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ко ла о бу ду ћој са рад њи две ју зе
ма ља. Вла ди мир Пу тин је пре тих 
са ста на ка ис та као да бли ске ве зе 
и ду хов на бли скост срп ског и ру
ског на ро да по ма жу у из град њи 
бу дућ но сти и за хва лио се, ка ко 
је ре као, брат ском срп ском на ро
ду на то плом при је му. Он је на
вео по да так да је роб на раз ме на 
из ме ђу две ју зе ма ља по ра сла на 
две ми ли јар де до ла ра и ис та као 
да је до бро што су од но си Ср би је 
и Ру си је све бо љи.

Ме ђу нај зна чај ни јим пот пи са
ним спо ра зу ми ма је онај ко ји се 
од но си на ко ри шће ње атом ске 
енер ги је у мир но доп ске свр хе, а 
из у зет но су зна чај ни и ме мо ран
ду ми о раз у ме ва њу и ру скосрп
ској са рад њи у обла сти раз во ја 
ди ги тал них тех но ло ги ја и раз во
ју ино ва ци ја у сек то ру елек трич
не енер ги је, као и до ку мент ко ји 
се од но си на ру ско–срп ску са рад

Пи ше: Алек сан дра Бе ла чић

Пред сед ник Ру ске Фе де ра ци
је Вла ди мир Владимирович Пу
тин по се тио је Ср би ју 17. ја ну а ра 
2019. године. Нај моћ ни ји свет
ски др жав ник при мљен је на нај
ви шем др жав ном ни воу, уз све 
по ча сти ко је за слу жу је као до ка
за ни при ја тељ срп ског на ро да. 

На бе о град ском аеро дро му 
„Ни ко ла Те сла” Пу ти на је до че као 
пред сед ник Ср би је Алек сан дар 
Ву чић, на кон че га су по ло жи ли 
вен це на Гро бљу осло бо ди ла ца 
Бе о гра да и при су ство ва ли све ча
ном до че ку ис пред Па ла те Ср би
ја, где је ис па љен по ча сни пло тун 
у част го ста из Ру си је. Усле дио је 
са ста нак дво ји це пред сед ни ка, а 
по том са ста нак де ле га ци ја Ср би
је и Ру си је и пот пи си ва ње број
них би ла те рал них спо ра зу ма, 
ме мо ран ду ма, уго во ра и про то

њу у обла сти ис тра жи ва ња и ко
ри шће ња ко смич ког про сто ра у 
мир не свр хе. Ди рек то ри срп ске 
и ру ске же ле зни це пот пи са ли 
су уго вор вре дан чак 230 ми ли
о на евра, а пот пи сан је и ад ми
ни стра тив ни спо ра зум о со ци
јал ном оси гу ра њу и са рад њи у 
обла сти со ци јал не за шти те, као 
и спо ра зу ми о са рад њи у сек то ру 
елек трич не енер ги је и ло ка ли за
ци ји ин ду стриј ских про из во да у 
Ср би ји.

Та ко ђе су пот пи са ни ва жни 
спо ра зу ми са ком па ни јом НИС и 
спо ра зу ми из ме ђу мно гих срп
ских и ру ских ком па ни ја раз ли
чи тих де лат но сти. Из ме ђу „Га
спром екс пор та” и „Ср би ја га са” 
пот пи сан је ме мо ран дум о раз
у ме ва њу за раз вој про јек та про
ши ре ња ка па ци те та под зем ног 
скла ди шта га са Ба нат ски Двор. 
Пот пи са ни су и ме мо ран ду ми о 

ВЛА ДИ МИР ПУ ТИН У ПО СЕ ТИ СР БИ ЈИ
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бе ђу је мо!” До ла зак ру ског пред
сед ни ка у Бе о град иза звао је 
огром но ин те ре со ва ње до ма ћих 
и стра них ме ди ја. За пра ће ње Пу
ти но ве по се те акре ди то ва но је 
бли зу 700 но ви на ра, сни ма те ља 
и фо то ре пор те ра из Ср би је, Ру
си је, ре ги о на и све та. У прат њи 
ру ског ли де ра у Ср би ју је до пу то
ва ло чак 80 ру ских но ви на ра.

На кон обра ћа ња ме ди ји ма, Пу
тин је Ву чи ћу уру чио ор ден Све
тог Алек сан дра Нев ског, да би 
за тим, на кон шет ње гра дом, у ве
чер њим ча со ви ма сти гли до Хра
ма Све тог Са ве. Ис пред ове све
ти ње оку пи ло се бли зу 200.000 
гра ђа на Ср би је – не са мо ак ти
ви ста вла да ју ћих стра на ка, већ и 

стра те шкој са рад њи у обла сти 
обра зо ва ња. На тај на чин би
ће оства ре на са рад ња из ме ђу 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Сан
ктпе тер бур шког ру дар ског уни
вер зи те та, као и Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду са Губ кин уни вер зи
те том. Пот пи са на је и за јед нич ка 
из ја ва о са рад њи у ре а ли за ци ји 
про јек та из град ње ре ги о нал ног 
Цен тра за ну кле ар не тех но ло ги
је на те ри то ри ји Ср би је. Упо ре до 
са пот пи си ва њем до ку ме на та, 
на ја вље но је да ће ру ски фонд за 
ди рект не ин ве сти ци је уло жи ти 
500 ми ли о на до ла ра у Ср би ју. 

Усле ди ла је кон фе рен ци ја за 
но ви на ре на ко јој је Пу тин по
слао ва жну по ру ку гра ђа ни ма 
Ср би је: „Ако смо за јед но, увек по

обич них гра ђа на ко ји су же ле ли 
да сво јим при су ством ука жу по
што ва ње ли де ру брат ског ру
ског на ро да. Вла ди мир Пу тин се 
ми мо сва ког про то ко ла обра тио 
оку пље ном на ро ду ре чи ма: „Хва
ла вам на при ја тељ ству!”

Пу тин је Ср би ју до са да по се тио 
че ти ри пу та. Пр ва по се та од и гра
ла се у ју ну дав не 2001. го ди не. 
Дру га по се та из мар та 2011. го ди
не оста ла је упам ће на по то ме што 
је ру ски зва нич ник по се тио фуд
бал ски ста ди он Ма ра ка ну и Храм 
Све тог Са ве. То ком тре ће по се те, 
одр жа не у ок то бру 2014. го ди не, 
Пу тин је при су ство вао вој ној па
ра ди у част осло бо ђе ња Бе о гра да 
у Дру гом свет ском ра ту.
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Од мах по об ја вљи ва њу ове 
ин фор ма ци је, ак ти ви ра ли су се 
број ни бо то ви, ка ко на пред њач
ки, та ко и они на кло ње ни та ко
зва ном Са ве зу за Ср би ју. И јед ни 
и дру ги до би ли су ин струк ци је 
да вре ђа ју и оп ту жу ју Во ји сла ва 
Ше ше ља да је из ми слио чи тав 
до га ђај. По ру ка по пут „и шта 
је би ло кад сте се про бу ди ли?”, 
„ни је се де си ло”, „и он да је мр
мот за вио чо ко ла ду у фо ли ју” и 
слич них, сти гло је на сто ти не. 
Ме ди ји под кон тро лом ре жи ма 
та ко ђе су по жу ри ли са кри ти ка
ма на ра чун Ше ше ља, твр де ћи 
да је до га ђај си гур но из ми шљен 
јер ка ме ре Ра диоте ле ви зи је 
Ср би је ни су за бе ле жи ле су срет. 
Баш ни ко од остра шће них ко
мен та то ра ни је се за пи тао због 
че га је те ле ви зиј ски пре нос био 

Пи ше: Алек сан дра Бе ла чић

Пред сед ник Срп ске ра ди кал
не стран ке др Во ји слав Ше шељ 
шо ки рао је јав ност ка да је на 
свом Тви тер на ло гу от крио да је 
ми мо про то ко ла ус пео да се су
срет не са ру ским пред сед ни ком 
и оба ви озби љан раз го вор са 
њим. Ше шељ је дан на кон Пу ти
но ве по се те Ср би ји об ја вио твит 
сле де ће са др жи не: „Ван сва ког 
про то ко ла, у крип ти Хра ма Све
тог Са ве, по пр ви пут сам ус пео 
да се срет нем с ру ским пред сед
ни ком Вла ди ми ром Пу ти ном. 
Кад сам из не на да ба нуо пред 
из не на ђе ну пред сед нич ку сви
ту, Пу тин ме је од мах пре по знао, 
ср дач но се на сме јао и пру жио 
ру ку. Де сет ми ну та смо сто је ћи 
раз го ва ра ли”.

пре ки нут на тач но де сет ми ну
та.

Во ји слав Ше шељ је пу стио 
бо то ве да изврше за да так и на
пад ну га. Дао је но ви на ри ма 
до вољ но вре ме на да об ја ве све 
на ру че не тек сто ве про тив ње га. 
А по том је све из не на дио фо то
гра фи ја ма свог су сре та са Вла
ди ми ром Пу ти ном, ко је не дво
сми сле но до ка зу ју да је го во рио 
исти ну. Усле ди ло је зва нич но 
са оп ште ње Срп ске ра ди кал не 
стран ке у ко ме је на ве де но да је 
до су сре та из ме ђу ли де ра ра ди
ка ла и пред сед ни ка Ру ске Фе де
ра ци је до шло ван про то ко ла, на 
ини ци ја ти ву др Ше ше ља. Пред
сед ник Ру ске Фе де ра ци је од мах 
је пре по знао ли де ра ра ди ка ла и 
на кон ср дач ног ру ко ва ња, у при

СУ СРЕТ ВЛА ДИ МИ РА ПУ ТИ НА 
И ВО ЈИ СЛА ВА ШЕ ШЕ ЉА

VELIKA SRBIJA4
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Не ко ли ко да на ка сни је, на 
ин тер не ту се по ја вио и кра так 
сни мак ко ји по ка зу је део су сре
та из ме ђу Ше ше ља и Пу ти на. 
Овај су срет пред ста вља са мо 
још јед ну у ни зу по твр да бли
ско сти из ме ђу срп ских ра ди ка
ла и зва нич ни ка Ру ске Фе де ра
ци је. Ру ски ам ба са дор у Ср би ји, 
Алек сан дар Че пу рин, у ви ше 
на вра та се са ста јао са др Ше ше
љем у се ди шту Срп ске ра ди кал
не стран ке. Срп ске ра ди ка ле по
се тио је и Дми триј Ро го зин, ко ји 
је у вре ме по се те био за ме ник 
пред сед ни ка Вла де Ру ске Фе
де ра ци је, а тре нут но се на ла зи 
на че лу ком па ни је „Ро ско смос”. 
У се ди ште стран ке до ла зи ли 
су и мно ги дру ги ру ски зва
нич ни ци, а ру ски но ви на ри ре

ја тељ ском раз го во ру, др Ше шељ 
је ис та као да се Срп ска ра ди кал
на стран ка за ла же за уни ју са 
Ру ском Фе де ра ци јом и за при
сту па ње вој ном са ве зу ОДКБ. 
Вла ди мир Пу тин је по здра вио 
по ли тич ку ори јен та ци ју Срп ске 
ра ди кал не стран ке и ис та као 
да је упо знат са де та љи ма про
це са во ђе ног про тив др Ше ше
ља у Ха шком три бу на лу, као и 
са ње го вим ви ше де це ниј ским 
до след ним по ли тич ким де ло
ва њем. У са оп ште њу се та ко ђе 
на во ди да ће Срп ска ра ди кал на 
стран ка на ста ви ти да се за ла же 
за фор ми ра ње вој ног, по ли тич
ког и еко ном ског са ве за Ср би је 
и Ру ске Фе де ра ци је, али и да ин
си сти ра на од у ста ја њу од европ
ских ин те гра ци ја.

дов но ин тер вју и шу Во ји сла ва 
Ше ше ља и из ве шта ва ју о ње го
вом по ли тич ком де ло ва њу. Ли
дер ра ди ка ла при су ству је свим 
оку пља њи ма у ам ба са ди Ру ске 
Фе де ра ци је а у сво јим јав ним 
на сту пи ма не пре кид но ис ти че 
нео п ход ност да Ср би ја на пу сти 
про цес европ ских ин те гра ци ја 
и окре не се са рад њи са Ру ском 
Фе де ра ци јом. 

Срп ски ра ди ка ли ће на ста ви
ти да се за ла жу за ши ре ње ру ско
срп ског при ја тељ ства и са рад ње, 
убе ђе ни да ће гра ђа ни Ср би је 
уско ро схва ти ти да је овај по ли
тич ки пра вац нај и справ ни ји и 
нај по вољ ни ји за ре ша ва ње ко
сов ског пи та ња и по мак на бо ље 
у свим сфе ра ма дру штва.

