо ма ћио у јав ном мње њу 
Ср би је. Не рет ко се де ша ва да 
мно ги у Ср би ји на сва ко дру га
чи је ми шље ње ска чу и ви чу – то 
је го вор мр жње, а да за пра во не
ма ју пред ста ву шта то уоп ште 
зна чи. Иста ствар се де ша ва и са 
пој мом рат ни зло чи нац. Проф. 
др Во ји слав Ше шељ је при ли ком 

сте и од нос пре ма су пру зи уби
је ног Оли ве ра Ива но ви ћа, ко ју 
су на кон уби ства ње ног су пру га 
бо то ви уз ди за ли до ни воа кне ги
ње Ми ли це. Чим су у јав но сти 
по че ле да се по ја вљу ју фо то гра
фи је са пред став ни ци ма ре жи ма, 
по че ле су нај срам ни је увре де на 
њен ра чун. У су шти ни, тан ка је 
ли ни ја из ме ђу по хва ла и увре
да! Све за ви си са мо од јед ног 
па ра ме тра – да ли сте власт или 
опо зи ци ја. На са мом кра ју, при 
сва кој сле де ћој бућ ки и ре ша ва
њу бу ду ћих про бле ма иде под
се ћа ње на прет ход не про бле ме 
ко је је ре жим успе шно ре шио, 
уз не из о став не ко мен та ре: „Та ко 
сте при ча ли и он да ка да...”; „Ко 

СНСботЛанаЂурашковић-варалаљудепозивајућисенастранку
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нор не ор га ни за ци је, ко је нај че
шће има ју по два де се так чла но
ва, по ста ју бит не и њи хо ви на во
ди се ко мен та ри шу. Као шлаг на 
тор ту иде фи нал ни по тез, а то су 
ко мен та ри пред став ни ка ре жи ма 
ти па: „Ми се не ба ви мо та квим 
ства ри ма”; „Ми пре да но ра ди мо 
и не ма мо вре ме на за то”; „Оста
ви ће мо на ро ду да да свој суд о 
то ме”... Бо то ви на са мом кра
ју уда ра ју гланц на дру штве ним 
мре жа ма ма сов ним ше ро ва њем 
и ко мен та ри са њем из ми шље них 
и пот пу но ап сурд них до га ђа ја 
и дез ин фор ма ци ја. Све ово је су 
јеф ти ни по ли тич ки три ко ви ко ји, 
на жа лост, вр ло че сто ла ко про ла
зе у народу.

и сит ни ји ко а ли ци о ни парт не ри 
ко ји уско че уко ли ко је ре жи му 
по треб но да не ко бу де кри ти ко
ван с бо ка. За што баш они и у че
му је њи хов зна чај?

Њи хов зна чај је дво струк, а 
њи хо во де ло ва ње ни је ни ма ло 
бе за зле но. Зна чај њи хо вог пљу
ва ња по ли тич ких про тив ни ка је
сте у то ме што они на вод но на
сту па ју као про тив ни ци ре жи ма 
и ти ме по ку ша ва ју да при до би ју 
сим па ти је опо зи ци о них гла са ча. 
За тим до би ја ју ме диј ски про стор 
и по моћ да ла жне при че што ду
бље уђу у на род. Та ко за вр ша ва ју 
по сао, а да ре жим кон крет но ни
је мо рао да пр ља ру ке. Та ко ми

сво јих го сто ва ња де таљ но об ја
шња вао шта пред ста вља го вор 
мр жње, као и то ко је сте а ко ни је 
рат ни зло чи нац. Ни је рет кост да 
се љу ди по зи ва ју на пре у де ан ти
срп ског Ха шког су да и не па да 
им на па мет да у Ср би ји ве ли ка 
ве ћи на љу ди уоп ште не при зна је 
пре су де тог ла жног су да.

 
ПОСЛУШНЕПУДЛИЦЕ

РЕЖИМА

По слу шне пу дли це ре жи ма је
су раз не ор га ни за ци је и по кре ти 
ко ји при вид но де лу ју са мо стал
но а за пра во се фи нан си ра ју од 
стра не оних ко ји ма је њи хо ва 
дре су ра по треб на. То су не рет ко 

Келнерифризер-државниврх!
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јила на предлог напредњачког
покрајинског режима. Статут
АП Војводине, који је наведен
као правни основ за доноше
ње спорне одлуке, не познаје
надлежност Скупштине АПВ да
утврђуједатумеодпокрајинског
значаја, који би се свечано обе
лежавали, нити уопште надле
жност АП Војводине да утврди
датуме од покрајинског значаја
постоји. Таква надлежност није
прописана ни важећим закони
манитиУставомРепубликеСр
бије.Дакле,овуодлуку једонео
ненадлежан орган власти, па је
свихшестчлановатеодлукене
уставноинезаконито,каоисама
Одлукауцелини.

Пише:СмиљанаГламочанин
Варга

НЕУСТАВНАИНЕЗАКОНИТА
ОДЛУКА

Посланичка група Др Воји
славШешељ–Српскарадикална
странка у Скупштини Аутоном
не покрајине Војводине преда
ла је13.новембра2018. године
УставномсудуРепубликеСрбије
иницијативу за покретање по
ступка за оцену уставности и
законитости одлуке покрајин
ске скупштине о утврђивању и
свечаном обележавању датума
од покрајинског значаја, коју је
Скупштина АП Војводине усво

Српски радикали су још при
ликом расправе у Скупштини
оспорили легитимитет и изне
линизпримедабананеуставан,
незаконит, неук и неутемељен
предлог Одлуке о утврђивању
датумаодпокрајинскогзначаја.

РАДИКАЛИИНИЦИРАЛИ
ПРИСАЈЕДИЊЕЊЕ

Покрајинскавластпроглаша
ва25.новембарзанекакавДан
Војводине, мада 25. новембар
нема никакве везе са Војводи
ном,јер1918.годинеВојводина
не постоји, не представља ни
какву територијалну одредни
цу.

СРПСКИРАДИКАЛИУСЕВЕРНОЈ
СРПСКОЈПОКРАЈИНИПОДНЕЛИ
ИНИЦИЈАТИВУУСТАВНОМСУДУ
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овимпросториматоком20.века.
Српскарадикалнастранкајепо
носнаназаслугеуприсаједиње
њуСрбији.

Српска радикална странка
предлажедасе24.и25.новембар
прогласе за државни празник
подназивомДаниприсаједиње
ња,којићесепразноватинапро
сторучитавеРепубликеСрбије,а
несамонапросторуАПВојводи
не,јерзначајисторијскиходлука
донетихнаРумскојиВеликојна
роднојскупштиниуНовомСаду
превазилази оквире Покрајине.
Тосуодлукеоддржавног,наци
оналногзначаја.Српскирадика
лиистичукакоочекујудаћесе
Уставни суд приликом доноше
њаодлукеоиницијативиСрпске
радикалне странке искључиво

НаВеликомнародномзборуу
Румиодржаном24.новембрате
године, донета је одлука опри
саједињењу Срема Краљевини
Србији.Дан  касније, 25.новем
бра,Великанароднаскупштина
Срба,Буњеваца иосталихСло
венаједногласнодоносиодлуку
о присаједињењу Баната, Бара
ње и Бачке Краљевини Србији.
ИницијаторсазивањаВеликена
роднескупштинебиојеСрпски
народниодбор,начијемчелу је
биоЈаковЈашаТомић,вођаСрп
скерадикалнестранкеивелики
народни трибун. Захваљујући
чврстом, одлучном и непоколе
бљивом ставу Јаше Томића да
„првотребаобућисрпскукошу
љу,апотомјугословенскикапут”,
избегнута је велика трагедија,
којабизадесиласрпскинародна

руководити Уставом, законима,
правомиправдом,анеполитич
киммотивима.

АП Војводина и покрајински
органиимајунадлежностдара
де само оно што је прописано
Уставом, Законом и Статутом
АПВ.Извантихпрописа,АПВој
водина не може проширивати
својунадлежност,каоштојеучи
њеносаОдлукомоутврђивању
датумаодпокрајинскогзначаја.
Ова Одлука је пуна контрадик
торности,историјскихфалсифи
катаибесмислицаипредставља
огледало напредњачког покра
јинског режима. Одлука покра
јинскескупштинеоутврђивању
датума од покрајинског значаја
јенеуставнаинезаконита,изато
морапастинаУставномсуду.

ПочастивенацзаЈашуТомића
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Пише: Смиљана Гламочанин
Варга

Годинама из западних центара
моћипокушавајуданасубедедаје
независно Косово „готова ствар”.
Пропагирају то кроз западне ме
дије,медијеуСрбијиипрекопла
ћенихмрзитељасопственогнаро
даидржаве.

Агитатори Европске уније и
НАТОа нас деценијама  убеђују
даШиптараимабарчетирипута
вишенегоштоихзаправоимана
КосовуиМетохији.Прећуткујуда
сеШиптариувеликомброју сва
кодневноисељавају са територи
је јужне српскепорајинеидаим
стопанаталитетаопада сваке го
динеиминимализују  чињеницу

давеликавећинадржаваусвету
нијепризналатакозвану државу
Косово.

ВЕЛИКАПОБЕДАСРБИЈЕ

ГенералнаскупштинаИнтерпо
лаодбилаје20.новембра2018.го
динезахтевлажнедржавеКосово
за чланством у тој међународној
полицијској организацији. То је
великиуспехипобеда,којујеСр
бијаизвојевалаузпомоћсавезни
цаРусијеиКинекојесусуптилно,
дипломатскиимудролобиралеза
Србију,заправдуиистину.

Данраније,уимеСрбије,апро
тивукључивањапитањапријема
Косова на дневни ред говорили
супредставнициШпаније,Кипра,

Кине, Сирије, Венецуеле, Сурина
ма,аукористувршћивањатетач
кеговорилисупредставнициСАД,
ФранцускеиГвајане.