VELIKA SRBIJA 5
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Пи ше: Алек сан дра Бе ла чић

По ли тич ко де ло ва ње Алек-
сан дра Ву чи ћа и ње го вих са рад-
ни ка углав ном је би ло крај ње 
не по вољ но по гра ђа не Ср би је 
– не са мо због из вр ши те ља, но-
та ра, хи по те кар них кре ди та, 
ма лих пла та и пен зи ја, већ пре 
све га због ка та стро фал не спољ-
не по ли ти ке и крај ње не про ми-
шље ног из бо ра љу ди ко је пред-
сед ник Ср би је би ра за сво је са-
рад ни ке и уз о ре. Ор ден Све тог 
Алек сан дра Нев ског пред ста-
вља ја сан знак да Ву чић мо ра 
да ста ви тач ку на сво ју по ли ти-
ку се де ња на две сто ли це, ко ја 
је нео др жи ва и на но си огром ну 
ште ту Ср би ји. Ву чи ћев ре жим 
без од ла га ња мо ра да од у ста не 
од европ ских ин те гра ци ја и да 
се окре не пот пу ној са рад њи са 

сан дра Нев ског до би ли су сво је
вре ме но краљ Ми лан Обре но вић, 
Алек сан дар Kарађорђевић као 
ре гент, а по след њи пут је до де љен 
Ни ко ли Па ши ћу, по ли ти ча ру и ду
го го ди шњем пред сед ни ку вла де 
Kраљевине Ср би је и Kраљевине 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 

До де ла овог при зна ња Алек сан
дру Ву чи ћу по ди гла је ве ли ку пра
ши ну у јав но сти. Ми шље ња о то ме 
да ли је за слу жио да бу де од ли ко
ван су по де ље на, а про за пад ни ме
ди ји ишли су то ли ко да ле ко да су 
по ку ша ли да оспо ре зна чај са мог 
ор де на. Та ко је днев ни лист „Да
нас” об ја вио текст под на сло вом 
„Ву чић ни је до био нај ви ше од лич
је од Пу ти на”, на во де ћи не тач ну 
вест да је ово од ли ко ва ње ни жег 
ран га, те да га је у но вем бру 2016. 
го ди не до био и по ли ти чар и би

Ру ском Фе де ра ци јом. Пи та ње је 
да ли је бив ши ра ди кал уоп ште 
схва тио по ру ку упу ће ну од стра-
не ру ског пред сед ни ка Вла ди-
ми ра Пу ти на ...

Пред сед ник Ру ске Фе де ра ци је 
Вла ди мир Владимирович Пу тин 
пот пи сао је 7. ја ну а ра 2019. године 
указ о до де ли Ор де на Све тог 
Алек сан дра Нев ског пред сед ни
ку Ре пу бли ке Ср би је Алек сан дру 
Ву чи ћу. Ор ден му је лич но уру чио 
де сет да на ка сни је, при ли ком по
се те Ср би ји. У са оп ште њу Кре мља 
на во ди се да се Алек сан дар Ву чић 
на гра ђу је за ве ли ки лич ни до при
нос мул ти ла те рал ној са рад њи са 
Ру ском Фе де ра ци јом. 

Ово зна чај но при зна ње до де ље
но је јед ном Ср би ну по сле го то во 
100 го ди на. Ор ден Све тог Алек

ОР ДЕН СВЕ ТОГ АЛЕК САН ДРА НЕВ СКОГ 
– ЧАСТ КОЈА ОБАВЕЗУЈЕ!
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пре ма за пад ња ци ма, по ка зу ју ћи 
да су да ле ко по ли тич ки зре ли ји 
од сво јих ро ди те ља ко ји су на се ли 
на пе то ок то бар ску под ва лу, а са да 
по но во на се да ју на по ку ша је За па
да да на сил ним пу чем про ме ни не 
са мо ре жим, већ и ком пле тан курс 
срп ске спољ не по ли ти ке. 

НИЈЕ НАМ ДРАГО ЗБОГ 
ВУЧИЋА, ВЕЋ ЗБОГ СРБИЈЕ

Срп ским ра ди ка ли ма је из у зет
но дра го због чи ње ни це да је Ор
ден Све тог Алек сан дра Нев ског 
за вр шио у ру ка ма не ко га из Ср би
је. Ни је нам дра го због Ву чи ћа, већ 
због Ср би је! До де лом нај ва жни јег 
од ли ко ва ња пред сед ни ку на ше 
др жа ве Ру си ја нас је отво ре но по
зва ла да се опре де ли мо из ме ђу 
по ли тич ког са ве за уте ме ље ног 
на ме ђу соб ном по што ва њу и дик
та ту ре др жа ва ко је су глав ни про
мо те ри ко сов ске не за ви сно сти. 
У овом тре нут ку, из бор мо гу да 
на пра ве са мо Алек сан дар Ву чић 

зни смен Бо го љуб Ка рић. Овим не
и сти на ма стао је на крај ру ски ам
ба са дор Алек сан дар Че пу рин, ко ји 
је на свом Тви тер на ло гу ис та као 
да су ап со лут но не при хва тљи ви 
по ку ша ји да се кроз из ми шљо ти
не и ла жи ума њи зна чај те на гра
де, те да се из о кре ну очи глед не 
ства ри.

Они ма ко ји су по ку ша ли да ома
ло ва же зна чај ор де на не сме та то
ли ко Алек сан дар Ву чић. Пре све га 
им сме та по ли ти ка Ру си је, као и 
огром на по др шка ко ју Вла ди мир 
Пу тин има у срп ском на ро ду. Пред
сед ник Ру си је је го ди на ма уна зад 
нај по пу лар ни ји стра ни ли дер у 
Ср би ји, о би ло чи јим ис тра жи ва
њи ма да је реч и по би ло ка квој 
ме то до ло ги ји да су ра ђе на. Сред
њо школ ци и сту ден ти га на во де 
као јед ног од сво јих глав них узо ра, 
а Ру се ви де као брат ски на род нај
бли жи Ср би ма. Мла ди, чак и они 
ко ји ни су би ли ро ђе ни у вре ме 
НА ТО бом бар до ва ња, га је пре зир 

и пред став ни ци Срп ске на пред
не стран ке. Функ ци о не ри Срп ске 
ра ди кал не стран ке су не бро је но 
пу та упо зо ра ва ли на опа сно сти од 
европ ских ин те гра ци ја и по зи ва
ли ре жим да их об у ста ви и опре
де ли се за ин те гра ци ју са Ру си јом 
и члан ство у вој ном са ве зу ОДКБ. 
По све му су де ћи, ре жим је од лу чио 
да се оглу ши на апе ле и ар гу мен
то ва не ста во ве срп ских ра ди ка ла 
и да на ста ви да во ди Ср би ју ка не
до сти жној Европ ској уни ји. 

СВИ ВУЧИЋЕВИ ПРИЈАТЕЉИ

Отац Алек сан дра Ву чи ћа, Ан
ђел ко, из ја вио је у емо тив ној ис
по ве сти за ме ди је да је за пла као 
ка да је са знао да је ње гов син до
био ор ден од ру ског пред сед ни ка. 
На жа лост, го спо дин Ан ђел ко ни је 
је ди ни ко ји је за пла као због по
ли тич ког де ло ва ња Алек сан дра 
Ву чи ћа. Он је пу стио су зу од ра до
сти а гра ђа ни Ср би је углав ном су 
пла ка ли од му ке – не са мо због из

Изабери праву столицу и буди достојан ордена!
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дер. Ни јед но од ових по ни же ња 
ни је по го ди ло гра ђа не Ср би је 
као од ла зак Алек сан дра Ву чи ћа 
у Њу јорк, где је као го вор ник уче
ство вао на кон вен ци ји Клин тон 
фон да ци је, се де ћи по ред рат ног 
зло чин ца Би ла Клин то на, ди рект
но од го вор ног за смрт ви ше хи
ља да гра ђа на Ср би је, ко ји га је по
врх све га у ви ше на вра та тап шао 
по ра ме ну. Усле ди ла је Ву чи ће ва 
по др шка кан ди да ту ри Хи ла ри 
Клин тон за пред сед ни ка Сје ди ње
них Аме рич ких Др жа ва, а јав ност 
је уз не ми ри ла и непо твр ђе на ин
фор ма ци ја да је упла тио два ми
ли о на до ла ра Клин тон фон да ци ји 
ка ко би му био омо гу ћен су срет са 
Ба ра ком Оба мом. 

Не ка да бес ком про ми сни срп
ски ра ди кал, Ву чић је као пре сву
че ни на пред њак се би до зво лио да 
на зи ва при ја те љи ма и са ве зни ци
ма ли де ре зе ма ља ко је су при зна
ле не за ви сно Ко со во: Се ба сти ја на 
Кур ца, Ан ге лу Мер кел, Ма теа Рен
ци ја, па и нео у ста шку пред став
ни цу Ко лин ду Гра барКи та ро вић. 
Ни је се устру ча вао ни да по ло жи 
ве нац на ме сту уби ства Зо ра на 
Ђин ђи ћа, ко га је и сам ви ше пу та 
на зи вао ма фи ја шким пре ми је ром. 

вр ши те ља, но та ра, хи по те кар них 
кре ди та, ма лих пла та и пен зи ја, 
већ пре све га због ка та стро фал
не спољ не по ли ти ке и крај ње не
про ми шље ног из бо ра љу ди ко је 
пред сед ник Ср би је би ра за сво је 
са рад ни ке и уз о ре. Све је за по че
ло још у из бор ној кам па њи 2012. 
го ди не, ка да се Ву чић по хва лио 
по др шком и по се том не ка да шњег 
гра до на чел ни ка Њу јор ка Ру дол фа 
Ђу ли ја ни ја. У то вре ме нај о штри је 
је де ман то ва но да је по се та пла ће
на, да би се у ме ђу вре ме ну ис по
ста ви ло да је до ла зак Ђу ли ја ни ја у 
Бе о град ор га ни зо ва ла бри тан ска 
ло би стич ка фир ма ПЛМР, као и да 
су јој спон зо ри на пред ња ка упла
ти ли по ло ви ну од 850.000 евра за 
ту и слич не услу ге. 

На кон Ђу ли ја ни ја, усле ди ло је 
ан га жо ва ње рат ног зло чин ца То
ни ја Бле ра као са вет ни ка у Вла ди 
Ср би је. Пре Бле ра, као са вет ник 
Срп ске на пред не стран ке ан га жо
ван је Ви ли јам Монт го ме ри, не
ка да шњи ам ба са дор Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва у Ср би ји. На 
ми тин гу на пред ња ка у кам па њи 
за пред сед нич ке из бо ре, кан ди
да та Ву чи ћа хва лио је не ка да шњи 
не мач ки кан це лар Гер хард Шре

ПУТИН - ИСКРЕН ПРИЈАТЕЉ!

Ор ден Све тог Алек сан дра Нев
ског је ја сан знак да Ву чић мо ра 
да ста ви тач ку на сво ју по ли ти ку 
се де ња на две сто ли це, ко ја је нео
др жи ва и на но си огром ну ште
ту Ср би ји. Овај ор ден до де љу је се 
они ма на ко је се ра чу на и од ко јих 
се мно го оче ку је. Ру си ја се ни ка да 
ни је ме ша ла у уну тра шња пи та ња 
Ср би је, ни ти по ку ша ва ла да ути че 
на спољ ну по ли ти ку на ше др жа ве, 
али упу ти ла је ја сан по зив. Тај по
зив  Ср би ја мо ра да при хва ти ако 
ми сли да са чу ва не са мо Ко со во и 
Ме то хи ју, већ и Вој во ди ну, а пре 
све га на ци о нал ни иден ти тет ко
ји пре ти да не ста не укла па њем 
Ср би је у тзв. по ро ди цу европ ских 
на ро да.

Алек сан дар Ву чић мо ра да до
ка же на де лу да је схва тио шта су 
Ру си хте ли да му по ру че. Уме сто 
што по ме ди ји ма на ја вљу је сме
не функ ци о не ра Срп ске на пред
не стран ке ко ји се тај но са ста ју са 
ли де ри ма тзв. Са ве за за Ср би ју, он 
мо ра да спро ве де хап ше ња ви со
ких др жав них функ ци о не ра ко ји 
тај но од ла зе у ам ба са де за пад них 
зе ма ља и ода ју ва жне др жав не тај

Зато што је паметан ...
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Ис те кло је вре ме за раз ми
шља ње и ба лан си ра ње! У на
ред них не ко ли ко ме се ци Ср би
ја мо ра да од у ста не од про це са 
европ ских ин те гра ци ја и да се 
уђе у вој ни, по ли тич ки и еко ном
ски са вез са Ру си јом. Пр ви ко рак 
у том прав цу тре ба ло би да бу де 
зва нич но при зна ње Ре пу бли ке 
Крим као де ла Ру ске Фе де ра ци је 
и давањем дипломатског статуса 
члановима  српскоруског 
хуманитарног центра у Нишу. 
Тре ба ло би та ко ђе ин си сти ра ти 
на до след ном по што ва њу Ре зо
лу ци је 1244, као и на то ме да се 
Ру си ја и Ки на укљу че у да љи ток 
би ло ка квих пре го во ра ве за них 
за Ко со во и Ме то хи ју. Уз по моћ 
ове две ве ли ке си ле, ко је има ју 
пра во ве та у Са ве ту без бед но сти 
Ује ди ње них на ци ја, про блем на 
Ко со ву и Ме то хи ји би ло би мо
гу ће ре ши ти на нај по вољ ни ји 
мо гу ћи на чин – раз ме ном ста
нов ни штва, али без раз гра ни че
ња и раз ме не те ри то ри ја. Ко со во 

не. У Вла ди Ср би је се ди не ко ли ко 
за пад њач ких шпи ју на и ло би ста 
ко ји се ди ве тзв. европ ским вред
но сти ма и за ла жу за дис тан ци ра
ње од Ру си је и ула зак у Европ ску 
уни ју по це ну гу бит ка Ко со ва и 
Ме то хи је. 

Пред сед ник Ср би је мо ра да 
рас кр сти са функ ци о не ри ма сво је 
стран ке ко ји су пре сву че ни евро
а тлан ти сти и ра до ви ђе ни го сти у 
ам ба са да ма Сје ди ње них Аме рич
ких Др жа ва и за пад но е вроп ских 
зе ма ља. И не са мо то, већ је ду жан 
и да се лич но, у име свих гра ђа на 
Ср би је, дис тан ци ра од оних ко
ји оби ла то фи нан си ра ју про за
пад ну опо зи ци ју при жељ ку ју ћи 
да про ме не власт у Ср би ји, не на 
из бо ри ма већ на ули ца ма, иза зи
ва њем но вог пу ча на лик на пе то
ок то бар ски. Оно што би по че ло 
па ље њем и ру ше њем Бе о гра да, 
за вр ши ло би пре да јом Ко со ва и 
Ме то хи је и Вој во ди не и про да јом 
све га што у Ср би ји вре ди.

и Ме то хи ја у це ло сти при па да ју 
Ср би ји и пот пу но је ло гич но да 
се фор ми ра чврст са вез са оним 
си ла ма ко је при зна ју те ри то ри
јал ни ин те гри тет и су ве ре ни тет 
на ше зе мље.

Срп ски ра ди ка ли же ле да по
бе де на пар ла мен тар ним из
бо ри ма и сру ше ре жим Срп ске 
на пред не стран ке. По зи ва њем 
пред сед ни ка Ср би је да се окре не 
са рад њи са Ру си јом ра ди ка ли не 
да ју по др шку ње го вом де ло ва њу 
ни ти из ра жа ва ју уве ре ње да ће 
по слу ша ти са ве те, већ јед но став
но пред ста вља ју глас на ро да, све
сни да они ко је За пад при пре ма 
да пре у зму власт у Ср би ји ап со
лут но не ће има ти слу ха за спро
во ђе ње на род не во ље и про ме на 
ко је би до не ле бо љи так у Ср би
ји. Оно што је за Ср би ју нај бо ље 
објашњено је у јед ном од сло га на 
Срп ске ра ди кал не стран ке: „Ср
би ја, Ру си ја, не тре ба нам уни ја!” 
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Пи ше: Алек сан дра Бе ла чић

Пред сед ник Срп ске ра ди кал
не стран ке проф. др Во ји слав Ше
шељ објавио је но ву књи гу у ко јој 
су раз от кри ве не све кри ми нал не 
рад ње пот пред сед ни ка Вла де Ср
би је Ра си ма Ља ји ћа. Књи га но си 
на слов „Но во па зар ски краљ хе ро и
на Ра сим Ља јић”. На го то во хи ља ду 
стра ни ца мо гу се про чи та ти раз не 
об ја ве са ло кал них пор та ла из тзв. 
Сан џа ка. У пи та њу су ди рект ни до
ка зи о уме ша но сти Ља ји ћа у тр го
ви ну дро гом и дру га кри вич на де
ла: от ми це, из ну де, за стра ши ва ње, 
узи ма ње и да ва ње ми та итд. На ци
о нал ни ме ди ји под кон тро лом ре
жи ма ни ка да ни су на шли за сход
но да ове ин фор ма ци је об ја ве и до
дат но ис тра же. По ред но вин ских 

РА СИМ ТУ ЖИО САМ СЕ БЕ!

Пот пред сед ник Вла де Ср би је, 
нар кобос  Ра сим Ља јић при ја вио 
је сам се бе Ту жи ла штву за ор га
ни зо ва ни кри ми нал на кон тврд
њи Во ји сла ва Ше ше ља да је во ђа 
нар кокар те ла. Ме ди ји на во де ин
фор ма ци ју да је Ља јић сам оти шао 
у Ту жи ла штво и за тра жио да се 
сва ка од Ше ше ље вих тврд њи про
ве ри. У сво јој при ја ви на вео је да га 
је на сед ни ци Скуп шти не, одр жа
ној 30. ок то бра, по сла ник Во ји слав 
Ше шељ озна чио као „глав ног во ђу 
јед ног од нај ја чих нар кокар те ла”, 
као и да „по ли ци ја има сва опе ра
тив на са зна ња, али да ни ко ни шта 
не пред у зи ма”. Ља јић у при ја ви 
та ко ђе на во ди да је Ше шељ ви ше 
пу та по но вио оп ту жбе јав но и да 

тек сто ва и тран скри па та го во ра 
срп ских ра ди ка ла у На род ној скуп
шти ни, у књи зи се мо гу про чи та ти 
и ау тен тич на све до че ња љу ди ко ји 
су сво је вре ме но би ли бли ски Ља
ји ћу и са мим тим све до чи ли ње го
вим кри ми нал ним рад ња ма.

Са те ран у ћо шак због Ше ше ље
ве књи ге, Ља јић је оце нио да на на
ста лу си ту а ци ју мо ра да ре а гу је и 
јав ни ту жи лац.

– Или ја тре ба да идем у за твор 
за оно за шта ме Ше шељ оп ту жу
је, или он да иде у за твор за из но
ше ње ла жних ин фор ма ци ја. Тре ће 
оп ци је ту не ма. По сле овог ни шта 
ви ше не сме и не би тре ба ло да 
оста не по ста ром – ре као је Ља јић 
и ис та као да се осе ћа угро же ним.

НО ВА КЊИ ГА ВО ЈИ СЛА ВА ШЕ ШЕ ЉА 
– „НО ВО ПА ЗАР СКИ КРАЉ ХЕ РО И НА 

РА СИМ ЉА ЈИЋ”
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по ка зу је и чи ње ни ца да је из нео 
низ кле ве та на ра чун Во ји сла ва 
Ше ше ља. На пор та ли ма бли ским 
Ља ји ће вој стран ци об ја вље на је 
пот пу но не тач на ин фор ма ци ја да 
је ли дер ра ди ка ла до био 50.000 
евра од Му а ме ра Зу кор ли ћа ка ко 
би на пао Ља ји ћа, као и из ми шље
на при ча да су Ср би из Но вог Па
за ра упу ти ли Ше ше љу пи смо са 
зах те вом да пре ста не да их бра ни 
и да ши ри мр жњу у њи хо во име. 
Уз овај чла нак при ло же на је и фо
то гра фи ја на вод не пе ти ци је Па
за ра ца, где се ја сно ви ди да су сви 
пот пи си де ло исте осо бе. У па нич
ној по тре би да за та шка при че на 
свој ра чун ко је кру же по Но вом 
Па за ру, Ља јић је пу тем сво јих пор
та ла чак на ја вио да ће број ни љу ди 
по ме ну ти у књи зи „Но во па зар ски 
краљ хе ро и на Ра сим Ља јић” ту жи
ти пред сед ни ка Срп ске ра ди кал не 
стран ке и Ља ји ће вог бив шег те
ло хра ни те ља Фе ха Би шев ца, ко ји 
је срп ским ра ди ка ли ма до ста вио 
број не ва жне ин фор ма ци је.

је све кул ми ни ра ло књи гом „Но
во па зар ски краљ хе ро и на Ра сим 
Ља јић”. Та ко ђе је на вео да је си ту а
ци ја у ко јој се на ла зи „не при род на 
и не нор мал на и на ду жи рок нео
др жи ва, јер је би зар но да вас не ко 
ме се ци ма оп ту жу је за те шка кри
вич на де ла, а да ин сти ту ци је (осим 
МУПа) не да ју од го вор да ли су те 
оп ту жбе уте ме ље не или не”.

Нај бо љи по ка за тељ да је Во ји
слав Ше шељ ре као исти ну је сте 
чи ње ни ца да је од мах по из но ше
њу пр вих оп ту жби Ља јић на ја вио 
из ла зак из вла да ју ће ко а ли ци је. 
Симп то ма тич на је и чи ње ни ца да 
га ко а ли ци о ни парт не ри уоп ште 
ни су бра ни ли, а по др шка ње го вих 
пар тиј ских ко ле га та ко ђе је утих
ну ла на кон што је Во ји слав Ше
шељ из нео све ин фор ма ци је до 
ко јих је до шао за хва љу ју ћи сво јим 
ла у фе ри ма.

Да Ра си му Ља ји ћу ни је све јед
но због на во да срп ских ра ди ка ла 

ДРО ГА, РЕ КЕ ТИ РА ЊЕ 
И БОМ БА ШКИ НА ПА ДИ

На кон об ја вљи ва ња ин фор ма
ци ја о нар кокар те лу ко ји пред во
ди Ра сим Ља јић, Срп ску ра ди кал
ну стран ку кон так ти рао је Фе хо 
Би ше вац, Но во па за рац ко ји је ра
дио као ње гов те ло хра ни тељ у пе
ри о ду од 1993. до 2007. го ди не. Би
ше вац је от крио да је био у стран
ци тог ју тра ка да је стра дао Ља ји
ћев брат Есад и да је до био по зив 
да хит но до ђе до Ља ји ће ве ку ће у 
на се љу Ха џет. По до ла ску, ви део је 
ка ко Ља ји ћев брат од тет ке Ке мал 
Ју ко вић од ре ђу је ко мо же да уђе 
у ла бо ра то ри ју где се Есад Ља јић 
зва ни Ке ро отро вао. Ње го ви са
рад ни ци, Са мир Ју ко вић и Љу љо 
Клад ни ча нин би ли су у бе све сном 
ста њу и хит но су пре ба че ни у бол
ни цу. Би ше вац, хо џа Не џат Мех ме
то вић и Ке мал Ју ко вић пре не ли 
су те ло Ља ји ће вог бра та у ста ри ју, 
оче ву ку ћу. У ме ђу вре ме ну је не ко 
ис ко ри стио гу жву и украо 44 ки

Где ћеш пред тужиоца 
без доказа, црни Расиме?
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бру тал но при ти скао Би хор ца да 
вра ти па ре и отео му ло кал ко ји је 
по ди гао за сво ју по ро ди цу. Не ду го 
по том, на кон из ла га ња стра вич
ним прет ња ма и при ти сци ма, Ма
јо Би хо рац је пре ми нуо иа ко та да 
ни је имао ни пе де сет го ди на. Ње
гов слу чај ни је уса мљен, Ља јић и 
ње го ви љу ди оте ли су на де се ти не 
ку ћа, ло ка ла и ви кен ди ца на ка ма
ту, уз ре ке ти ра ње и уце не.

ДЕЦЕНИЈЕ У 
КОРУПЦИОНАШКИМ 

АФЕРАМА

Док је Ра сим Ља јић био ми ни
стар за рад и со ци јал на пи та ња, 
ње гов брат Мир сад је уце њи вао 
све при ват ни ке у Но вом Па за ру и 
око ли ни. Ља јић је по ста вио свог 
па ше но га Са у ди на Ров ча ни на за 
ин спек то ра за рад. Мир сад Ља јић 
или Ка сим Зор нић (нај бли жи са
рад ник Ра си ма Ља ји ћа) од ла зи
ли би код при ват ни ка и тра жи ли 
но вац за сво ју стран ку. Уко ли ко 
при ват ни ци не би од мах да ли но
вац, Ља јић и Зор нић би по сла ли 
на те рен ин спек то ра Ров ча ни на, 

ло гра ма дро ге. Ра сим је тог да на 
био у Бе о гра ду и оче ки вао се ње
гов до ла зак.

Би ше вац је по том при мио по
зив од Му а ме ра Ни це ви ћа, та да
шњег на чел ни ка СУПа у Но вом 
Па за ру. Ни це вић је за мо лио да бу
де оба ве штен ка да Ра сим до ђе и 
бу де спре ман за раз го вор. Ља јић је 
при мио на чел ни ка, ње го вог за ме
ни ка Ја сми на Ду штин ца и Жељ ка 
Ми ла но ви ћа сат вре ме на по свом 
до ла ску. Ни ко ни је ула зио у ла
бо ра то ри ју за про из вод њу дро ге 
док све ни је очи шће но. По сле из
ве сног вре ме на, Са мир Ју ко вић и 
Љу љо Клад ни ча нин су ухап ше ни 
код Кра гу јев ца са не ста лих 44 ки
ло гра ма дро ге. Клад ни ча нин је 
од ле жао осам го ди на за тво ра, а 
Са мир Ју ко вић, син бра та од тет
ке Ра си ма Ља ји ћа, осу ђен је у од
су ству на че тр на ест и по го ди на 
за тво ра и тре нут но се на ла зи на 
из др жа ва њу ка зне у Ни шу.