Већиномгласоваусвојено једа
се20.новембранадневномреду
Генералне скупштинеИнтерпола
нађе тачка о пријему такозваног
Косова. Када је почела  расправа
накојојсеземљеделегатијавља
јузаречиобразлажусвојуодлуку,
укористСрбијесусезаречјавиле
Шпанија,Мароко,Кипар,Кина,Бе
лорусијаиРусија.

У првом кругу гласања, „за” је
гласало 76, против 56, док је уз
држанихбило22.Уследиојешок
председавајућег Генералне скуп
штинеиГенералногсекретарија

ЛАЖНАДРЖАВАКОСОВО
НИЈЕПРИМЉЕНАУИНТЕРПОЛ
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та,накончега јемимопроцедуре
одређенапауза.

Паузаод20минутајеиодре
ђенакакобиделегацијеизашле
из сале и како би САД, Велика
БританијаиТурсканањихиз
вршиле додатни притисак пре
новог гласања.  Али, ни после
другогкруга ,када је „за”било
68, „против” 51, а „уздржаних”
16,такозваноКосово,којеједо
садатрипутаподносилозахтев
зачланствоуИнтерполу–2010,
2015.и2017.године,нијеуспе
ло да обезбеди двотрећинску
већинуи такоиздејствујепри
јем у тумеђународну полициј
скуорганизацију.

Гласање на Генералној скуп
штини Интерпола нам је још
једномпоказалоидоказалоко

сунампријатељиаконе–они
који гласају за отимање нашег
КосоваиМетохијеилионико
ји нас подржавају и помажу у
томедасачувамоиодбранимо
интегритетисуверенитетсвоје
државеускладусаправдом,ме
ђународним правом и Уставом
РепубликеСрбије.

ОЧАЈНИНАПУСТИЛИ
СЕДНИЦУ

Док је Србију, наше савезни
ке и пријатеље, као и све сло
бодномислеће људе у свету
обрадовалаовавест,представ
ници Европске уније, НАТОа,
америчкиамбасадорСкот,бри
танскиамбасадоруПриштини,
ХарадинајиПацоликукајуиоп
тужујуРускуФедерацијуза„ди
вље”лобирањеукористСрбије.

Истина једасу заправоони
далимилионеимилионедола
раиевразалобирањеипропа
гандузасновануналажима,али
им ни поред тога није успело
датакозваноКосовобудепри
мљеноуИнтерпол.

УлазаклажнедржавеКосово
уИнтерползначиобиулазаку
светску полицијску организа
цијукриминалнеквазидржаве
која почива на монструозним
ратним злочинима, трговини
људима, људским органима и
дрогом.

Разочарани  развојем до
гађаја, представници лажне
државе Косово у очајању  су
демонстративно напустили
седницуГенералнескупштине
Интерпола.
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Пише:МаринаНедељковић

Неки друштвени теоретича
ритврдилисудасудруштвене
променепроцесикојисенепре
стано понављају и у друштве
номиукултурномживоту,али
иусамојисторији,тедасуци
кличне промене иманентне
структурамаљудскихдруштава
идасенекествариувек„враћа
ју”,уовомилиономисторијском
облику.Старалатинскамудрост
кажедаје„историјаучитељица
живота”,штојечестоцитирани
деосентенцевеликогговорни
каЦицерона,којагласи: „Исто
рија је сведок времена, светло
истине,животпамћења,учите
љица живота, весник прошло
сти”.

Неговати сопствени иденти
тет,чуватисвојеобичајеијезик,
територијални интегритет и
суверенитетдаинепомињемо,
није баш много модерно, није
„ин”,какосетопопуларнокаже.
Међутим, самооникојинемају
сопственутрадицију,историјуи
аутохтону,особенукултурумо

гу убеђивати друге народе да
семанусвојепрошлости,зарад
некемноголепше,успешнијеи
богатијебудућности,например
уЕвропскојунији.Самоонико
јинемајувластитосопство,мо
гудагаграденаотимањутуђег.

Моја генерација рођена је
1989. године, на тачно 600 го
динаодКосовскебитке.Увре
меговоранаГазиместануипо
рукедајеКосовоСрбија.

Генерација 1999. године, де
сет година млађа, која је овог
лета изашла из средњошкол
ских клупа, рођена је у време
„Милосрдног анђела”, Кума
новског споразума, Резолуције
1244.

Године2009,деценијунакон
НАТО бомбардовања СР Југо
славије, без пристанка Савета
безбедности,једномодглавних
протагониста, Билу Клинтону
шиптарскитерористи,узлично
присуствооткривајукипупри
родној величини, насред При
штине.

ДОГОДИНЕУПРИЗРЕНУ!

Аштачекагенерацијукојаћесе
родити2019.године?Далићене
кивеликидогађајиобележитии
њиховпочетакживота?Далићеи
уњихововремеунајвишемправ
номактуписатидаје„Косовоса
ставнидеоРепубликеСрбије”?Да
лићеодрастатиууверењудасмо
самикривизатоштосунамсру
шилимостовеидаонимакојииза
тогастојетребадасмобескрајно
захвални?Нањиховимпарамаи
душебрижништву...

Деценија. Заисторију и струк
туредугогтрајањаништа.Заљуд
скиживотмного.Мождачакисве.

Ималиизлазаизовоглавирин
тастрадањасрпскогнародаико
мадања његовог бића и његове
територије?Јесулинасприкуца
ли за магарећу клупу или, ипак,
пролазимонапоправномиспиту
изисторије?

Јелизанаспоклич„Догодине
уПризрену” срамотаилипонос?
Стигмаилисимбол?

ДЕЦЕНИЈА!
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Пише:МаринаНедељковић

Системпредстављапосебнувр
стуструктуремеђузависниходно
са који не могу да функционишу
безсвакогодсвојихсаставнихде
лова.Такониполитичкисистемне
можедапружисвојпунидопринос
друштвеномразвојусведокудо
менуодлучивањанеконсултујеи
друге експертске системе, просто
речено–струку.

Проблемчестонијесамоутоме
која је странка на власти, већ на
који начин се креира општидру
штвени систем вредности, да ли
постојиконсензусокоглавнихна
ционалнихпитањаициљева,како
сеизбогкојихинтересавршире
грутација,експлоатацијаиканали
сањезаједничкихресурсауједном
друштву.

Усупротном,добијамоситуаци
ју„држиводудокмајсториоду”.

Тонезначида је једанмајстор,

керамичар, кондуктер илимолер
мањевредануодносунадоктора
наука,адвокатаилилекара,већда,
кадајенаделупогрешанраспоред
задужења,друштвенихположајаи
улогауједномсистему,тајсистем
по природи ствари не може пра
вилнодафункционише.Кадаства
ринисунасвомместу,појединци
неостварујусвојмаксимумитоне
миновноводифрустрацијамаине
задовољству,какоњихсамих,тако
иширихдруштвенихмаса.

Рецимо,јакаодокторандсоцио
логије,нисамученаиоспособљена
запозицијеодлучивања, напри
мер,удоменуздравства,јерјемоје
знањеоовојобластиограничено
наздраворазумскеинтерпретаци
јеиличноискуство,којенемора
бити научно валидно и примен
љиво у пракси вођења великих
здравствених система. Али зато
знамиимамквалификациједави
дим,уочимиобјаснимдалинешто
удруштвуфункционишеилинеи
заштојетотако.Атоијестесушти

на стицања животних компетен
цијаиобразовнихквалификација.

Једно од основних логичких
правиларазмишљањагласидаиз
погрешно конструисане премисе
никаданећепроизаћиваљанакон
клузија.

СТРАНАЧКИПОСЛУШНИЦИ
ОДЛУЧУЈУОСТВАРИМАКОЈЕ

ЖИВОТЗНАЧЕ

ЗаштоствариуСрбијинефунк
ционишу,учистомструктуралном
смислу?Затоштосеприликомдо
ношењаодлукаиусмеравањакуда
каодруштвоидемо,неконсултују
оникојибипонајпреималиштада
кажу.Ипаметноисмислено.Зато
штонисмоискренипремасебиса
мима,преманашиммогућностима
и способностима. Затошто пози
цијеодлучивањанајчешћедопад
нуодређенимљудима,никривима
нидужнима,понекојврстипартиј
скезаслуге,дугаилипотенцијалне
слепепослушностииоперативне
готовости.

Далинекосасумњивомдипло
момиквалификацијамастеченим
на тај начин може да адекватно
перципира, мисаоно поима и до
ђе до решења проблема на исти
начинкаоинекокојегодинесвог
живота посветио управо решава
њупроблемаиздоменасвојестру
ке?Тешко.Никако.Немогуће...

Живимо у свету у којем се ра
пидногубиповерењеуекспертске
системе,уполитичаре,здравстве
нераднике,образовнисистем,вој
неструктуре,уструку.Алинезато
штољудинезнајударадесвојпо
сао,већзатоштоупрвиплан,на
позицијеодлучивања,долазеони
којитуистуструкупонајмањекон
султују,асвојеличнепоривеипо
требестављајуупрвиплан.

Пасепослечудимоштонамсе
зидовиурушавају, радовиодлажу
ипроблемистварају.Овдесенера
диовисокојполитици,већоства
римакојеживотзначе.

„ДРЖИВОДУДОКМАЈСТОРИОДУ”
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ОпштејеприхваћенодајеЕгеј
ско море заједно са мореузима
БосфориДарданелигеографска
границаЕвропе,аБалканскопо
луострвоједнаодњенихприрод
нихцелина.

ЦИЉЕВРОПСКЕУНИЈЕЈЕ
МОНОПОЛНАДБАЛКАНОМ

Из тог разлога перспектива
чланстваЗападногБалканауЕУ
никада није долазила у питање
али јесте политичка воља ње
нихчланица.Сведоксенијепо
јавио јасан политички, економ
скиибезбедносниризик,Балкан
је држан на кратком повоцу. ЕУ
је „историјски прозор могућно
сти да се судбина Балкана чвр
стоинедвосмисленоповеже  са
Европскомунијом”отворилапод
притиском унутрашње кризе и

јачању Азије. Уколико се такав
трендубудућностинастави,мо
жемо да очекујемо да ће поли
тику „приоритета интеграција
западногБалкана” заменитипо
литика„императиваинтеграција
западногБалкана”,анедемократ
скипроцесиуМакедонијиговоре
намдасмовећнатаквомпуту.