Би ше вац је та ко ђе от крио да је 
Ра си мов брат Ке ро из ве сном Ма ју 
Би хор цу по зај мио но вац уз ка ма
ту. По сле Ке ро ве смр ти, Ра сим је 

ко ји би по том пре тио за тва ра њем 
фир ме и хап ше њем вла сни ка. Та
ко су, на при мер, по зна том би зни
сме ну Са ба ху ди ну Хо џи ћу на ме
сти ли по ли циј ску и ин спек циј ску 
кон тро лу. Он је по том при тво рен 
а бо ра вак у за тво ру му је из у зет но 
те шко пао, по што ни ка да ра ни је 
ни је хап шен. То ком пр ве по се те, 
ре као је су пру зи да по зо ве Ка си ма 
Зор ни ћа и Мир са да Ља ји ћа и ис
пла ти им 50.000 евра. Су пру га га 
је по слу ша ла и чим је да ла но вац, 
Хо џић је иза шао из за тво ра и ви ше 
ни ка да ни је по зван у ве зи са тим 
слу ча јем.

У вре ме ка да је Су леј ман Угља
нин био гра до на чел ник Но вог Па
за ра, ре ги о нал на ТВ Но ви Па зар 
је би ла под ње го вом кон тро лом. 
С об зи ром да је у то вре ме био у 
су ко бу са Ља ји ћем, на овој те ле
ви зи ји мо гле су се чу ти нај ра зли
чи ти је оп ту жбе на ра чун ве чи тог 
ми ни стра ко ји је на ре дио свом те
ло хра ни те љу Би шев цу да про на ђе 
еки пу љу ди ко ји ће за па ли ти ре пе
ти тор ове те ле ви зи је и ку ћу по ред 
ре пе ти то ра. Би ше вац твр ди да је 

Док ти је он уз раме, нема борбе против корупције
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те ља оних уче ни ка ко ји не ма ју до
вољ но бо до ва за упис у Ме ди цин
ску шко лу. На кон што ро ди те љи 
упла те тра же ни из нос, уче ни ци се 
у до го во ру са ди рек тор ком Ше ри
фом Пре ље вић пре ба цу ју у Ме ди
цин ску шко лу.

Да Ра сим Ља јић ни ка да ни је 
би рао сред ства да до ђе до нов ца, 
све до чи и сле де ћи при мер: не где 
ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, 
оп шти на Но ви Па зар от ку пи ла је 
и ис пла ти ла око 50 ари пла ца од 
ње го вог оца, Хај ра Ља ји ћа. На том 
зе мљи шту, зва ном Ха џет, би ла је 
пред ви ђе на из град ња ба зе на за 
град ску во ду. По што зе мљи ште 
ни ка да ни је ис ко ри шће но у скла
ду са на ме ном, Ра сим је по до ла ску 
на власт по ста вио сво ју сва сти
ку Аи ду Ћо ро вић за пред сед ни
ка Управ ног од бо ра ЈП Во до вод 
и ка на ли за ци ја и по вра тио плац 
ко ји се во дио на ово јав но пред у
зе ће. По том је зе мљи ште ко је се 
на ла зи пре ко пу та ње го ве ку ће 
про дао оп шти ни Но ви Па зар за 

Ља јић та ко ђе да вао на ред бе да се 
ба ца ју бом бе и ли кви ди ра ју од ре
ђе ни чла но ви Стран ке де мо крат
ске ак ци је Сан џа ка.

МАЛ ВЕР ЗА ЦИ ЈА МА 
НЕ МА КРА ЈА!

Фе хо Би ше вац та ко ђе от кри ва 
да у Но вом Па за ру, од тре нут ка 
ка да је стран ка Ра си ма Ља ји ћа до
шла на власт, не по сто ји за по шља
ва ње пре ко За во да за за по шља ва
ње. Ра си мов брат Мир сад Ља јић 
пи та се за ап со лут но све. Бив ши 
ди рек тор До ма здра вља у Но вом 
Па за ру, др Алан Кур пе јо вић, сво је
вре ме но је на пра вио спи сак од пет 
ле ка ра ко је би тре ба ло за по сли ти. 
Мир сад Ља јић се по том по ја вио 
са сво јим спи ском и на ре дио Кур
пе јо ви ћу да за по сли ње го ве љу де. 
Др Кур пе јо вић је од мах под нео 
остав ку, не мо гав ши да се по ми ри 
са тим да му на ре ђу је чо век ко ји 
не ма за вр ше ну ни сред њу шко лу. 
Мир сад Ља јић та ко ђе узи ма ми то 
у вред но сти од 1000 евра од ро ди

ба сно слов ну су му од от при ли ке 
два ми ли о на евра. Са та да шњим 
гра до на чел ни ком Но вог Па за ра 
Ме хом Мах му то ви ћем до го во рио 
је из град њу атлет ског ста ди о на 
са хо те лом, ло ка ли ма и пра те ћим 
објек ти ма. Ови објек ти зва нич но 
се во де на спорт ски са вез, али сви 
у Но вом Па за ру зна ју да је пра ви 
вла сник Ра сим Ља јић. Атлет ски 
ста ди он са хо те лом са гра ђен je на 
нај ви шем бр ду у Но вом Па за ру и 
ту се у ве чер њим ча со ви ма оку
пља ју ис кљу чи во нар коди ле ри и 
нар ко ма ни.

У бли зи ни Ља ји ће ве ку ће, у 
на се љу Ха џет, сво је вре ме но је 
по сто ја ло пар ка фа на у ко је је он 
во лео да свра ћа ка да до ђе из Бе
о гра да. Ту би се оку пља ле ње го
ве ком ши је а ње гов брат Мир сад 
ча шћа вао их је пи ћем а не рет ко и 
нар ко ти ци ма. Ра сим и Мир сад би 
вр ши ли про це ну по тен ци јал них 
кан ди да та ко ји ма би обе ћа ва ли 
по сло ве у обез бе ђе њу уко ли ко за 
њих заврше по не ко ли ко пр ља
вих по сло ва.

Фе хо Би ше вац твр ди да Алек
сан дар Ву чић по се ду је пи са не из
ве шта је о свим ин фор ма ци ја ма 
ко је је по де лио са срп ским ра ди
ка ли ма али да упо р но шти ти Ра
си ма Ља ји ћа. Он та ко ђе на во ди да 
је пре не ко ли ко го ди на у Но вом 
Па за ру спро ве де на по ли циј ска 
ак ци ја са ци љем да се ли цу прав
де при ве де је дан од нај ве ћих нар
кобо со ва у Евро пи Ха лил Емро
вић, ујед но нај бли жи са рад ник 
Ра си ма Ља ји ћа. Док је по ли ци ја 
вр ши ла по тра гу за Емро ви ћем, 
он се – на во ди Би ше вац – на ла зио 
на до че ку Но ве го ди не у јед ној 
ви кен ди ци на Го ли ји, у дру штву 
та да шњег ди рек то ра по ли ци је 
Ми ло ра да Ве љо ви ћа.

Бив ши те ло хра ни тељ Ра си ма 
Ља ји ћа та ко ђе на во ди да Ми ни
стар ство тр го ви не, ту ри зма и 
те ле ко му ни ка ци ја при слу шку је 
и сни ма по ру ке сва ког ли ца ко је 
ми ни стар ста ви на ме ре. Ту ин
фор ма ци ју до био је од Фа хру ди
на Ме ки ћа, бив шег ам ба са до ра у 
Ира ну, до ско ра шњег Ља ји ће вог 
при ја те ља и бив шег чла на ње го
ве стран ке.
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ви у не ху ма ним усло ви ма, не до
стој ним чо ве ка у XXI ве ку.

ПО СЕ ТА СРП СКИМ 
СВЕ ТИ ЊА МА НЕ ИЗ РЕ ЦИ ВО 

ИС КУ СТВО

Дво днев но пу то ва ње је пру жи
ло мо гућ ност мла ди ма да ви де 
Пећ ку па три јар ши ју, Ви со ке Де ча
не, Зо чи ште, ма на стир Све тих ар
хан ге ла, при зрен ске цр кве Све тог 
Ђор ђа и Бо го ро ди цу Ље ви шку, 
као и ма на стир Гра ча ни цу, при 
че му је ва жно ис та ћи да те цр кве 
и ма на сти ре чу ва ју при пад ни ци 
КФОРа у пу ној рат ној опре ми или 
ко сов ска по ли ци ја. У свим на ве
де ним срп ским све ти ња ма утвр
ђе на је ве ра сва ко га од нас, као и 
на ме ра да ни ка да не од у ста не мо 
од бор бе да нај ве ће вред но сти ко
је има мо за у век оста ну део Ср би је. 
Исто риј ски зна чај Пећ ке па три јар
ши је, гран ди о зност и мир Ви со ких 

Пи ше: Ми лош Хр ка ло вић

Срп ска ра ди кал на стран ка, као 
истин ски па три от ска по ли тич
ка пар ти ја са ја сном иде о ло ги јом 
срп ског на ци о на ли зма, ба шти ни 
срп ске сло бо дар ске иде је где год 
се на ла зи наш на род. Тре нут на 
оку па ци ја Ко со ва и Ме то хи је не 
мо же оме сти срп ске ра ди ка ле у  
на ме ри да пру же по др шку и по
мог ну срп ском на ро ду ко ји жи ви 
у ју жној срп ској по кра ји ни.

 Са вет за омла ди ну и спорт 
Срп ске ра ди кал не стран ке је у по
след ње две го ди не три пу та ор
га ни зо вао пу то ва ње на Ко со во и 
Ме то хи ју. Мла ди ра ди ка ли, пре 
све га из Бе о гра да, али и из дру гих 
гра до ва Ср би је, би ли су у при ли
ци да по се те нај ве ће срп ске све
ти ње ко је се на ла зе на про сто ру 
Ко со ва и Ме то хи је и да про ве ду 
вре ме са сво јим на ро дом ко ји жи

Де ча на, скром ност и ис трај ност 
Зо чи шта, цар ски Све ти ар хан ге ли 
и град При зрен, ве ле леп ност Гра
ча ни це, до би ја ју до дат ну вред ност 
ка да их са ми ви ди те и до жи ви те, 
што би тре ба ло да бу де при о ри тет 
сва ког Ср би на. Пе ва ње срп ских 
па три от ских пе са ма са све штен
ством Све тих ар хан ге ла за вре ме 
ма на стир ског обе да на кон Све те 
ли тур ги је, ни ко га ни је оста ви ло 
рав но ду шним и то је осе ћај ко ји не 
мо же да се опи ше ре чи ма.

ГО СТО ЉУ БИ ВОСТ 
СРП СКИХ ДО МА ЋИ НА

По ред на ве де них све ти ња, ва
жно је ис та ћи но ће ње у Ве ли кој 
Хо чи, срп ској ен кла ви у оп шти ни 
Ора хо вац. У Ве ли кој Хо чи смо би
ли сме ште ни у ку ћа ма код срп
ских до ма ћи на. Ра дост нај мла ђих 
ка да су ви де ли ауто бус са сво јом 
бра ћом и се стра ма из цен трал не 

ОМЛА ДИ НА СРП СКЕ РА ДИ КАЛ НЕ СТРАН КЕ 
У ПО СЕ ТИ КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ
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ку ће. У том тре нут ку по чи ње те да 
у пот пу но сти схва та те ге то и зи ра
ност срп ског на ро да у ср цу Евро
пе, не по сто ја ње сло бо де кре та ња 
и не пре кид ни страх у ко ме Ср би 
на том про сто ру жи ве, на шта цео 
за пад ни свет оста је нем. Усло ви 
жи во та ко ји су не појм љи ви мла
дим љу ди ма из Бе о гра да, Но вог 
Са да, Кра гу јев ца и дру гих гра до ва 
цен трал не Ср би је, на Ко со ву и Ме
то хи ји, на ро чи то у ен кла ва ма, су 
сва ко днев и ца и то га сви тре ба да 
бу де мо све сни.

И УБУДУЋЕ УЗ СВОЈ НАРОД

Пу то ва ња по ред по кло нич ког 
има ју и ху ма ни тар ни ка рак тер. 
Основ не жи вот не на мир ни це, по
пут бра шна, уља, ше ће ра и оста лих 
по треп шти на, се ис по ру чу ју ма на

Ср би је је би ла ви дљи ва на ли ци
ма сва ког од њих. И ми смо би ли 
ис пу ње ни сре ћом због су сре та. 
Го сто прим ство на шег на ро да у 
по ме ну тој ен кла ви је у са гла сју са 
на шом тра ди ци јом, али ујед но је и 
за ди вљу ју ће уко ли ко има те у ви ду 
те шке усло ве у ко ји ма Ср би жи ве 
на том под руч ју. Аутор тек ста је 
био сме штен у до ма ћин ству чи ји 
је нај мла ђи члан де вој чи ца основ
но школ ског уз ра ста, ко ја је еуфо
рич но же ле ла да нам по ка же шта 
је нај зна чај ни је у се лу, али је у јед
ном тре нут ку, при из ла ску из цен
трал ног де ла Ве ли ке Хо че, за мо
ли ла нас тро ји цу ко ји смо би ли са 
њом да се вра ти мо, по што јој мај ка 
не до зво ља ва да иде та ко да ле ко, 
бу ду ћи да ни је без бед но. Тре ба 
на гла си ти да је у пи та њу ре ла ци
ја од пар сто ти на ме та ра од ње не 

сти ри ма и цр ква ма, цен трал ним 
ме сти ма оку пља ња срп ског на ро
да на Ко сову и Метохији, где се на 
нај бо љи на чин ру ко во ди њи хо вом 
да љом ди стри бу ци јом, пре све га 
нај у гро же ни ји ма. Сва ки пут ник 
је одво јио ма ло нов ца да би кон
крет но по мо гао свом на ро ду, ко ји 
и по ред  свих не да ћа ис трај но чу ва 
срп ско Ко со во и срп ску Ме то хи ју.