ИЗУЗЕТАНГЕОСТРАТЕШКИ
ПОЛОЖАЈБАЛКАНА

Проблеми балканских ратова,
апотомиинтеграција,углавном
сепосматрајуусветлукултурно
историјскихпосебностирегиона,
занемарујући познату Наполео
новуизрекуда„знатигеографи
јунекедржавезначизнатињену
спољнуполитику”.Неопходноје
редефинисати географски поло
жај Балкана како би се одреди
лањеговастратешкавредносту
новим геополитичким околно

спољашњих претњи. Балканске
интеграцијенисурезултатспон
таних жеља и реалног прибли
жавања,већинтересадасе „оја
ча унија, обезбеди стабилности
сачуваутицај”[1].Убрзанпроцес
евроатлантскихинтеграцијаима
за циљ монополизацију сфере
утицајанаБалкану.

Појавом нових транспортних
путеваидистрибуцијомсвевеће
економскемоћинаАзију,мењасе
и геополитичка карта света. Та
ко и Балкан, од проблематичне
југоисточне периферије некада
просперитетнеЕвропе,изненада
постаје спољнополитички прио
ритетЕвропе,којасесаданалази
увеликојкризи.ОдраспадаЈуго
славијеевидентна језакономер
ност – геостратешка вредност
БалканазаЕУповећавасеуправо
сразмерно њеном геополитич
ком слабљењу и истовременом

ЗНАЧАЈБАЛКАНАУВЕЛИКОЈЕВРОАЗИЈИ
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различитих цивилизација. Архе
олошкимископавањимаусавре
меној Грчкој откривено је да су
егејскаимикенскацивилизација
одржавалемногострукевезесаса
афричкимцарствимаМемфисом
иТебом,атакођеисаПредњом
Азијом.Хришћанство,првобитно
насталоуПалестини,првекоре
не ухватило је на обалама Егеј
скогмора,одаклесекаснијеши
риинаосталеделовеевропског
континента. Управо ћеКонстан
тинопољиСолунпостатицентри
изкојихсуенергичнипроповед
ници  покрстили многе народе.
За време Византије, овај регион
биојенамноговећемцивилиза
цијскомнивоуодзападаЕвропе
иналазиосетадауцентрусвет
скихдешавања.

Збоггеолошкихфактораимор
фолошкихособина,ЈованЦвијић
напочеткудвадесетогвекаБал
канназивајединственимпосред
ником између Азије и Европе.
Имајући у видуњегову цивили
зацијскуулогу,  ауторнаводида
Балканскополуострвоимамного
вишеправадасебеназиваевроа
зијскимнегоРусија.ЗакључциЈо
ванаЦвијићаусадашњемгеопо
литичком контексту актуелнији
су него икад. Покушавајући да
помирицивилизацијскепротив
речности Европе и Азије, Русија
се сусреће са жестоким прити
сцима. Балтичке државе заједно
саПољскомиУкрајиномобесми
шљавају сваки покушај повези
вањаЕвропе (Немачке)иРусије
инањенимграницамапроизво
де сукобе високог интензитета,
каоуслучајуДонбасаиЛуганска.
Играјући улогу санитарног кор
дона,рускисуседипокушавајуда
добијунагеостратешкомзначају.
Релаксација односа мало је ве
роватна, а концентрација НАТО
трупанарускимграницамаипо
јачанаратнохушкачкареторикау
Украјиниводеуправцуескалаци
јесукоба,аунајбољемслучајука
замрзавањуконфликта.

ЕВРОПСКИПРОЈЕКАТНА
БАЛКАНУНИЈЕДОБРОДОШАО

Заразлику одизразитоевро
центричне оријентације и анти

стима. Интереси Балкана и бал
канскихнароданајбоље семогу
заштитити правилном географ
скомсамоидентификацијом.

Проучавањембалканског тек
тонскогсистемаможесеизвести
закључакда јењеговагеолошка
структура идентична планин
скомвенцукојисепростиредуж
МалеАзије.Упрошлостијепосто
јаосувоземнимосткојијеспајао
Малу Азију са Балканом и који
је,уследдугихгеоморфолошких
процеса, проломљен и попла
вљен Егејским морем. Дардане
ли,Босфор,каоибројнаострвау
Егејском мору не раздвајају два
континента, већ сведоче о при
роднојцелиниМалеАзијеиБал
кана.

Желећи да повучемо јаснију
границу између Европе и Ази
је, могли бисмо да се позовемо
наПтоломеја,који је за границу
сматраопланинскивенацкојисе
непрекидно пружа од запада ка
истоку,тј.одЦрногМорадоАлпа.
ПтоломејјеимаоувидуКарпатеи
Динариде,којисеуправцусевер
југсужавајураздвајајућиБалкан
најужниисевернидео.„Централ
нобило”уантичкимвременима
раздвајало је цивилизацију од
варвара,аудобаренесанседоби
јаназивKatenaMundi.Јужнидео
Балканског полуострва преко
МалеАзијеповезанјесаИндијом
и Египтом, колевкама најстари
јих цивилизација, а северни део
повезанјепрекоПанонскенизије
саБечом,„вратимаЕвропе”.Због
оваквог географског положаја,
Балканбитребалоидентифико
вати као двоконтинентално по
луострво.

Руска платформа, јединстве
наконтиненталнавезаЕвропеи
Азије, није имала толики значај
затошто сепродужава у сибир
ске степе и централноазијске
пустиње.ЗаразликуодБалкана,
који једиректнобиоповезан са
колевкама цивилизације, са ру
ске платформе вребала  је опа
сностодазијскихварвара,Хунаи
Монгола. Историјски, Балкан се
показаокао најпогоднијеместо
културноги економског сусрета

руске политике народа источне
Европе,Балкан,насељенсловен
скоправославнимнародима,под
јакимутицајемвизантијскогна
слеђаиублискомдодирусаисла
мом,благонаклоногледанаАзи
ју,упрвомредунаРусију.Слабост
коју је Бугарска показала напу
штајућиживотноважанпројекат
Јужног тока, грчка финансијска
криза,бесперспективнеинтегра
цијеЗападногБалкана ипосто
јањенеколикотакозваних„failed
and unrecognized states” демон
стрирају непријемчивост европ
скогпројектанаБалкану.Одпо
четка распада Совјетског Савеза
доданас,Европајетридеценије
безуспешно радила на интегра
цији„свогдворишта”,арезултат
јеисторијскиминимумпопулар
ности процеса европских инте
грација.

Балкан интегрисан у евроа
тлантске структуре  хомогени
зацијом и заокруживањем ЕУ,
представљаће ненадокнадиви
стратешкиударацзаевроазијско
партнерство,јерћесе,поузоруна
средњуЕвропу,направитијошје
дан санитарни кордон. Уколико
АнкаранастависарадњусаИра
номи Русијомна рачунНАТОа,
грчко–турскаграницапретвори
лабисеуновокризножариште
поузорунаУкрајину.Свакаини
цијативаизЕвроазијепосматра
ћесекрозинтересеНАТОа,ане
крозинтересебалканскихдржа
ва.„Малиевропскидом”проши
риће се и на своје двориште, а
прозор могућности претвориће
сеумеханизамнадзораисузби
јањасвакогстраногмешања.Ти
ме Балкан постаје одбрамбени
штитзачитавуЕвропу.Утаквим
околностимаЕвроазијаостајебез
Европе,аКинадобијаприликуза
стварање„ВеликеАзије”укојојће
онаводитиглавнуреч.

БУДУЋНОСТБАЛКАНАЈЕУ
ПОВЕЗИВАЊУСАРУСИЈОМИ

КИНОМ

РусијазаједносаКиномнеби
требалодасеплашивећегпрису
стванаБалкану.Прво,затошто
становништво гледа позитивно
наисточнепартнере,заразлику
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свевећеподеле.Евроазијскиим
пулссаИстокаможедабудевели
киподстицајиповодзапоновно
покретање иницијативе о хори
зонталном повезивању балкан
скихнарода.

Балканјерасцепканиподељен,
подложан негативном утицају
споља,икаотакавместовисоког
безбедносног ризика, што оне
могућава веће економско при
ближавање партнера са Истока.
Уједињенинезависан,имашансу
да у преконфигурацији будућег
светскогпореткапостанеосови
навеликогевроазијскогпартнер
ства, незаобилазна раскрсница
пута свиле и тачка идеолошког
помирењаРусијеиЕвропе.

Русија губитком Украјине не
мапотребнасредствадапостане
моћнаимперијалнасилакојаспа
ја Европу и Азију, али зато кон
троломБалканаузначајнојмери
можеданадокнадитајхендикеп.
Балкан је стратешки најзначај

одЕвропљана,којиихпосматра
јукаопретњу.Друго,историјаи
тренутна геополитичка ситуа
ција указују да је Балкан  тран
зитни коридор са јединственим
капацитетомдаповежетржишта
ДалекогистокаиЗападнеЕвро
пе.Треће, Балкан јеоддавнина
цивилизацијски гравитирао ка
Азији и био део Источног рим
скогцарства,акаснијеОсманског
царства, те називање Балкана
ексклузивном зоном утицаја за
падне цивилизације културно
историјскинијеправилно.

Независни и аутономни Бал
кан је од приоритетног значаја
за Велику Евроазију. Све док на
Балкану постоје државе које се
одупируекспанзијиНАТОа, по
стоји шанса да се створи нови
балкански пол, одбојан према
евроатлантскоммагнетизму.По
требнојезабудућиполизабрати
стратешкогсавезника,забалкан
скеприликедовољнополитички
моћног, историјскогеополитич
ки настројеног против евроа
тлантскихинтеграцијаиизложе
ног снажном притиску Вашинг
тона,којибимогаодапроизведе
антиатлантску реакцију у реги
ону. Гарантовањем безбедно
сти, капиталниминвестицијама,
отварањем перспективе члан
ствауевроазијскиморганизаци
јамакаоштосуОДКБ,ШОСили
ЕАЕУ, Балканбисепретвориоу
евроазијски геополитички сто
жер,унутарјошувекрањивихне
пријатељскихлинија.