Омла ди на Срп ске ра ди кал не 
стран ке ће и убу ду ће ор га ни зо ва
ти по се те на шој ју жној по кра ји ни. 
Сва ки пут се у сво је до мо ве вра ти
мо пу ни ути са ка и ис ку ства, све
сни да смо учи ни ли пра ву ствар, 
те да не сме мо да при хва ти мо ни
ка кву по де лу соп стве не др жа ве, 
схва та ју ћи да на то не ма мо пра
во ни због сво јих пре да ка, али ни 
због по то ма ка.

Српске светиње никада нико не сме предати српским непријатељима
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КУР ТА И МУР ТА
Пише: Вје ри ца Ра де та

У Ср би ји се за про те клих осам-
на ест го ди на ни су ме ња ли ре жи-
ми. Ме ња ле су се са мо во ђе.

„Ар гу мен ти” у рас пра ва ма про
за пад не опо зи ци је и вла сти сво де 
се на: „Ва ма је са мо ва жно да са чу
ва те фо те ље” и: „Ви са мо хо ће те 
да се до че па те фо те ља”. Са чу ва ти 
и до че па ти се – је ди на је раз ли ка. 
Фо те ља је иста. А фо те ља је власт, 
моћ, лич ни ин те рес, слу же ње За
па ду и еле мен тар но од су ство бри
ге о др жа ви, на ро ду и на ци о нал
ним ин те ре си ма. 

ЕВРО ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ  
СУ ЗЛО КО ЈЕГ СЕ МО РА МО  

ОСЛО БО ДИ ТИ

По ли ти ка ула ска Ср би је у 
Европ ску уни ју је не што нај го ре 
што је мо гло да нас сна ђе, а баш 
то је ве зив но тки во из ме ђу са да
шњих и бив ших вла сто др жа ца. У 
име ср ља ња ка Европ ској уни ји, 
гроб ни ци ма лих на ро да, срп ски 

чић 2012. го ди не у кам па њи у ко
јој је по сва ку це ну же лео да осво ји 
власт при чао о њи хо вој слич но
сти. У ства ри, го во рио је да он не ма 
ни шта про тив по ли ти ке вла сти 
та да шње Де мо крат ске стран ке, 
али да ће он ту по ли ти ку ре а ли зо
ва ти мно го бр же и, твр дио је, без 
кри ми на ла. Ни је ус пео ни јед но ни 
дру го. При хва тао је шар га ре пу чи
нов ни ка из Европ ске уни је, а штап 
је ре зер ви сан за на род. Ме диј ским 
ма ни пу ла ци ја ма успе ва да пре ва
ри би ра че. И се де њем на две сто
ли це. Удо во ља ва Бри се лу, али не 
уво ди санк ци је Ру си ји. Одо ле ва и 
зах те ви ма Ха шког три бу на ла. До
вољ но да за ва ра на ци о нал но би
рач ко те ло. И да се ипак раз ли ку је 
од ових про за пад них опо зи ци о на
ра ко ји су и од Ву чи ћа го ри.

СА ВЕЗ ЗА СР БИ ЈУ 
КАО СА ВЕЗ ЗА ПРЕ ВА РУ

Обе ћа вао је Ву чић и бо љи жи
вот, и то за са мо шест ме се ци ње
го ве вла сти. Ако не бу де та ко, по
ву ћи ће се. И он и ње го ва стран ка. 

на род, као и сви оста ли ко ји жи ве у 
Ср би ји, одав но су пре ста ли да жи
ве. Пре жи вља ва ју. Је два са ста вља ју 
крај с кра јем и гле да ју ка ко они из 
вр ха вла сти ле по и ла год но жи ве. 
На њи хо вој му ци. Као вла сни ци 
ве ли ких тр жних цен та ра и хо те ла 
из гра ђе них на те ме љи ма њи хо вих 
фа бри ка, у ко ји ма су одав но до би
ли от ка зе. Због европ ског пу та, на
рав но.

На пред ња ци би ре кли да су за то 
од го вор ни они ко ји су би ли власт 
пре њих. Је су. Али то су они ко ји су 
у ме ђу вре ме ну по ста ли њи хо ви. 
Сим па ти зе ри и фи нан си је ри. Ми
ни стри и ди рек то ри јав них пред
у зе ћа. Бив ши су по ста ли са да шњи. 
И то је од го вор ност Алек сан дра 
Ву чи ћа и Срп ске на пред не стран
ке. Они бив ши ко ји ни су по ста ли 
са да шњи би да нам се пред ста ве 
као „љу та” опо зи ци ја. Ни ти је су, 
ни ти мо гу би ти. Спа ја их по ли ти ка 
ула ска Ср би је у Европ ску уни ју.

За оне са кра ћим пам ће њем 
под се ћа ње да је Алек сан дар Ву
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И ни је би ло та ко. И ни је се по ву као. 
Ни је би ло, као што ни је би ло ни 
обе ћа ног Мер це де са из Икар бу са, 
Фа бри ке чи по ва ком па ни је Му ба
да ла, Ком па ни је СИ СУ у При бо ју... 
Као што ни је би ло ни шта од обе
ћа ња да пен зи је ни ко не ће ума њи
ва ти, да стру ја не ће по ску пе ти, да... 
Ла га ли су и ови пре ње га. И ла га ли 
и кра ли. И са да се оку пи ли, на род 
би ре као, „од зла оца и го ре мај ке”. 
И они би да пре у зму власт. За то 
што Ву чи ће ва ни је до бра. Та ман 
то ли ко ко ли ко и њи хо ва не би би
ла. Ти ску пље ни с ко ца и ко ноп ца 
на зва ли су се Са вез за Ср би ју. Зго
дан тер мин за но ву пре ва ру. А у 
са ве зу Вук Је ре мић, Бор ко Сте фа
но вић, Бо рис Та дић, Дра ган Ђи
лас, Зо ран Лу то вац. Не ка да шње 
де мо кра те ко ји су, не за до вољ ни 
по де лом пле на од кри ми нал них 
при ва ти за ци ја и ра зних ко руп
ци о на шких по сло ва, це па ли соп
стве ну стран ку, од ла зи ли, вра ћа
ли се, из но си ли исти ну јед ни о 
дру ги ма, за кли ња ли се да ни ка да 
ви ше не ће би ти ску па јер су јед ни 
за дру ге ло ше дру штво. И би та ко 
док ни су на ми ри са ли плен. Плен 
је пре у зи ма ње вла сти од на пред
ња ка. Под по кро ви тељ ством за
пад них га зда, ко ји по мо ћу ове дру
жи не ди сци пли ни ју Ву чи ћа. Ко ли
ко им је слат ка фо те ља, нај бо ље 
го во ри чи ње ни ца да су се овој ша
ре ној дру жи ни при дру жи ли и љо
ти ће вац Бо шко Об ра до вић, али и 
кра дљив ци ман да та Сан да Ра шко

А исти су. Јав ни сер вис је не до сту
пан за Срп ску ра ди кал ну стран ку и 
у њи хо во и у Ву чи ће во вре ме. Исти 
су и истим ла жи ма се слу же.

ПРО ТИВ ВЛА СТИ  
И ПРО ТИВ  

ПРО ЗА ПАД НЕ ОПО ЗИ ЦИ ЈЕ

Ми под се ћа мо. Срп ска ра ди кал
на стран ка је би ла про тив уво ђе
ња из вр ши те ља. Про тив но та ра. 
Про тив бе сми сле них суб вен ци ја 
стра ним ком па ни ја ма. По што ва
ли смо из бор ну во љу гра ђа на и 
ни ка да ни смо ку по ва ли гла со ве. 
Обра ћа ли се Устав ном су ду због 
не сре ђе них би рач ких спи ско ва, 
због Бри сел ских спо ра зу ма, због 
сма ње ња пен зи ја, због узи ма ња 
ор га на без са гла сно сти евен ту ал
ног до но ра, због кра ђе ман да та и 
у свим дру гим не у став ним си ту а
ци ја ма ко је су про из во ди ли и ови 
са да и они пре њих. Под се ћа мо и 
да смо под не ли кри вич ну при ја
ву због Бри сел ских спо ра зу ма и 
свих спо ра зу ма ко ји су прет хо ди
ли Бри сел ским. Кри вич на при ја ва 
об у хва ти ла је све ак те ре, од  Бо
ри са Та ди ћа, Мир ка Цвет ко ви ћа, 
Бор ка Сте фа но ви ћа, Иви це Да чи
ћа, То ми сла ва Ни ко ли ћа, до Алек
сан дра Ву чи ћа. За то што су исти.

Ми срп ски ра ди ка ли ка же мо 
да ни јед ни ни дру ги ни су до бро 
ре ше ње за то што им је по ли ти
ка иста. Про е вроп ска и по губ на 
за Ср би ју. Је ди но ре ше ње за оп
ште до бро свих гра ђа на Ср би је је 
Срп ска ра ди кал на стран ка и наш 
пред сед ник др Во ји слав Ше шељ 
на че лу Вла де. То је је ди на га ран
ци ја да ће нам ко нач но би ти бо ље. 
Да ле ко од евро ин те гра ци ја, али 
ин те гри са ни са Ру си јом, Бе ло ру
си јом и дру гим при ја тељ ским др
жа ва ма. Ин те гри са ни у ОДКБ. То 
је је ди ни на чин да са чу ва мо гра
ни це, да обез бе ди мо мир и про
спе ри тет др жа ве. Је ди ни у Ср би ји 
ну ди мо ово ре ше ње. И раз ли ку је
мо се и од вла сти и од про за пад
не опо зи ци је. Ни смо ни Кур та ни 
Мур та. Не ће мо власт ру ши ти на 
ули ци, али на из бо ри ма же ли мо 
да их по бе ди мо. И јед не и дру ге. 
На до бро бит и др жа ве и на ро да.

вић Ивић и Ди ја на Ву ко ма но вић и 
не из о став ни Ђор ђе Ву ка ди но вић 
– Влах по по тре би.

ЗА ТО ШТО СУ ИСТИ

Ка жу ови што би да за ме не Ву
чи ћа да ће уки ну ти из вр ши те ље. 
Они их уве ли у прав ни си стем. Ву
чић је, исти на, мо гао да за кон ста
ви ван сна ге и да из вр ше ње вра ти 
у си стем пра во су ђа. Ни је, за то што 
су исти. Ка жу, ако скло не Ву чи ћа 
уки ну ће но та ре. А они их уве ли. 
Ву чић за др жао. За то што су исти. 
За у ста ви ће, ка жу, суб вен ци је стра
ним ком па ни ја ма. Они их уве ли, 
Ву чић на ста вио. За то што су исти. 
Они не ће ку по ва ти гла со ве. Пр ви 
су по че ли са ке са ма са на мир ни ца
ма и хи ги јен ским па ке ти ма. Ву чић 
са мо про ме нио бо ју ке са. За то што 
су исти. Сре ди ће би рач ке спи ско ве. 
Два на ест го ди на ни су. Ни је ни Ву
чић. За то што је то из вор за кра ђу 
гла со ва. И за то што су исти. Ка жу, 
по ни шти ће Бри сел ске спо ра зу
ме. Они ко ји су још 2011. го ди не 
при хва ти ли  и пот пи са ли низ спо
ра зу ма ко ји су са мо об је ди ње ни у 
је дин стве не та ко зва не Бри сел ске 
спо ра зу ме. Ву чић ни је по ни штио 
спо ра зу ме ко је су при хва ти ли Бор
ко, Је ре мић и Та дић, јер, ка ко ка же, 
озбиљ не др жа ве мо ра ју да пра те 
кон ти ну и тет прет ход не вла сти. 
То је са мо из го вор, а ни је, за то што 
су исти. Ка жу, Ву чић мо ра да оде 
због од су ства ме диј ских сло бо да. 

Неуспела трговина, 
Ђилас остао без државних функција
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СА ВЕЗ ЗА СВЕ И СВА ШТА
Пи ше: Ми лош Ско пљак

Са вез за све и сва шта, Са вез 
за ро би ју, Са вез за пљач ку и про
паст Ср би је… Би ло ко јом од ових 
син таг ми се мо же опи са ти гру па 
по ли тич ких пре ва ра на та и но
во фор ми ра них пар ти ја ко ја се 
оку пи ла у та ко зва ном Са ве зу за 
Ср би ју.

Не ка да шњи до сман лиј ски вла
сто др шци, у же љи да на ро ду се бе 
пред ста ве као не ку но ву гру па ци
ју у по ли тич ком жи во ту Ср би је, 
не пре за ју од ра зних ма ни пу ла ци
ја, а сва ка ко је нај ве ћа и сам на зив 
ко ји су се би на де ну ли.