Стратешки савезник прера
стаобиу активногрегионалног
геополитичког играча и ста
виосеуфункцијујезграбудућих
„балканских интеграција”, а не
усконационалних интереса. Ин
тегралнеевроазијскевредности
неопходнојесупротстављатиза
падној балканској конструкцији
успостављенојнанасилномиве
штачкомсепаратизму.Одраспа
да Југославијеи временаСлобо
данаМилошевића,чија је једин
ствена политика била „Балкан
балканским народима” није по
стојала никаква идеолошка или
материјална подршка тој идеји,
арегионјенастављаодаклизиу

нија тачка продора Евроазије
у Европу. Сила која буде имала
одлучујући утицај у региону од
редиће  будућност трансконти
ненталногповезивањаисудбину
евроазијскекоалиције.

Балканским народима јасно
семорапредочитиалтернатива
евроатлантских интеграција, а
Русијигеостратешкизначајре
гиона.ИзградњаодносаРусијеи
балканскихдржаванапријатељ
ству и братству може се завр
шити још једним разочарењем.
Неопходнојеградитимеђусобне
односенаосновамаобостраних
економскополитичких интере
са. Геополитичка приоризација
БалканаиактивноучешћеРуси
јеурегионалнојполитици,ана
контогаиусклађивањеспољно
политичког курса  балканских
држава саконцепцијомВелике
Евроазије у потпуности одго
вара обостраним интересима
и осликава нове геополитичке
околности.
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Пише:ЗоранБорјан

Седим у кафићу са својим ду
гогодишњим пријатељима, раз
говарамо о различитим темама,
пазакачисмоиполитику.Већина
њих готово углас рекоше да то
њихнезанима,даједноставноне
желедапричајуополитици.Усле
диојемојодговоркаоизтопа–
Политика је свуда око вас: цена
кафе,тоштоконобарниједонео
фискалнирачун,аутобускојика
сниипрокишњава,ценагорива,
тошторадитенепријављени...

Управо овакво размишљање
већине, поготово младих у Ср
бији, највише иде у прилог вла
дајућим странкама. Константно
спинујукрозсвојемедиједаима
јупреко50постоподршкеунаро

ду,анереткоседешавадауправо
они финансирају кампање који
мадеморалишубирачедаизађу
на изборе. Покушавају да убеде
младе да њихов глас ништа не
вреди.

Онитоирадејерстваристоје
управосупротно.Младичинечак
15%одукупногбирачкогтелаи
самимтим,излазаквећинепопу
лацијестаростиод18до30годи
нанаизборезначајнобиутицао
наполитичкусценуСрбије.Зна
чилобитопресвегада,збогпо
већане излазности, напредњаци
небиималивишеод50процена
таподршкеубирачкомтелу.Зар
товећниједовољнојакаргумент
зашто треба излазити на избо
ре?Узтоликуизлазностиенер
гију коју млади носе, владајуће

странке,каоисвеосталестранке
насрпскојполитичкојсцени,мо
ралебивишепажњедапосвете
проблемима млађе популације,
јербитиљудипоказалидажеле
активнодасеукључеуполитич
киживотиодлучивањеонајва
жнијимпитањима.

Тимештоимјеунутарстранке
указаноповерењеипостављени
сунаважнефункције,Српскара
дикалнастранкајенаделупока
заладасу јојмладиљудивеома
битни.Српскирадикалисматрају
да је активно укључивање мла
дихуполитикунајбољиначинда
сепроблемимладихљудиреша
вају на најквалитетнији начин,
јеруправоонинајбољезнајукоји
сунајактуелнијипроблемињихо
вихвршњака.

МЛАДИИМАЈУМОЋ
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ске управе Српске радикалне
странкеичлануГрадскогодбо
ра Српске радикалне странке
НовиСад.

Магистар српског језика и
књижевности Павел Домоњи
рођен је21. јануара1940.годи
неуСтаројПазови,упородици
Јана и Зузе Домоњи. Одрастао
је са братом Јаном и сестрама
АномиСузаном.Основнушколу
игимназијузавршиојеуродној
Пазови,аФилолошкифакултет,
одсекзасрпскијезикикњижев
ност, у Београду. Након завр
шених студија, Павел је кратко
радиокаонаставниксрпскогје
зикаикњижевности у средњој
стручнојшколи,апотомкаосе
кретаруСлужбизазапошљава
ње Скупштине општине Стара
Пазова. Обављао је високе јав

Почеткомоктобра,у78.го-
дини живота, преминуо је
проф. мр Павел Домоњи, ду-
гогодишњи истакнути члан
Српске радикалне странке.
Преносимо говор који је на
сахранимрДомоњијаодржао
Ђурађ Јакшић, покрајински
посланикипредседникГрад-
скогодбораСрпскерадикалне
странкеуНовомСаду.

Ожалошћена породице До
моњи, поштовани пријатељи,
браћои сестре,окупилисмосе
данасдасеопростимоииспра
тимо на вечни починак нашег
пријатеља,комшију,брата,стра
начкогсаборца,доброгиплеме
нитогчовека,какав јебионаш
Павел Паја Домоњи. Одајемо
почастдугогодишњемистакну
томчлануЦентралне отаџбин

не функције у Извршном већу
АПВојводине.Наврхунцусвоје
професионалне каријере Павел
Домоњи јебиопокрајински се
кретар за националне мањине,
управуипрописеибиран језа
потпредседникаСкупштинеАП
Војводине. Као врхунски инте
лектуалац, вредан, истрајан и
систематичан,Павелјеоставио
неизбрисив траг уполитичком
животуАПВојводине,скрајаде
ведесетихгодинапрошлогвека.

ПавелДомоњијебиоактивни
члан Матице српске, Народне
библиотеке и КУД „Јанко Чме
лик” у Старој Пазови. Послед
њих двадесетак година није се
могао замислити ниједан кул
турнидогађај–промоцијакњи
ге,књижевновечеилијавнаде
батауМатицисрпској,Градској

ПАВЕЛДОМОЊИ(19402018)
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ке.БиојепредседникСаветаза
културу,чланновосадскогГрад
скогодбораиОкружногодбора
заЈужнуБачкуСрпскерадикал
нестранке.ПавелДомоњијеје
дан од иницијатора и главних
организаторадесетпротестних
вечериуНовомСаду,одржаних
ујесен2014.године,којесуима
лезациљослобађањепредсед
никаСрпскерадикалнестранке
дрВојиславаШешељаизхашког
казамата. Својим животним и
професионалним искуством и
знањем,ПавелДомоњијеопле
мениорадиполитичкоделова
њеСрпскерадикалнестранке.

Провео је48 годинау склад
номи срећномбраку са својом

библиотеци,Културномцентру
града Новог Сада, на којем ни
јебиоприсутанПавелДомоњи.
Каоврхунскиинтелектуалац,и
узреломживотномдобуПавел
сеусавршавао,неуморночитао
истицаоновазнања.Непосто
ји књижевник, књижевни кри
тичар и културни посленик у
Новом Саду који није познавао
и дубоко уважавао Павела До
моњија.

Ми српски радикали, имали
смотупривилегијуда једанод
нас буде и мр Павел Домоњи.
Био је дугогодишњи истакну
ти члан највишег страначког
органа, Централне отаџбинске
управеСрпскерадикалнестран

супругом Катарином. За Паве
лом тугују његова Катарина,
кћеркеДанушаиМилинаиње
говпонос,унуциИсидора,Софи
ја,КонстантиниМихаило.

Поносништосмогапознава
ли, поноснина заједничке тре
нуткеидружење,опраштамосе
од нашег пријатеља, брата, са
борца,људскевеличинеигоспо
дина какав је биоПавелДомо
њи. Српска радикална странка
најискренијесаучествујеуболу
породицеДомоњи.

НекаГосподподаримирдуши
његовој тамо где праведници
почивају.Вечнамуславаихва
ла!
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Пише:ЖанаЖиваљевић

Некадашњи председник Са
везне Републике Југославије
и Републике Србије Слободан
Милошевић, иако је својевре
мено потписивањем Дејтон
скогспоразумадаопристанак
на оснивање међународног
кривичног трибунала за бив
шу Југославију, више  пута је
поновиокакотакозваниМеђу
народни суд у Хагу сматрапо
литичким инструментом оних
западних сила чији је циљ да
деградирају и униште српски
народ.

НЕКАДАСУСРПСКИЈУНАЦИ
СЛАВЉЕНИКАОУЗОР

Јанко Шафарик је у перио
дуизмеђу1870.и1875.године
каочланДржавногсаветаКне
жевинеСрбијепредлагаодасе

риторији некадашње Југосла
вије,вишеодполовинеСрба,да
јеосуђенимаизреченомилени
јумско тамновање, да су само
тројица ослобођени затворске
казне (Милутиновић, Радић,
Стаматовић – против послед
њег се понавља суђење), да је
Хаг већ узео 16 српскихжрта
ва(10пресуђења,шестутоку
судскогпроцесаилииздржава
њазатворскеказне)ида јеод
свих народа којима се судило,
српски по Трибуналу најкри
вљи, сведочи о опасној и злој
намери сатанизације оних чи
јојсусечеститостиијунаштву
прециданашњихсудијаклања
лиидивили.Чињеницадостој
наосудесвакогдобронамерног
човека, а некмоли припадају
ћегсрпскомнароду.

Неправично суђење, поступ
ци унапред вођени да се, без

уведе обавеза да свако дома
ћинствоукућидржисликеко
совских јунака и националних
великана,какоби сенеговали
позитивни идеали кроз гене
рације.

Векинештопротекаоизме
ђу неколико генерација ство
рио јераселинумеђ’Србљима,
тетакоунашевремедругоср
бијанско гласило „Блиц”дани
ма спроводи и турира харан
гу против хашких осуђеника,
иако, после срамотног судског
кривотворењаисторијеподма
ском међународног права, ни
маладецауСрбијинегајесим
патијепреманеблагонаклоном
окружењу, посебно западном
(иако,нажалост,силомеконом
скихнеприликатамохрле).

Чињеницадајеод161опту
женогзаратне злочиненате

СРАМНАХАРАНГАДРУГЕ
СРБИЈЕПРОТИВЈУНАКА

Победник!
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као мете, црно уоквирене, са
поруком „На њих не треба да
се угледају наша деца” – Рат
ка Младића, Владимира Лаза
ревића, Небојшу Павковића
и – неизоставно – Војислава
Шешеља.Дакле,начелникаГе
нералштаба Војске Републике
Српске, команданта Приштин
ског корпуса, командантаТре
ће армије Војске Југославије и
начелника Генералштаба Вој
ске Србије, и опозиционог ли
дераСрпскерадикалнестранке
– којима је суђено због одбра
неземљенакојусусезаклели
Уставомизбогслободеговора
имишљења.

О процесу вођеном против
лидерасрпскихрадикалауХа
гу Срби имају готово неподе
љенставкаоополитичкимон

обзира на доказе, осуди једна,
српска страна, никаква или
симболична сарадња са Наци
оналнимсаветомзасарадњуса
Хашким трибуналом, подршка
сведенанапријатеље,породи
цуипонекогправдинаклоње
ногадвоката...ништасеодтога
није дојмило другосрбијанаца.
И,евоСрбиједанасраспарчане,
подељене, неупоредиве по ро
дољубивој инфраструктури са
дојучерашњимнепријатељима,
данас окружењем, усамљене у
региону,готовонадну.

СРАМОТАСРПСКИХ
БЛАТОИДА

Под флоскулом демократ
ских, грађанских и свакојаких
права и слобода, „Блиц” зом
бираном читалаштву сервира

тираномсуђењу,које јепокре
нутосмртветачкепослешест
годинаробијеипотрајало још
дуже...Срамотаблатоидаињи
масличнихутоликовећа!

Далитаконештоможемови
дети у тиску, „Авазу” или „Ко
хи”?Несамозбогцензуре.

Осуђенима за ратне злочи
некојенисупочинилинетре
ба промоција. У српским до
мовимањихове слике суибез
обавезе,сасвимдобровољно,у
рамовиманаистакнутимиви
дљивим местима, која деле са
Обилићем,кнезомЛазаром,ђе
нераломДражомиЊегошем.
АакосенаРатка,ЛазуиВо

јиславанеугледајунашадеца,
Србија ће изгубити битку са
чанколисцима.
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Према систему који је Гадафи
развиоподоласкунавласт,обра
зовање и здравствена заштита
били су бесплатни. Становници
Либије нису плаћали рачуне за
струју,анисупостојаленикамате
накредитеубанкама,којесусве
биле државне. Уколико би неки
грађанинодлучиодасебавизе
мљорадњом, од државе би бес
повратнодобиокућусаземљом,
пољопривредну опрему, домаће
животиње и семе. Сваки млади
брачнипардобијаојеоддржаве
по50.000америчкихдоларакако
бикупиостанизасноваопороди
цу.

Пре доласка Моамера Гада
фијана власт, само25%станов
ништваЛибијебило јеписмено.
Данас 83%Либијаца чита и пи
ше,ањих25%имафакултетску
диплому. Уколико би државља
нин Либије пожелео да се шко
лујеуиностранствуилиуколико
бимубилонеопходнолечењеван

Пише:АлександраБелачић

Када је пре седам година Мо
амер Гадафи убијен на улицама
родногСирта,многиЛибијциосе
тили су необјашњиву еуфорију.
После више од четири деценије
уњиховудржавустиглесу„рево
луцијаидемократија”,а„окрутни
диктатор” свргнут је са власти.
Овакавразвојдогађајапоказаосе
погубнимполибијскинародидр
жаву.

ЖИВОТПОДГАДАФИЈЕМ

КадајеГадафидошаонавласт,
1.септембра1969.године,Либија
јебилаједнаоднајсиромашнијих
земаљанасвету.Највишезахваљу
јућиексплоатацијинафте,овајха
ризматичнилидеруспеоједауз
дигнезаосталупустињскудржаву
усилукојаје,непосреднопредпо
четакреволуције,ималанајвиши
стандардмеђуафричкимидржа
вамаарапскогБлискогистока.

границаземље,имаобиновчану
помоћдржавекојајеплаћаласве
трошковеиобезбеђиваладодат
них 2.300 америчких долара за
превозисмештај.СвакиЛибијац
којинијемогаоданађепосаопо
завршетку школовања, добијао
јеновчанупомоћувисиниплате
предвиђене за ту врсту занима
ња. За свакорођенодетеЛибиј
кесуоддржаведобијалепо5.000
америчкихдолара.Државајечак
партиципиралаиукуповиниау
томобиласа50%учешћа.Гориво
је коштало свега 0,14 долара за
литар,што је било јефтиније од
воде, а хлеб је такође био прак
тичнобесплатан,саценомод0,15
долараза40векни.

Гадафијезнаодазапустињску
државупопутЛибијеводапред
ставља најбитнији ресурс, па је
наредио изградњу великог во
доводакрозСахарукојијеспојио
Триполи,БенгазииСирти тако
омогућио несметано снабдева

РУШЕЊЕМГАДАФИЈАУНИШТЕНАЈЕЛИБИЈА
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слутивширазвојдогађаја,Гадафи
је у марту 2011. године одржао
говор у којем је упозорио Евро
пу да ће рушењем Либије, која
представља безбедносни бедем
Медитерана, милиони избегли
цаизАфрикеисаБлискогистока
(укључујућиивеликибројтеро
риста) кренути путем западних
земаља. Упркос том упозорењу,
Европска унија је заједно са Сје
дињеним Америчким Држава
ма напала Либијску Џамахирију
и проузроковала крвопролиће,
суноврат привреде и потпуни
друштвенихаос.Операција„Оди
сејевазора”,покренута19.марта
2011.годиненачелусаСједиње
нимАмеричкимДржавама,озна
чилајепочетаккрајаГадафијевог
режима.

Пропаганда западних медија
противхаризматичноглибијског
вођебилајебрутална.Оптужива
ли су гада јебезумнидиктатор
који језа42годиневластиубио

ње водом.Нажалост, токомНА
ТОбомбардовањаовајводоводје
претрпеозначајнаоштећења.

Мождаинајзначајнијeдостиг
нућеМоамераГадафија јестечи
њеницадајеоставиоЛибијубез
икаквог спољног дуга, са деви
знимрезервамаодчак150мили
јардидолара.Нажалост,одмахпо
почеткуреволуцијеовасредства
сузамрзнуташиромсвета.

РАТУЛИБИЈИ

Пре скоро осам година, по
литички феномен под називом
„Арапско пролеће” преселио се
инаЛибију,којаје,заразликуод
земаљаМагреба, ушла у крвави
и беспоштедни грађански рат у
коме је Гадафи у почетку имао
предност,сведоксеНАТО,нана
говорВеликеБританије,Италије
иФранцуске,нијеумешаосаци
љемдасепокренеинтервенција
радипомоћипобуњеницима.На

између2.000и3.000политичких
противника. Само током деве
томесечне побуне под окриљем
НАТОпактапогинулојевишеод
30.000грађанаЛибије.Уприлог
тезида јеГадафидиктаторкоји
морабитисвргнут,западнимеди
јисупредставилиподатакдајеу
његововремеузатворималежа
лопреко17.000људи.Свитиљу
дибилисуосуђеникриминалци.
Токомреволуцијекриминалцису
пуштениаузатворејеодведено
најмање27.000људичијијеједи
ни грехбиоподршкарежимској
политици.

Пркосног либијског вођу, по
знатогпо томешто је деценија
маживеоушатору,непријатељи
су без доказа оптуживали да је
од свогнарода украонадесети
немилиона долара. Агресивном
медијском пропагандом успели
судаубацецрвсумњеуставове
великогбројаграђанаЛибије,не
свеснихдајењиховадржавазбог
ратаизгубиламилијарде.

Гадафи је брутално убијен20.
октобра2011.године,докјепоку
шаваодапобегнеизродногСир
та. Три дана касније бивши по
буњенички Национални прела
зни савет прогласио је „потпуно
ослобођење”.Уместоблагостања,
уследиојејошгорипакао.

ЛИБИЈАПОСЛЕГАДАФИЈА

Прошлојевишеодседамгоди
наодзавршеткаратауЛибијии
убистваМоамера Гадафија. Смрт
врховног вође „Велике социјали
стичкенароднелибијскеарапске
Џамахирије” означила је поче
такопштегхаоса.Његовасмртје
многимакојисусањалиовласти
пружилаприликудаостваресво
је амбиције. Радикални ислами
сти,припаднициАлКаиде,верски
конзервативци, либерални исла
мисти, берберски националисти,
криминалци, племенске вође и
бивши Гадафијеви генерали до
шлисуупозицијудаосвојевласт
удржавикојапоседујенекаоднај
већихналазиштанафтенасвету.

СедамгодинапослесмртиМо
амераГадафијастањеуЛибијије
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давине све време прећуткивана.
МалојевероватнодасуЛибијци
ма,поредодличнихусловаживо
та, људска права била угрожена
увећојмеринегостановницима
западних земаља сабољимпри
видомдемократије.Демократија
је често илузија, а Гадафија су
штинскинијесвргнуонарод.Гра
ђаниЛибијебилисусамооруђеу
рукамазападнихмонструма.

СРПСКИРАДИКАЛИ–
ОДЛУЧНОПРОТИВНАТО!