 
 „Са вез за Ср би ју” ваљ да тре ба 

да им пли ци ра да су сви оста ли, ко
ји ни су са њи ма, про тив Ср би је. Ка
же Дра ган Ђи лас: „Ко ни је са на ма, 
тај ни је опо зи ци ја!”

„Ко их не зна, ску по би их пла
тио”, што би ре као наш на род, и „са 
та кви ма ни у цр кву!” Срп ска ра
ди кал на стран ка је је ди на пра ва, 
па три от ска, опо зи ци ја ак ту ел ном 

Са да је та гру па ци ја то бож за
бри ну та за ста ње у др жа ви. Да, 
за бри ну ти су за жи вот обич ног 
на ро да, баш као и у вре ме НА ТО 
агре си је, ка да је њи хов ли дер и 
идол, ма фи ја шки пре ми јер Зо
ран Ђин ђић, по зи вао сво је за пад
њач ке га зде да на ста ве са ра за
ра њем Ср би је и уби ја њем срп ске 
де це.

Све сво је до ју че ра шње раз ми
ри це и ме ђу соб не оп ту жбе оста
ви ли су по  стра ни са мо због јед
не ства ри, а то је бор ба за власт 
и при ви ле ги је. То је њи хо ва је ди
на иде о ло ги ја. По ста вља се пи
та ње: шта их је то спре чи ло да 
оста ну за јед но у ДОСу, од но сно 
Де мо крат ској стран ци, па се сад, 
на кон што су офор ми ли ко зна 
ко ли ко по је ди нач них по кре та и 
стра на ка, по но во спа ја ју под на
зи вом Са вез за Ср би ју?

Не ки су се ухле би ли код Ву
чи ћа, не ки ни су ус пе ли у то ме, а 
не ки ма је же ља за ли дер ством 
би ла пре ве ли ка па су офор ми ли 
соп стве не по кре те.

ре жи му и пред гра ђа не из ла зи мо 
са ми, са сво јим по ли тич ким про
гра мом ко ји до след но за сту па мо 
од осни ва ња.

Иако је Са вез за Ср би ју зва нич
но фор ми ран ове го ди не, ње го во 
на ста ја ње се да ло при ме ти ти још 
то ком пар ла мен тар них из бо ра 
2016. го ди не, ка да су се оку пи ли 
на зви ждук аме рич ког ам ба са до
ра Кај ла Ско та. Од ве ле и здај ни ка 
Бо ри са Та ди ћа до љо ти ћев ца Бо
шка Об ра до ви ћа, ру ку под ру ку. 
Ву чи ћев на пред њач ки ре жим це
лу ту гру па ци ју тзв. Са ве за за Ср
би ју, са на ме ром да оја ча сво је по
зи ци је, пред ста вља јав но сти као 
је ди ну опо зи ци ју, зна ју ћи да су се 
сви ти ли ко ви ога ди ли на ро ду то
ком сво је два на е сто го ди шње вла
да ви не. Од тај ку на Ђи ла са, пре ко 
ве ле и здај ни ка Та ди ћа и ње го ве 
сен ке и де сне ру ке Ву ка По здер ца 
Је ре ми ћа, до по ме ну тог љо ти ћев
ца Бо шка Об ра до ви ћа и оста лих 
пра те ћих ин стру ме на та не ка да
шње Де мо крат ске стран ке ко ји су 
за јед но са њи ма у том не срећ ном 
са ве зу.
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Кре ни мо ре дом, од оног ко ји се 
нај ви ше ис ти че у тој ка ма ри ли, од 
Дра га на Ђи ла са, бив шег гра до на
чел ни ка Бе о гра да, за вре ме чи јег 
ман да та је град ска ка са опу сто ше
на и оста вље на у ду го ви ма, док су 
ње го ве при ват не фир ме цве та ле 
од про фи та.

ЂИ ЛА СО ВУ ВЛАСТ 
ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛЕ АФЕ РЕ

 Ње го во ба вље ње по ли ти ком 
се за сни ва ис кљу чи во на лич ној 
ко ри сти, бу ду ћи да се то ком сво
је по ли тич ке ка ри је ре енорм но 
обо га тио на ра чун обич ног на ро
да. Ђи лас је сва ку по лу гу вла сти 
ко ри стио да на пу ни сво је џе по ве, 
док су Ср би јом вла да ле ко руп ци
ја, глад и не за по сле ност, а Та ди ћев 
ре жим вр шио из да ју срп ских на
ци о нал них ин те ре са.

Елек трон ским ме ди ји ма у Ср
би ји и ре ги о ну упра вљао је пре ко 
сво је фир ме „Дај рект ме ди ја”, ко ју 
је 2004. го ди не от ку пио за 10.000 
до ла ра, а по па ду са вла сти 2014. 
го ди не је исту про дао за 17,7 ми

ци је „Лу ке Бе о град”, пре пла ће ног 
мо ста на Ади…

На пред ња ци су обе ћа ли да ће 
уки ну ти „Бус Плус”, по ди ћи ГСП 
на здра ве но ге, ухап си ти Дра га на 
Ђи ла са због ра зних мал вер за ци
ја, ме ђу тим ни шта се од то га ни је 
де си ло. 

РЕ КАО – СЛА ГАО

На кон па да са вла сти и од ла
ска са че ла Де мо крат ске стран ке, 
Ђи лас се по ву као из по ли тич ког 
жи во та и на ста вио да оба вља 
функ ци ју пред сед ни ка Ко шар ка
шког са ве за Ср би је.

У из ја ви за те ле ви зи ју Б92 
2015. го ди не је из ме ђу оста лог 
ре као да „… за то што је по ли ти ка 
ве ро ват но као не ка дро га, уђе те, 
па вам да моћ, ма ло и па ре и мно
го че га дру гог… Ја сам свој део у 
тој при чи за вр шио и за и ста не 
раз ми шљам  да се су тра ба вим 
не ким стран ка ма и по ли ти ком. 
То је не што што ме ап со лут но не 
ин те ре су је.” Сла гао је.

ли о на евра! Био је су вла сник у 
то вре ме јед ног од нај чи та ни јих 
днев них ли сто ва, ли ста „Прес”, 
за јед но са тај ку ном Ми ро сла вом 
Ми шко ви ћем, ма да то ни ка да јав
но ни је смео да при зна. То су учи
ни ли ње го ви нај бли жи са рад ни ци 
из Де мо крат ске стран ке, за вре ме 
њи хо вих ме ђу соб них стра нач ких 
су ко ба.

Ње го ву власт у Гра ду Бе о гра ду 
обе ле жи ле су број не афе ре, а не
ке од по зна ти јих су сва ка ко афе ра 
око ре кон струк ци је ули це Бу ле
ва ра кра ља Алек сан дра, ка да су 
од три по ну ђа ча иза бра ли фир му 
ко ја је би ла ску пља за 6 ми ли о на 
евра од дру ге две, до уни шта ва
ња ГСПа и закључивања уго во ра 
са фир мом „Апекс”. Фир ма „Апекс” 
је осно ва на го ди ну да на ра ни је и 
има ла је са мо јед ног за по сле ног, а 
би ла је  за ду же на за уво ђе ње си
сте ма „Бус Плус”,  чи је су фир ме за
ду же не за на пла те ка ра та у ГСПу. 
Тен дер је спро ве ден не за ко ни то и 
та ко је на не та ве ли ка ма те ри јал на 
ште та и из вр ше на пљач ка Гра да. 
По зна те су и афе ре око при ва ти за

Скупо одело за 
јефтино друштво

VELIKA SRBIJA 19



BROJ 3587

по твр дио да се у ле то 2016. го ди
не са стао са Ву чи ћем, ко ји му је 
по ну дио да бу де  пот пред сед ник 
вла де или гра до на чел ник Бе о гра
да.  „Раз ли чи тим си сте ми ма вред
но сти” Ђи лас је обра зло жио сво је 
од би ја ње Ву чи ће ве по ну де. 

Пре ће би ти да ни су ус пе ли да се 
до го во ре око пре ра спо де ле по ли
тич ког пле на.

ИС ПЛА ТИВ НЕ КИ 
КОН САЛ ТИНГ

 По др шку Дра га ну Ђи ла су у по
врат ку на по ли тич ку сце ну ме ђу 
пр ви ма је пру жио Вук Је ре мић По
зде рац, до ју че ра шњи стра нач ки 
ко ле га, ми ни стар спољ них по сло
ва и нај бли жи са рад ник из дај ни
ка Бо ри са Та ди ћа. Пет го ди на ми
ни стар спољ них по сло ва Ср би је 
(од 2007. до 2012), го ди ну да на је 
пред се да вао Скуп шти ном УН (од 
2012. до 2013. го ди не). Био  је члан 
Де мо крат ске стран ке од 2004. до 
2013. Од 2011. до 2015. го ди не био 
је пред сед ник Те ни ског са ве за Ср
би је. Вук Је ре мић се на кон удоб не 

Де мо крат ску стран ку на пу шта 
у ју лу 2016. го ди не. а Ко шар ка шки 
са вез у ок то бру 2016. го ди не.

Свој став да не раз ми шља да се 
вра ти у по ли ти ку по твр дио је и 
у  из ја ви из ав гу ста 2017. го ди не, 
ка да су по је ди ни ме ди ји пи са ли о 
ње го вом уче шћу на бе о град ским 
из бо ри ма, али ово га пу та уз огра
ду „Ни кад не ре ци ни кад”. И иза
шао је.

Про за пад на опо зи ци ја је до би
ла свог ли де ра, ко ји се „те шком 
му ком” вра тио у по ли ти ку ко ја га 
је „ап со лут но за ин те ре со ва ла”, по
но во. 

Ђи лас је са да „око ре ла опо зи
ци ја” Алек сан дру Ву чи ћу, иако по 
соп стве ном при зна њу „не ма ни
шта лич но про тив ње га”. Са Ву чи
ћем се по не ко ли ко пу та и са ста
јао иза за тво ре них вра та, на вод но 
раз го ва ра ју ћи о про јек ту „Бе о град 
на во ди”. Да то ни је би ла (глав на) 
те ма њи хо вих су сре та по твр дио 
је и сам Ђи лас у сво јој из ја ви за 
ме ди је кра јем 2017. го ди не, где је 

фо те ље Ге не рал не скуп шти не Ује
ди ње них на ци ја, вра тио у Ср би ју 
и на ста вио сво је по ли тич ко де ло
ва ње, нај пре кроз кан ди да ту ру на 
пред сед нич ким из бо ри ма, а он да 
и осни ва њем соп стве не стран ке – 
На род не стран ке, ко ја се при кљу
чи ла Са ве зу за све и сва шта.

Са со бом је по нео и ми ли о не до
ла ра из сво је не вла ди не ор га ни за
ци је ЦИРСД, тзв. Цен тар за ме ђу
на род ну са рад њу и одр жи ви раз
вој. Ко је ка кав цен тарин сти тут и 
јед на у ни зу НВО за пра ње нов ца. 
У „бор ду” тог ин сти ту та се на ла зе 
мно ги бе ло свет ски по ли ти ча ри 
ко ји су ра ди ли и ра де про тив ин те
ре са Ср би је. Од 2013. го ди не на ра
чун ЦИРСДа је упла ће но 5,957.000 
до ла ра, ме ђу тим Је ре мић не же ли 
у јав но сти да от кри је ко су му  до
на то ри. У по је ди ним ме ди ји ма се 
от кри ва афе ра за афе ром око оних 
ко ји су свој но вац упла ћи ва ли на 
ра чун ове ор га ни за ци је, па су та
ко ње го ви не ка да шњи са рад ни ци 
хап ше ни у САД због ко руп ци о на
шких скан да ла. Осно вао је и аген
ци ју за кон сал тинг ко ја је за две 

Парада Савеза за Србију
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Ишао је По зде рац ју ни ор од 
Кем бри џа, Окс фор да, Њу јор ка и 
Лон до на а он да до Хи лан да ра и 
Кај мак ча ла на, не би ли се бе пред
ста вио као не ка квог па три о ту. Ве
ру је да је наш на род на и ван, па ће, 
на кон ње го вих „сел фи ја” и сли ка 
из Хи лан да ра и са Кај мак ча ла на, 
по ми сли ти да то ни је иста она де
сна ру ка ве ле и здај ни ка Бо ри са Та
ди ћа. Оно га Бо ри са Та ди ћа ко ји је 
сва ку при ли ку ко ри стио да се из
ви ња ва и до дво ра ва уста ша ма у 
За гре бу, за бо ра вља ју ћи тра гич ну 
суд би ну, срп ске жр тве и оку па ци ју 
Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не. Вук Је
ре мић као да ни ка да ни је био део 
ре жи ма ко ји је оти мао и ис по ру
чи вао срп ске хе ро је Ха шком три
бу на лу. Као да ни ка да ни је био део 
ре жи ма Де мо крат ске стран ке ко ја 
је опљач ка ла др жа ву и на род. Као 
да то ни је онај  Вук Је ре мић ко ји је 
вој ни рок слу жио у ка би не ту свог 
ше фа Бо ри са Та ди ћа. Вук Је ре мић, 
ко ји је за та шкао уби ство дво ји це 
вој ни ка на Топ чи де ру. Као да то 
ни је онај Вук Је ре мић на чи је од лу
ке се не дав но у УН по звао и шип
тар ски те ро ри ста Ха шим Та чи, у 

го ди не ра да ин ка си ра ла 1.335.000 
до ла ра?! Ни ти ико зна чи ме се ова 
аген ци ја за и ста ба ви, ни ти ко су 
ње ни кли јен ти.