Циљамеричкеспољнеполити
кедеценијамауназаднијеистин
скапосвећеностдемократијивећ
ширењеполитичкеиекономске
хегемонијеАмерикенанајвећем
могућемпростору,узистовреме
ноповећањепрофитаамеричких

горенегоикада.Унекадабогатој
и просперитетној држави данас
влада нестабилност и безакоње.
Забележенјеогроманпорастна
сиљаислучајеватрговинебелим
робљемипребацивањамиграна
та у Европу. СтановнициЛибије
исцрпљенисунесташицамастру
је, растом цена и недостатком
новца. Интернета нема, телефо
нирадеповремено.Свекомунал
неуслугесусталеабанкарскиси
стемготоводанефункционише.
Законе доносе два парламента,
двевладеигомиламилицијако
јесеповременозапревластборе
међусобно, али и са властима у
ТриполијуиБенгазију.

Суштина либијског пробле
ма јеутомешто,наконГадафи
ја, нико није успео да обједини
и контролише бројна племена.
Управозбогсвојемоћидауједи
нираспарчаненомадскенароде,
бившилибијскивођанашаосена
метизападнихсила.Онједецени
јамаспроводиополитику јачања
афричкогрегиона,штонијебило
у складу са плановимаСједиње
нихАмеричкихДржава.Увреме
када јеубијен,Либија јебила је
динаафричкадржавакојајесме
лададоносисамосталнеодлуке,
водећирачунаосопственимин
тересима.Данас јеЛибијаупот
пуностиполитички,економскии
војнозависнаоднекадаслабијих,
аданасдалекомоћнијихсила.

Сви ови подаци показују да
суштина проблема никада није
била Гадафијева диктатура, већ
чињеницадасумоћнедржавеи
великекомпанијеуЛибијиима
лебројнеполитичкеиекономске
интересе које није било могуће
остваритизбогњеговечврстеру
ке.Билојенеопходносклонитига
какобисеотвориопутинтереси
мазападногкапитала.

ОдсамогпочеткапобунеуЛи
бији, већина светских медија
представљала је Моамера Гада
фија као злочинца и диктатора
који угњетава сопствени народ.
Данасзнамоданијебашсвеби
лоонакокако јетоприказивала
медијскамашинаидасуфасци
нантна достигнућа његове вла

корпорацијакојесудеовојноин
дустријскогкомплексаикојеоби
латофинансијскипомажучлано
веКонгреса.

У постизању својих циљева,
Американци не бирају средства,
атзв.„америчкадемократија”по
сталајепаролаподкојомсеши
ромсветарушевладенеугоднеза
Вашингтон. Не може се оспори
типозитиванпомакуамеричкој
спољнојполитицинаконпобеде
Доналда Трампа на председнич
кимизборима, али упркос томе,
збогмилионажртава „америчке
демократије” страдалих широм
света,паинапросторубившеЈу
гославије,српскирадикалићеза
увек бити противници уласка у
НАТОисвихвидовавојнесарад
њесазападнимагресорима.

ЛибијапослеГадафија
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Српска радикална странка зах
теваоднапредњачкепокрајинске
властида хитнообуставифинан
сирањетзв.Фонда„ЗоранЂинђић”,
јер је велика срамота да награду
најбољем студенту и најбољем
младом научном раднику на Но
восадскомуниверзитетудодељује
приватнафондацијакојаносииме
мафијашкогпремијера.

Српски радикали подржавају
улагањаунауку, стипендирањеи
свакуврступодстицајастудентима
инаучнимрадницима,алиуместо
приватнефондације, помоћ и на

да напредњачки покрајински ре
жим са тиме раскрсти. Међутим,
ИгорМировић је наставиода по
мажеовуорганизацију.Упоследње
двеипогодинесвеуАПВојводини
неодољивоподсећанапериодка
дасудосманлиједрмалесеверном
српскомпокрајином.Лошакадров
скаполитика, промашенипројек
ти, трошење милиона на лични
комфор и раскош, комбинације и
малверзацијесуличнакартаИгора
Мировићаињеговедружине.Тамо
гдејестаоБојанПајтић,наставиоје
ИгорМировић.

Српскирадикалинисузадовољ
низбогчињеницедасеизгодине
угодинусмањујевисинасредста
ваизпокрајинскогбуџетакојасе
опредељују за научноистражи
вачкуделатност,културуиспорт.
Улагањеунауку,културуиспорту
својојсуштиниимакапиталника
рактер, јеровеобластидруштве
ног живота оплемењују и усавр
шавајучовекаупуномсмислу.

КоликосуствариуАПВојводи
нидоведене до апсурда, сведочи
податакдасенагодишњемнивоу
издвајабеднихдвамилионадина
разапрограменајстаријеустано
векултуреусрпскомнароду–Ма
тицесрпске.Истиизноссредстава
издваја се и за суфинансирање
Фонда„ЗоранЂинђић”.Српскара
дикална странка захтева прекид
финансирањаприватнефондаци
јеначијемчелујепребогатаРужи
цаЂинђићиуједноинсистирана
одвајању додатних средстава за
подстицаје у области научноис
траживачке делатности, културе
испортаусевернојсрпскојпокра
јини.

градекојесефинансирајуизбуџе
татребалобидадодељујеСекре
таријатзависокообразовање,као
деопокрајинскевладе.Збогтогаје
неопходнодасеусклопунајављене
одлукеонаградамауАПВојводини
предвидиинаградазанајбољесту
дентеимладенаучнерадникеУни
верзитетауНовомСаду.

РЕЛИКТДОСМАНЛИЈСКЕ
ПРОШЛОСТИ

Суфинансирање Фонда „Зоран
Ђинђић” из покрајинског буџета
представља реликт досманлијске
прошлостиибилојезаочекивати

ПРЕКИНУТИФИНАНСИРАЊЕ
ФОНДА„ЗОРАНЂИНЂИЋ”
ИЗБУЏЕТААПВОЈВОДИНЕ!
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Умају ове године, посланици
Скупштине АП Војводине одба
цилису,већиномгласова,иници
јативуСрпскерадикалне стран
ке о отварању Српскоруског
хуманитарног центра на тери
торији северне српске покраји
не. Далеко перфиднији од оних
којисуотвореногласалипротив
радикалске иницијативе били
су посланици владајуће Српске
напреднестранке,којисулице
мерно саопштили да неће уче
ствовати у расправи и гласању,
правдајућисеизговоромдаини
цијатива,којујесвојимпотписи
маподржало31.157грађанаВој
водине, има бројнеформалнеи
материјалненедостатке.

да плаћа део царине и порезе.
Уколикобиимаопривилегова
ни,дипломатскистатус,вишак
новцапреостаонаконобуставе
плаћањацаринеипорезамогао
бидауложиукуповинудодат
неопреме.Тајстатусбиомогу
ћио веће погодности и када је
реч о другимплаћањима у Ср
бији, почев од изнајмљивања
простора,доплаћањакомунал
нихуслуга.

Центарпоседујесофтверкоји
помаже у изналажењу решења
засвакуванреднуситуацију,по
путпоплава,штоомогућавабр
зуиефикаснуреакцијуусвакој
ванреднојситуацији,итонеса
моуСрбији,већинатеритори
јидругихбалканскихдржава.

НЕОДУСТАЈЕМО!

Српскоруски хуманитарни
центар је институција од не
процењивог значаја за нацио
налну безбедност, а чињеница
дајавностуСрбијиниједовољ
нообавештенаорадуовогцен
трапредстављавеликипропуст
владајућих структура. Српска
радикална странка не одустаје
одборбедасеуВојводиниотво
ријошједантакавцентар,нити
одзахтевадасеособљупостоје
ћег центра уНишу додели ди
пломатскистатус.

Доделадипломатскогстатуса
најбитнијајезбогфинансијског
аспекта.Ускладусазаконском
регулативом, Центар је дужан

РУСКИХУМАНИТАРЦИУНИШУ
ЗАСЛУЖУЈУДИПЛОМАТСКИСТАТУС!
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Имајући у виду импресивне
резултате које је Центар оства
рио у домену реаговања у ван
редним ситуацијама, послани
ци Српске радикалне странке у
Народној скупштиниРепублике
Србијеискористилисурасправу
оПредлогузаконаосмањењури
зикаодкатастрофаиуправљању
ванредним ситуацијама да још
једном истакну све предности
којебибилеостваренедоделом
дипломатског статуса особљу
овогцентра.Свисрпскирадика
липоднелисуитокомдискусије
опредлогузаконаобразложили
амандманекојимасетражихит
норешавањеовогпитања.

НИШТАБЕЗРУСА!

Српско–руско пријатељство
јенераскидивоидатираоддав
нина.УправоуНишу,гдеседанас
налазиСрпскорускихуманитар
ницентар,токомПрвогсветског
ратарускилекариимилосрдне
сестреизњиховесанитетскеми
сије збрињавали су српске ра
њенике.Русисусе,икаоборци
и као хуманитарци, несебично
ангажовали и током последњег
ратавођеногнапросторубивше
Југославије,анеизмернајебила
и њихова помоћ у спасавању и
збрињавању становништва по
гођеногпоплавама2014.године.
Руски хуманитарци су реагова
лии2015.године,кадасеСрби
јасуочиласаталасоммиграната
саБлискогистока.Центарјебез
оклевања послао неопходну ху
манитарну помоћ (шаторе, кре
ветеихрану)награничнепунк
товеуПрешеву,КањижииШиду.
Веомазначајнојеиангажовање
рускиххуманитарацаузимском
периоду,кадаучествујуудоста
випомоћистановницимазавеја
нихсела.

ВЛАСТСТРАХУЈЕОД
АМЕРИЧКЕРЕАКЦИЈЕ

Представници режима при
сутнитокомрасправеуНародној
скупштининиуједномтренутку
нисуотворенореклида сепро
тиве додели дипломатског ста
туса Српскоруском хуманитар
номцентру.Оградилисусетако

став да дипломатски статус не
смебитиодобрен.Нажалост,ре
жимсенаштетусопственихгра
ђанаповиноваовољиамеричког
естаблишмента.

Функционери Српске ради
калне странке у свакој прили
циистичу да је недопустиво да
НАТОвојници,којисунаСрбију
бацали бомбе са канцерогеним
осиромашеним уранијумом, у
нашојдржавиданасуживајуди
пломатски статус, док је уједно
тајистистатусускраћеннашим
осведоченимпријатељима–ру
скимхуманитарцимакојичисте
Србијуодтихистихбомби.

Српскарадикалнастранкаће
наставити, са још јачим жаром
и истрајношћу, своју борбу за
доделу дипломатског статуса
Српскоруском хуманитарном
центрууНишу,каоизаотвара
њејошједногцентранатерито
ријиВојводине.ГрађаниСрбије
тозаслужују!

што су навели да је то питање
однајвишегдржавногзначаја,о
којем ће разговарати директно
председници Републике Срби
јеиРускеФедерације.Међутим,
чињеница једа јевећдошлодо
бројних сусрета између пред
ставникаСрбијеибратскеРуси
је,адасрпскастрананикаданије
изразила спремност да регули
ше статус руских хуманитараца
уСрбији.

Очигледно једавластидаље
покушавадасединадвестолице,
балансирајући између Русије и
СједињенихАмеричкихДржава.
Игнорисање потреба руских ху
манитараца представља бедан,
поданичкиуступакпредставни
цима америчке администраци
је у Београду. Наиме, амерички
амбасадорКајлСкотувишена
вратајеизносиоапсурднеинеу
темељенеоптужбедасеизаСрп
скорускогхуманитарногцентра
крије руски шпијунски центар
задужен за Балкан и наметао
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Проблем„смрдљивихзграда”на
Новом Београду откривен је пре
вишеодчетиригодине,непосред
но по усељењу у новоизграђене
објекте у насељу „МилеваМарић
Ајнштајн”.Станаридвеновезграде
одмахсуосетили јакеиизузетно
непријатне мирисе који су допи
ралииззидовањиховихстанова,
изграђенихуоквирупројектаГра
ђевинскедирекцијеСрбије.Након
опсежне истраге, Градски завод
зајавноздрављеутврдиоједасе
узградаманеможеборавитизбог
загађењаимогућихздравствених
последица.Војномедицинскаака
демија, чији су лекари утврдили
повишену концентрацију фенола
уорганизмимастанара,такође је
препоручилаисељавање.

Званичнојесаопштенодасуиз
вођачирадовакористилиоплатол

стамбене јединиценадругомме
сту. Медији су пренели штуро и
нетачносаопштењедајепроблем
„смрдљивихзграда”решен.Исти
наједајеизградњомновихзграда
проблемсамопродубљен.

ПРОФИТИРАЊЕНАНЕВОЉИ
КУПАЦА

Како сазнајемо од станара на
сеља „Милева Марић Ајнштајн”,
заменске зграде изграђене су на
паркингу који је претходно отет
станарима околних зграда који
нису имали проблема са отров
нимиспарењима.Чимјеизградња
почела,станарисусеудружилии
поднелитужбукакобизауставили
градњу. Наконшто је заједнички
адвокат свих станара поткупљен
какосенебипојавионарочишту,
тужбајеодбачена.Грађевинскадо
зволазаизградњудвеновезграде
додељенајетеккадасуобјективећ
били изграђени на узурпираном
земљишту.Мадасусвега52поро
дицеизразилежељудапређууза
менскестанове,уновимзградама
изграђенојечак212новихстано
ва.Тојаснопоказуједасеградило
недабисерешиопроблем,већда
бисенанесрећинаивнихкупаца
становадодатнопрофитирало.

Актуелни министар грађеви
нарства,саобраћајаиинфраструк
туреЗоранаМихајловићлично је
у више наврата најављивала ру
шење „смрдљивих зграда”. Међу
тим,наконисељавањаотрованих
станара,дошлоједопреокретаи
донетајенеобјашњиваодлукада
сезграденеруше,већдапроблем
будесаниран.Засанацију језаду
жен Институт за нуклеарне нау
ке „Винча”, чији представници су,
наконпармесецираданатерену,
обавестили Грађевинску дирек
цију и надлежно министарство
да је проблем решен. Уколико је
проблембиорешив,намећесело
гичнопитањезбогчегасуграђени
новиобјектиуместодастановни

који садржи канцерогену мате
ријуфенол,купљенодпредузећа
Екосекундд.о.о.Токсиколозисене
слажу са званичним извештајем
и тврде да је ситуација још гора.
Бројнистручњациобјаснилисуда
фенол нема таква мирисна свој
ства, те да је полазна супстанца
коју сунесрећникупциотровних
становаудисалибиобензен,који
јепотомуњиховиморганизмима
ствараогенолихипурнукиселину.
Речјеовеомаопаснимматеријама
закојеједоказанодаизазивајума
лигнеболестиигенетскепореме
ћаје.

Проблем је решен такошто је
најављенорушењедве„смрдљиве
зграде” и изградња два нова, за
менскаобјектазаоштећенестана
ре,којимасупонуђенедвеопције:
дасепреселеуистоветнестанове
уистомнасељуилидабудуиспла
ћеникакоби самосталнокупили

ТАЈНИХОТЕЛЗАМИГРАНТЕУ
„СМРДЉИВИМЗГРАДАМА”!
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ци„смрдљивихзграда”будусамо
привременоудаљенидоокончања
санацијењиховихстанова.

СМРДЉИВЕЗГРАДЕСЕ
ПРЕТВАРАЈУУХОТЕЛЕ

Становници насеља „Милева
Марић Ајнштајн” нису уверени
уистинитосттврдњида су „смр
дљивезграде”употпуностиочи
шћенеодканцерогенихматерија.
Сумњичависузбогтогаштоника
данијесазвансастанакнакомеби
званичнобилиприказанидокази
дасузградечисте.Тврдедасе,када
дуваветар,слабсмрадидаљеосе
ти.Доконисумњајуинезванично
покушавајудадођудоистинитих
информација, „смрдљиве зграде”
полакосепретварајуухотеле...

Представник месне заједнице
присуствоваојезваничномсастан
ку са Грађевинском дирекцијом
Србије, где је покренуо питање
даљенаменедве„смрдљивезгра
де”.Добиојеодговорпредставни
кадирекциједаћесетуиздавати
станови,намесечномнивоу, ана
питањедалисеотварахотелили
хостел,далисунегативанодговор.
Убрзојепосталојаснодајеистина
знатнодругачија.Становисуподе
љенинасобе,ауулазномхолује

накГрађевинскедирекцијеСрби
јеподназивом„НовелИн”.Шифра
делатностије5510иодносисена
хотелеисличансмештај.Законски
заступникхотела„НовелИн”једр
НебојшаШурлан,директорГрађе
винскедирекцијеСрбије.

ПотпунојенемогућедаЗорана
Михајловићнерасполажеинфор
мацијомкојаједоступнасвимза
интересованимграђанимаСрбије.
Јасноједасамоглумиданијеоба
вештена,прикривајућикриминал
Грађевинске дирекције Србије,
чијичелницисусетоликополако
милинабрзпрофитдасудонели
одлукуоиздавањупросторакоји
јемождајошувекопасанпоздра
вљељуди,итолицимазакојани
јејаснодалисумигрантиилине,
одакле долазе и ко плаћањихов
смештај.Свеоводовелоједохаоса
унекадауређеномнасељукоје је
осмишљенокаооазанасамомкра
ју Новог Београда, са пријатним
окружењем и мноштвом зелени
ла, намењена првенствено мла
димбрачнимпаровимасамалом
децом.

Збогове,алиибројнихдругих
афера, Зорана Михајловић мора
битисмењенасаместаминистраи
потпредседникаВладе!

постављена рецепција. Камиони
фирме„Матис”данимасудовози
линовинамештај.

Уновоотвореномхотелууглав
номборавестранци,итонајчешће
Иранци и Либијци. Никоме није
познатокосутиљуди,далисуми
грантиилинеикоплаћањихов
боравак. Узнемиреност у насељу
расте,докседругиобјекаттакође
припремадабудепретворенухо
тел...

РАЗЛОГЗАСМЕНУ
ЗОРАНЕМИХАЈЛОВИЋ

Токомједнеоднедавнихседни
цаНароднескупштине,српскира
дикалипоставилисупитањеЗора
ниМихајловићдалијеупознатаса
информацијомдасеГрађевинска
дирекцијаСрбијеоднедавнобави
хотелијерством.Штуро јеодгово
риладанеманикаквихинформа
цијаотомслучајуиданијеупозна
тасановомнаменом„смрдљивих
зграда”, алидаће сераспитатии
изаћиујавностсановиминформа
цијама.

УвидомубазуподатакаАгенци
језапривреднерегистреможесе
доћи до информације да је једна
одзградарегистрованакаоогра
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УУжицује31.октобра2018.го
дине свечано откривен споменик
подназивом„ВеликаСрбија”,поста
вљеннакружномтокунауласкуу
град.Овојепрвиспоменикуграду
наЂетињипосвећенборцимапа
лимзаслободууПрвомсветском
рату.Какозбогсамогназива,тако
избогместанакомејепостављен,
споменик је привукао велику па
жњу.

Српскарадикалнастранкајесна
жноподржалапредлогисамуреа
лизацију постављања споменика,
а представници Градског одбора
странкеначелусапотпредседни
комСкупштинеградаМаркомСте
вановићемиодборницимапрису
ствовалисусвечаномотварању.