 Мо же те ли да за ми сли те ка ко 
би Вук Је ре мић обич ном на ро ду 
об ја снио чи ме се ба ве ње го ве ор
га ни за ци је? „Зна те, ја се ба вим 
кон сал тин гом и згр ћем ми ли о
не.”

Ко га је и о че му то кон сул то
вао Вук Је ре мић да би му на ра
чун ње го ве ор га ни за ци је сти зао 
то ли ки но вац, па се чак го во ри и 
о нов цу из ам ба са де Ка та ра у Не
мач кој?! 

НА ПРА СНА БРИ ГА 
ЗА СРП СКИ НА РОД

И та ко се од јед ном и Вук Је ре
мић за бри нуо за жи вот обич ног 
на ро да и вра тио на срп ску по ли
тич ку сце ну. За суд би ну на ро да 
ни је био за бри нут ка да је за вре
ме НА ТО агре си је на на шу зе мљу 
по бе гао са сво јом по ро ди цом у 
њи хов удобни стан у Лон до ну.

ве зи са оним не срећ ним пи та њем 
упу ће ним Ме ђу на род ном су ду 
прав де по пи та њу шип тар ске не
за ви сно сти на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Као да  ни је део оног ре жи ма ко ји 
је пи та ње Ко со ва и Ме то хи је пре
ме стио из Ује ди ње них на ци ја у се
ди ште Европ ске уни је у Бри се лу, 
пред нај ве ће срп ске не при ја те ље. 

ЈЕ РЕ МИЋ СЕ ИЗ ВИ ЊА ВАО  
СРП СКИМ НЕ ПРИ ЈА ТЕ ЉИ МА

У књи зи др Во ји сла ва Ше ше ља 
„Ви ки ликс ми ја вља 2” на ла зе се 
из ве шта ји Ви ки лик са ко ји се од
но се и на Ву ка Је ре ми ћа. У јед ном 
од тих из ве шта ја сто ји да се из
ви ња вао аме рич ком ам ба са до ру 
због сво јих пре да ва ња на Фа кул
те ту по ли тич ких на у ка. На и ме, 
аме рич ки ам ба са дор је на та пре
да ва ња слао сво је са рад ни ке, а јед
ном од њих се Је ре мић и лич но из
ви нио, због то га што, ка ко је ре као, 
он пред сту ден ти ма мо ра да го во
ри су прот но од оно га што за и ста 
ми сли и ра ди. Вук у јаг ње ћој ко жи, 
Је ре мић По зде рац Вук се исто та ко 
аме рич ком ам ба са до ру 2008. го

Део Скотовог савеза припрема нови 5. октобар
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по кра де и пре ва ри мо на хе са Хи
лан да ра, ни је му би ло те шко ни да 
пре ђе пре ко сво јих ра ни јих ста во
ва и скло пи са вез са нај ве ћим срп
ским из дај ни ци ма. Ни је му би ло 
мр ско да уђе у са вез са они ма ко ји
ма је у бли ској про шло сти упу ћи
вао те шке ре чи и оп ту жбе. По пут 
свих ли де ра Де мо крат ске стран ке 
ко ји су се то ком стра нач ких тур бу
лен ци ја и на кон ло ших из бор них 
ре зул та та ме ђу соб но оп ту жи ва ли 
и вре ђа ли, та ко је и Бо шко Об ра
до вић 2012. го ди не ми тин го вао 
про тив Бо ри са Та ди ћа, пре те ћи му 
ро би ја шким оде лом. Чу ли су се по
ви ци: „Ни ка да не ће мо пре ста ти да 
го во ри мо – Та ди ћу, ло по ве! Та дић 
мо ра у за твор!” 

Ско ро исту си ту а ци ју има ли смо 
у од но су Ву чић – Дин кић. 

Али Бо шко се ни је за у ста вио 
са мо на Та ди ћу, већ је на бе о град
ским из бо ри ма 2018. го ди не го

ди не из ви ња вао и због сво јих ан
тиНА ТО из ја ва у јав но сти. Ди пло
ма та ма из аме рич ке ама ба са де 
је са оп штио да је он та кве из ја ве 
да вао због кам па ње, да би га Ср би 
во ле ли, сто ји у де пе ша ма Ви ки
лик са. Та ко  ра ди и да нас, у то гра
ђа ни мо гу би ти са свим си гур ни.

 
Сво јим нај бли жим са рад ни ци

ма у стран ци по де лио је пла те у 
ви си ни од ви ше хи ља да евра пре
ко сво је ор га ни за ци је ЦИРСД, а ме
ди ји уве ли ко пи шу о том пу си ма, 
ко како ли и оста лим ба ха на ли ја
ма Ву ка Је ре ми ћа.

СВЕ ЗА ПО СЛА НИЧ КИ МАН ДАТ

Еки пи за све и сва шта се при
дру жио и не ка да шњи ва тре ни 
бо рац про тив Та ди ће вог ре жи ма, 
љо ти ће вац Бо шко Об ра до вић.

 
Бу ду ћи да му ни је би ло те шко да 

пре кр ши за кле тву да ту у цр кви, 

во рио и ка ко ње гов са да шњи 
ко а ли ци о ни парт нер Дра ган 
Ђи лас ни је ни ка ква опо зи ци ја 
са да шњем ре жи му. Ме ђу тим, та
кве си ту а ци је ни су чуд не бу ду ћи 
да Бо шко Об ра до вић од из бо ра 
до из бо ра ме ња сво је ко а ли ци о
не парт не ре са мо ка ко би се до
че пао скуп штин ског ман да та. 
Не ка да се клео да Две ри ни ка
да не ће ула зи ти у пред из бор не 
ко а ли ци је, а од 2016. до спео је 
у тре ћи ко а ли ци о ни блок. Због 
ман да та је спре ман да про ме ни 
све сво је ра ни је ста во ве, по га
зи за кле тву да ту у цр кви пред 
ико ном Бо го ро ди це да ни ка да 
не ће осно ва ти стран ку и би ти 
њен пред сед ник, спре ман је да 
слу ша на ред бе аме рич ке ам ба
са де и своје мен тор ке, аме рич
ког шпи јун а, Ја сми не Ву јић, ко ја 
за јед но са њим упра вља Две ри
ма. На рав но, прет ход но рас те
рав ши не по доб не чла но ве тог 
њи хо вог Ста ре шин ства од но сно 

Само да оде Прангија, па да поделимо лову!
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вр ха по кре та, а са да стран ке. Са 
ман да том до ла зе  ску па оде ла, 
но ва фри зу ра и ви ла на Де ди њу. 

ШЕ ШЕЉ РАС КРИН КАО 
БО ШКА ОБ РА ДО ВИ ЋА

Лик и де ло Бо шка Об ра до ви ћа 
и ње го во шу ро ва ње са аме рич
ком ам ба са дом је раз об ли чио др 
Во ји слав Ше шељ у ди рект ном 
твду е лу на бе о град ској те ле ви
зи ји Сту дио Б. Том при ли ком је 
пред сед ник Срп ске ра ди кал не 
стран ке раз от крио ка ко је Бо
шко но вац гра ђа на Ср би је на ме
њен за по тре бе из бор не кам па
ње прао пре ко елек три ча ра. Ни 
дан да нас Бо шко ни је од го во рио 
због че га је огро ман но вац да вао 
не ком елек три ча ру за по тре бе 
пред из бор не кам па ње.

Вр ху нац сво је по ли тич ке ка
ри је ре Бо шко Об ра до вић жи ви 
упра во са да, ка да је иза бран за 
ко ор ди на то ра тзв. Са ве за за Ср
би ју. Пун је по но са и на бо ја као 
да ко ор ди ни ше не чим ве ли ким 
и вред ним, а не гру пом ло по ва и 
из дај ни ка са њим на че лу! Тро
јац Об ра до вић, Ђи лас, Је ре мић је 
ис так нут у пр ви план, а пра те их 
оп скур ни ли ко ви по пут Бо ри
са Та ди ћа, Зо ра на Жив ко ви ћа, 
Бор ка Сте фа но ви ћа, Јан ка Ве се
ли но ви ћа и „жен ске мре же” ко ју 
пред во де Гор да на Чо мић, Алек
сан дра Јер ков и Сан да Ра шко вић 
Ивић.

СР БИ ЈА СЕ ОД ЊИХ 
ЈОШ НИ ЈЕ ОПО РА ВИ ЛА

Сви они се по на ша ју као да су 
па ли са не ба и да су гра ђа ни за
бо ра ви ли да су баш они до не ли 
„де мо крат ске про ме не” од ко јих 
Ср би ја ни по сле 19 го ди на не мо
же у пот пу но сти да се опо ра ви.

По на ша ју се као да  ни су баш 
они до не ли пљач ка шке при ва
ти за ци је, про да ва ли др жав ну 
имо ви ну у бес це ње, уве ли нео
ли бе рал ни еко ном ски си стем, 
осла ња ње на ММФ и Свет ску 
бан ку, ко ји и дан да нас упра вља ју 
Ср би јом. Као да ни су они по кре
ну ли суб вен ци о ни са ње и фа во

да се на власт вра те они ко ји су 
се већ до ка за ли, по ка за ли, уни
шти ли и опљач ка ли Ср би ју, а на 
сто ти не хи ља да љу ди оста ви ли 
без по сла. Гра ђа ни мо ра ју би ти 
све сни да је ди но сво јим гла сом 
за срп ске ра ди ка ле мо гу до при
не ти да они и њи хо ви нај бли жи 
има ју из ве сну бу дућ ност и жи
вот ко ји је до сто јан сва ког чо
ве ка. За раз ли ку од СНС и Са ве
за за Ср би ју, Срп ска ра ди кал на 
стран ка би Ср би ју окре ну ла ка 
пот пу ном еко ном ском, вој ном и 
по ли тич ком са ве зу са брат ском 
Ру си јом и оста лим при ја тељ
ским зе мља ма. У том са ве зу би
смо има ли огром но евро а зиј ско 
тр жи ште и пре ко по треб ну за
шти ту од ан ти срп ских на ср та ја 
у бу дућ но сти. Иде ја о ЕУ уми ре 
ши ром Евро пе, а ми Ср би не сме
мо оста ти по след њи на бра ни ку 
те кр во лоч не ажда је. Вре ме је да 
се срп ски на род про бу ди из тог 
евро у ни јат ског сна и окре не се
би. Вре ме је да се окре не бу дућ
но сти у ко јој ће сва ко мо ћи да 
жи ви од свог ра да, а не да по пут 
ро бо ва, као јеф ти на рад на сна
га, у пе ле на ма ра ди код стра них 
ин ве сти то ра на уго вор у тра ја
њу од три ме се ца. 

Да би се то и оства ри ло, гра
ђа ни Ср би је „Кур ту” не би сме ли 
ме ња ти већ ис про ба ним „Мур
том”, јер има ју исту по ли ти ку, 
ни ти би отаџ би на Ср би ја из др
жа ла не ки, не дај Бо же, њи хов 
но ви ман дат. Гра ђа ни Ср би је 
сво је по ве ре ње на не ким сле де
ћим из бо ри ма тре ба да ука жу 
до ка за ним па три о та ма, по ли
тич кој стран ци ко ја је до ка за ла 
да јој је Ср би ја на пр вом ме сту, 
из над свих стра нач ких ин те ре са 
и тре нут ног по ли тич ког реј тин
га. По ве ре ње тре ба да ука жу по
ли тич кој стран ци ко ја је до след
на свом про гра му и иде о ло ги ји, 
љу ди ма ко ји иза се бе не ма ју ни
ка кве афе ре ни ти би ло ка кве 
ди ло ве са стра ним ам ба са да ма, 
по ве ре ње тре ба да ука жу до ка
за ним бор ци ма за срп ске на ци
о нал не ин те ре се – Срп ској ра ди
кал ној стран ци и др Во ји сла ву 
Ше ше љу. 

ри зо ва ње стра них ин ве сти то ра, 
до ву кли стра не бан ке, за по че ли 
из да ју Ко со ва и Ме то хи је, из у ме
ли при ват не из вр ши те ље од ко
јих гра ђа ни сва ки дан стре пе да 
ли ће им за ку ца ти на вра та…

 
Гра ђа ни, умор ни, из му че ни и 

на па ће ни на кон НА ТО агре си је, 
по ве ро ва ли су у то вре ме у ми ли
јар де, мед и мле ко ко ји тре ба да 
стиг ну са За па да чим се до го де 
„де мо крат ске про ме не”, а Ср би ја 
кре не ка Европ ској уни ји.