РАДИКАЛИЕНЕРГИЧНО
ПРОТИВПРОМЕНЕНАЗИВА

СПОМЕНИКА

–Драгомијештојенашградко
начнодобиоједнообележјепосве
ћеноборби,победииСрбимастра
далимуПрвомсветскомрату,ана
некиначиновајспоменикпредста
вљаипроменуимиџаградакојије
дуговажиозаТитовокомунистич
коместо.Било јенекихнасловау
дневнимновинамадаћеспоменик
променитииме „ВеликаСрбија” у
име„Победница”,затоштојетајна
зив,понекимтумачима,вероватно
изредоваСУБНОРа,социјалистаи
натофила, наводно прихватљиви
ји.РадикалимаизУжицанијејасно
заштобисенекоуовомградусти
деоназива„ВеликаСрбија”,јеркако
дастремимокабољој,уређенијоји
лепшојотаџбиниакоунашимгла
ваманашаземљанесмедабудеве
лика,већтајназивтребадасестави
узапећаккаконикоганебинавод
новређао,рекаојешефодборничке
групеСрпскерадикалнестранкеу
СкупштиниградаУжицаАлексан
дарМилић.

Одборници Српске радикалне
странке су благовремено реаго
валинапокушајепромененазива

споменикаина26.седнициСкуп
штинеградарадикалскиодборник
СтефанМаксимовић јетражиоод
градоначелника Тихомира Петко
вићадаобјаснизаштојеуновина
ма „Блиц” изашао интервјуњего
вог заменика Немање Нешића у
комејеевентуалнапроменаназива
поменута. Градоначелник је обја
сниодасунаводиутимновинама
нетачниидасуречињеговогзаме
никапогрешнопренесене,каоида
никонеможедапромениназивко
јијеспоменикунаденуосамаутори
којијенаседнициСкупштинегра
даизгласан.

Вероватносеуслучајусаинтер
вјуом заменика градоначелника

радилоопокушајуСрпскенапред
нестранкедаседодворионимако
јимајеВеликаСрбијатрнуоку,али
тајпланимнијепрошаозахваљују
ћиодборницимаСрпскерадикалне
странке.

Радикалиуужичкомпарламен
туимајучетириодборникакојисе
трудедананајбољимогућиначин
заштитеинтересеграђанаУжица
идапобољшајуквалитетживота
уграду.Тосуграђанипрепознали,
паинечудивеликапопуларност
коју Српска радикална странка
има код грађана, а посебно код
млађихљуди,којисувеомазаин
тересованидаучествујууњеном
раду.

УУЖИЦУОТКРИВЕН
СПОМЕНИК„ВЕЛИКАСРБИЈА”
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Пише:ЗвезданРистић

Ко то дестабилизује, економ
ски уништава и празни страте
шкиважнуопштинуузадмини
стративну линију са Косовом и
Метохијом и чијим интересима
то погодује? Грађанима Куршу
млијесигурноне.Ичинилисето
свесноилинесвесно?Многапи
тањаостајубезодговора.

Куршумлијајеразуђенаистра
тешки важна општина на ободу
централнеСрбије, градпоносних
и сиромашних људи – ваљда је
тоувекиишлозаједно.Историја
памти какожитељиКуршумлије
никададушманиманисудалина
себе,асададођенекочудновре
ме,панајвећидушманипостадо
смосамисеби.Оноштонемогаше
други,раденамнаши!

Јавна је тајна у граду да су му
збогтогаШиптаринегдеизнад
Будвеубилиједногсина.Топока
зујекаквесужртвеупрошлости
подношенедабисеоватерито
рија сачувала. Пре тога, крајем
19.века,краљјенаселио,башна
делутериторијеузлинијусаПо
дујевом, становништвоизЦрне
Горе,дајућиимпоседе,парволо
ва,запрежнаколаипушку.Били
суослобођениипореза.Такосу
некадакраљ,пачакипоједини
комунисти радили, а шта чине
овикојисусаданавласти?

ЛОКАЛНИМОЋНИКЖАРИИ
ПАЛИПОКУРШУМЛИЈИ

Сада, у време такозване демо
кратије,миимамолокалногкнеза,
РадованаРаичевићаРашу,дирек
тора и власника АД „Планинка”,

Попоследњемпописуиз2011.
године, Куршумлија је имала
19.011становника,ањенадемо
графскаспецифичностјеутоме
да,иакосеграничисаопштином
Подујевоудужиниод104кило
метра,нањенојтериторијинема
албанског становништва. По
стојииразлогзато.Некадашњи
владарградаупослератномпе
риоду,ВидосавМилићевићКор
чагин,отворено јечиниосведа
АлбанацауКуршумлијинебуде.
Првоје,шездесетихгодинадва
десетог века, укинуо породили
ште како Албанке не би дола
зиледасетупорађају.Затимје,
као директор ШИК „Копаоник”,
одсвихкојисупродавализемљу,
тј. шуму у Куршумлији, у име
ШИКакуповаотуземљукакоби
јесачуваоодпланскогнасељава
ња шиптарског становништва.

КОПРИВАТИЗУЈЕОПШТИНУКУРШУМЛИЈА
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којипрелазиизстранкеустран
ку, расељава и уништава све
осимсвојефирме.Можетелида
замислите податак да општи
нанеманидинараодмилиона
продатихлитара„Пролом”воде,
као ни од безброј посета тури
ста Ђавољој Вароши. Податак
да јењеговаприватнафирмау
2017. години имала профит од
1.852.000.000 динара, тј 2,5 оп
штинских буџета, говори све.
Целуопштинскуструктуруводе
кадровидиректнодоведенииз
АД„Планинке”илисуупитању
блископовезанифункционери:
председникопштине,његовза
меник, помоћник, председник
скупштине, секретар, директо
ри ЈКПД „Топлица”, Туристичке
организацијеитд.Узурпиран је
и чак спорт, почев од председ
ника Спортског савеза, а скоро
сви клубови су под директном
управомкадроваизовеприват
нефирме.

Државаиомогућавадасето
чини, јер се из неких разлога
правислепаиглуванаогоље
ну пљачку и злоупотребу. Све
то се реализује кроз привати
зацију  општинских структу
ра, предузећа и организација.
Притомдајућимунакоришће
њеприроднересурсе,пачаки
природнифеноменЂавољува
рош.Преко400милионадина
радржаваиопштинасууложи
ледасветуприближеовупри
роднуатракцију,ачистпрофит
од преко 20 милиона динара
годишњеидетајкуну.

Да ли је у питању само за
довољење личних интереса,
пљачка буџета и злоупотреба
природних ресурса у или ту
мождаимаијошпонечег?Док
се градрастачеи  институци
је полако гасе, само Раичевић
ињеговиседрастичнобогате.
Такоовде никаданијебилои
неће још дуго, ако смо људи,
какоједномупарламентурече
покојничетничкивојводаЈово
Остојић.

Доксусе,каошторекох,не
ки раније трудили да очувају
територију и становништво,

време владавине СПСа) град
губио просечно 216 станов
никагодишње.Увремевлада
вине ДОСа, 20012012. годи
не,градјегодишњегубио236
становника. Сада, у периоду
од2012.до2018.године(вла
давинанапредњака)иаконије
билопописаможесе(наосно
вупоказатељакаоштосуброј
одељењаушколамаиученика
уњима,бројумрлих,рођених,
одјављених, повучених здрав
ственихкартонаитд.)рећида
град губиоко800 становника
годишње. Дакле, током шест
година владавине напредња
ка(20122018)иселилосеста
новника као у периоду 1988.
до 2012. укупно, што је фра
пантноивеомаузнемирујуће.

Такође треба рећи да је ло
кални економскодемограф
скиубица,какоРаичевићаов
де одважни зову, био у свим
властима. Чланство у владају
ћојстранциисадага,изгледа,
јошштитиодзакона,аод2012.
године уништавање Куршу
млијереализујесединамиком
никадвиђеномдосада.Зачије
циљеве, право је питање. Ње
гов омиљени министар Расим
Љајић је увек ту да прати све
функционере високе власти,
алииотворисвакиновихотел,
спацентар...

ГРАЂАНИОДДРЖАВЕ
ТРАЖЕЗАШТИТУ

Интересантнојеиневиђено
досададајевишестотинагра
ђанаКуршумлије,каконестра
начкиоријентисаних,такоииз
разних политичких странака,
али и самих напредњака, пот
писало апел  упућен председ
никуСрбије,министруправде,
министру полиције, тужиоцу
за организовани криминал и
још неким инстанцама. Народ
овогкрајанетражимного,тра
жи само  да државни органи
коначнодођуи ураде свој по
саојеровилокалниочигледно
тонеумеју,несмејуилинеће.

Државо,народхоћеправдуи
слободу!Зарјетопревише!?

сада се ради  супротно, и то
наједанврлоперфиданипод
мукао начин. Чини се све да
серазвију самобањекоје суу
приватномвласништву,адасе
остало становништво трети
рабашкаопоономопробаном
рецепту, сада преформулиса
ному:трећинупротерати,тре
ћину„попланинчити”итрећи
нууценити.Замислитеколико
шизофрен неко треба да буде
падапокушада донесеодлу
кудаопштинаКуршумлијаре
фундираизбуџетаминималце
и путне трошкове  приватној
фирмиусуседномграду.

Свеовосереализујетргови
ном утицајем, запошљавањем
у „Планинци”,приватизацијом
напредњачког страначког оп
штинскогодбора,пословањем
са локалним фирмама, убаци
вањем својих кадрова на бит
наместауопштини,школама,
инспекцијама,полицији,затим
иубацивањемуовуигрунеких
других, обично из државних
органа и институција,  упо
шљавањем или намештањем
послова лично или чланови
ма породице, стављањем под
директну контролу локалних
медија, спонзорством Меди
ја центру,  давањем огромног
новца за рекламе РТСу... Иде
седотледајелокалнимоћник
дописникаРТСаубациоунад
зорни одбор, како би се спре
чилодаистинаизађенавиде
ло.

Државо,освестисе!Штаако
једног дана неко одлучи да
прода„Планинку”Шиптарима!
Нећепродатисамофирму,већ
целу општину, стратешки то
ликоважну.

ИСЕЉАВАЊЕПОСТАЈЕ
АЛАРМАНТНО

Одливстановништваизовог
крајајетокомпоследњихнеко
ликогодинадрастичан.Попи
си, који се отприлике покла
пају са периодима владавине
појединихполитичкихопција,
говоре о томе да је у перио
дуод1990.до2001.године(у
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