Срп ски ра ди ка ли су упо зо
ра ва ли на род на све опа сно сти 
ко је се над ви ја ју над Ср би ју уко
ли ко та ма фи ја шка бан да до ђе 
на власт и на жа лост, би ли су у 
пра ву.

Да нас ти исти ше та ју ули ца ма 
Бе о гра да, бо ре ћи се за не ке сло
бо де, исте оне сло бо де ко је су 
би ле ми са о на име ни ца за вре ме 
њи хо ве вла сти!

Гра ђа ни Ср би је ово га пу та не 
сме ју на се сти на раз не ма ни пу
ла ци је оних ко ји се по но во по 
ули ца ма пре бро ја ва ју, а у исто 
вре ме за бра њу ју да би ло ко од 
при до шлих „про те ста на та” за
пе ва пе сму о Ко со ву и Ме то хи ји. 
Ни ти је њи ма до Ср би је, ни ти до 
Ко со ва и Ме то хи је. Има ли смо 
при ли ке у то да се до бро уве ри
мо до 2012. го ди не.

СРП СКИ РА ДИ КА ЛИ 
ЈЕ ДИ НА ПРА ВА ОП ЦИ ЈА

На пред њач ки ре жим на вла
сти већ се дам го ди на спро во ди 
про грам Де мо крат ске стран ке, 
исти про грам ко ји ну ди и ова 
гру па ко ја се бе зо ве Са вез за 
Ср би ју. Срп ски ра ди ка ли на че
лу са др Во ји сла вом Ше ше љем 
успе шно рас крин ка ва ју на пред
њач ке ми ни стре, до гу ше упле
те не у кри ми нал и ко руп ци ју, 
ука зу ју на ро ду на њи хо ве афе ре, 
ме ђу тим, и по ред све га, мно ги 
кри ми нал ци и дан да нас се де у 
Вла ди Ср би је. Ву чић се не оба
зи ре на кри ти ке. Ср би ја не сме 
до зво ли ти, при ли ком ко нач ног 
на пред њач ког па да са вла сти, 
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ГЛУМ ЦИ ГЛУ МЕ ПО ЛИ ТИ ЧА РЕ
По ли ти ком би тре ба ло пре све

га да се ба ве мо рал ни, по жр тво ва
ни љу ди ко ји ма су срп ски на ци о
нал ни ин те ре си ис пред лич них. 

АН ТИ СРП СКА ПРО ПА ГАН ДА 
ПОД ПА РО ЛОМ ПО МИ РЕ ЊА

Глум ци о ко ји ма ће би ти реч 
у овом тек сту су све то одав но 
за не ма ри ли и ста ви ли у дру ги 
план. Пр ви ме ђу њи ма је тре
нут но нај ек спо ни ра ни ји и је дан 
од глав них пред вод ни ка „Са ве за 
за Ср би ју”, председник Покрета 
слободних грађана Сер геј Три
фу но вић. Оми ље ни глу мац „Фе
де ра ци је” на глу по пу лар ност у 
Са ра је ву, а осу ду срп ске па три
от ске јав но сти, је сте као ка да је 
при ли ком про мо ци је фил ма на 
се бе на ву као ма ји цу са ли ком 
рат ног зло чин ца Јо ва на Ди вја ка. 
Ка сни је се прав дао ка ко је, у же
љи да се пре сву че, са мо на ву као 
ма ји цу ко ју су му до да ли, те да 
ни је пре по знао о чи јем ли ку на 
ма ји ци се ра ди. 

Пи ше: Ми лош Ско пљак

У не до стат ку иде ја, иде о ло ги је 
и кон крет ног по ли тич ког про
гра ма, мно ге по ли тич ке пар ти је 
у Ср би ји су по се гле за тим да за
рад по ли тич ког реј тин га у сво ју 
по ли тич ку бор бу укљу че лич но
сти из дру гих сфе ра јав ног жи во
та. Они ко ји се у по след ње вре ме 
све ви ше ак ти ви ра ју су глум ци.

Од ус по ста вља ња ви ше пар тиј
ског си сте ма до да нас мно ги срп
ски глум ци су ушли у по ли тич ке 
во де из ра зно ра зних раз ло га. Љу
ди из раз ли чи тих по бу да ула зе у 
по ли ти ку. Ча сни и по ште ни љу ди 
ула зе у по ли ти ку да сво јим де
ло ва њем по мог ну од ре ђе ној по
ли тич кој оп ци ји у оства ре њу из
бор ног ре зул та та ко ји би на кра ју 
до вео до по бољ ша ња ква ли те та 
жи во та гра ђа на, ме ђу тим, по сто
је и они ко ји на по ли ти ку гле да ју 
као на сред ство за сти ца ње ко ри
сти и лич ну про мо ци ју. О сва ко ме 
го во ре ње го ва де ла.

„По вра ћа ми се од то га да ме 
остра шће ни и нео бра зо ва ни ли ко
ви оп ту жу ју за из да ју. По ста ли смо 
лу да, не то ле рант на, шо ви ни стич
ка, за др та, за тро ва на на ци ја…”, из
ја вио је Сер геј Три фу но вић у „Бли
цу” 2011. го ди не.

Сво је ми шље ње о на ци ји ко
јој, на жа лост, при па да, ис ка зао је 
и кроз сво је уло ге у ан ти срп ским 
фил мо ви ма. 

Ве ћи на фил мо ва са рат ном 
те ма ти ком ко ји су у Ср би ји сни
мље ни по сле пе тог ок то бра 2000. 
го ди не и по чет ка по губ ног пу та 
Ср би је ка ЕУ, има ла је ан ти срп ску 
под ло гу. За пад њач ке со ро шев ске 
НВО струк ту ре ста ви ле су кан џе и 
на срп ску кул ту ру у же љи да де мо
ни за ци ју Ср ба и срп ства заврше  на 
на шим про сто ри ма. Као да је ма ло 
ан ти срп ских фил мо ва са За па да, 
као да је ма ло де ло ва ње Ха шког 
три бу на ла, па су се и у на шу кул тур
ну сфе ру ин фил три ра ли, ка ко би је 
усмр де ли оном њи хо вом по шта па
ли цом „по ми ре ње у ре ги о ну и су о
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ре жи ји Рај ка Гр ли ћа. Тај филм су 
по др жа ла и сва ми ни стар ства кул
ту ре из окру же ња. У оба по ме ну та 
фил ма глу ми Сер геј Три фу но вић 
и ње гов ве ли ки при ја тељ, по зна ти 
ср бо мр зац, члан Изет бе го ви ће ве 
стран ке СДА и про мо тер „ге но ци
да у Сре бре ни ци”, Емир Ха џи ха фи
збе го вић. Дру го ср би јан ски шљам 
ме ђу „бе о град ском ели том”, у же
љи да по ка же сво ју ши ро ко гру дост, 
до де лио је том Ха џи ха фи збе го ви
ћу ти ту лу пр вог до бит ни ка Гран
при ја бе о град ског Фе ста. Ха џи ха
фи збе го вић ће оста ти упам ћен по 
то ме што  је усред Бе о гра да, при 
из во ђе њу са ра јев ске пред ста ве 
„Ауди ци ја”, ре ци то вао  свој ма ни
фест „Бо сна, мо ја је ди на до мо ви на”, 
ко ји из го ва ра на свим по ли тич ким 
ску по ви ма и по ча сти ма тзв. Ар ми
је БиХ. Глум ци из те еки пе, од Еми
ра до Во је Бра јо ви ћа и Три фу но ви
ћа, јед ни дру ге до че ку ју у Бе о гра ду, 
од но сно Са ра је ву, де ле ћи на гра де 
за „де ла” ко ја „до при но се ре ги о
нал ном по ми ре њу”.

УТР КИ ВА ЊЕ У БЛА ЋЕ ЊУ 
СВОГ НА РО ДА

Сви они су пру жа ли по др шку 
Са ши Јан ко ви ћу, док овај ни је „пу

ча ва ње са про шло шћу”. То тре ба да 
зна чи „Ср би, при знај те да сте зло
чин ци ко ји су кри ви за све  што се 
де ша ва ло де ве де се тих го ди на”. Ту 
је, на рав но, и мо тив „вра ћа ња срп
ске ки не ма то гра фи је на свет ску 
сце ну”, ка ко ка жу они из Филм ског 
цен тра Ср би је. Та ко се до го ди ло да 
Ср би ју 2018. го ди не на филм ском 
фе сти ва лу у Ка ну пред ста вља и ан
ти срп ско ђу бре од фил ма „Те рет”. 
Ка ко се вра ти ти на свет ску сце ну 
не го фил мо ви ма у ко ји ма су Ср
би пред ста вље ни као кр во жед не 
ге но цид не зве ри и зло чин ци ко ји 
су ал бан ске жр тве у хлад ња ча ма 
пре во зи ли и за ко па ва ли ши ром 
Ср би је. То је „Те рет”. То сме ће је на
пред њач ко Ми ни стар ство кул ту
ре фи нан си ра ло нов цем свих нас. 
Бу џе том за 2018. го ди ну, за пра
вље ње фил мо ва пре ко Филм ског 
цен тра Ср би је би ло је опре де ље но 
980,400.000 ди на ра. Ра ни је је и до
сман лиј ско ми ни стар ство кул ту ре 
(на че лу са ми ни стром Во јом Бра
јо ви ћем) пре ко Филм ског цен тра 
Ср би је и њи хо вих кон кур са на
род ним нов цем фи нан си ра ло ан
ти срп ске фил мо ве, по пут фил ма 
„Тур не ја” ре жи се ра Го ра на Мар ко
ви ћа (при ста ли ца и члан Са ве за 
за Ср би ју) или фил ма „Ка ра у ла” у 

као”, а он да су се пре шал та ли у 
Са вез за Ср би ју. И ко се по ја вио 
као го вор ник на пр вој про тест ној 
шет њи тог Са ве за за Ср би ју, ко ју 
је пред во дио Сер геј Три фу но вић? 
Њи хо ва се стра по ср бо фо би ји, нај
дра жа ко ле ги ни ца, нај ве ћи шљам 
и олош, Мир ја на Ка ра но вић. Про
мо тер „ге но ци да у Сре бре ни ци”, 
про сла ви ла се у ан ти срп ском 
фил му „Гр ба ви ца”, у ком ту ма чи 
му сли ман ку ко ја је оста ла у дру
гом ста њу на кон што ју је то ком 
ра та си ло вао Ср бин. У фил му „До
бра же на”, свом пр вом ре ди тељ
ском оства ре њу, глу ми глав ну ју
на ки њу, „до бру же ну” ко ја по сле 
три де сет го ди на бра ка про на ла зи 
ви деока се ту и са зна је да је њен 
муж уби јао ци ви ле у ра ту, па га 
при ја вљу је за рат ни зло чин. Муж 
је, на рав но, по га ђа те, био Ср бин. 
„Три про зо ра и ве ша ње” је филм 
ре ди те ља Исе Ћо сја у ко ме је глу
ми ла но ви нар ку ко ја ра ди при чу 
о ал бан ским же на ма са Ко со ва и 
Ме то хи је ко је су си ло ва ли Ср би 
то ком ра та. Филм је 2014. иза бран 
да пред ста вља шип тар ску ква зи
др жа ву Kосово за на гра ду Оскар у 
ка те го ри ји нај бо љи стра ни филм. 
Ова ка ла шту ра је кра јем 2017. го
ди не уче ство ва ла и на све ча но сти 
по во дом за тва ра ња ха шког ка за
ма та, где је по тре сним гла сом и 
кроз су зе чи та ла све до че ња жр та
ва „срп ског те ро ра”. 

„Тре ба да ис пи та мо свој од нос 
пре ма до га ђа ји ма из де ве де се тих, 
не за то што би смо са да тре ба ли 
да пад не мо на ко ле на, не го за то 
да би смо ре кли да смо од го вор ни 
за оно шта се де ша ва ло око нас. 
При хва та њем те од го вор но сти 
го во ри мо и о бу дућ но сти – да не
ће мо до зво ли ти да се та кве ло ше 
ства ри по но во до го де, да ви ше не
ће мо окре ну ти гла ву и ка за ти ка
ко ни је на ше да о то ме бри не мо. За 
ме не је то људ ско, а не по ли тич ко 
пи та ње,” из ја ви ла је  Мир ја на Ка
ра но вић о Ср би ма, за са ра јев ски 
„Днев ни аваз”, 2012. го ди не. 

Још је дан њен бли зак, ан ти
срп ски на стро јен ко ле га, Ни ко ла 
Ђу рич ко, део је по ли тич ке сце не 
Ср би је. Овај глу мац се 2017. го ди
не  учла нио у стран ку Са ше Јан ко
ви ћа и у пред сед нич кој кам па њи Где су ми оне моје караконџуле у црном?
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ли ко би уме сто ње га до шли го ри, 
а не бо љи. Ве ро ват но би том при
ли ком би ла по ве ћа на и из два ја ња 
из бу џе та за сни ма ње ан ти срп
ских фил мо ва, у ко ји ма би уло ге 
игра ли сви они ко ји су се при ле
пи ли Са ве зу за Ср би ју.

На кон Јан ко ви ће вог „Апе ла 
100” има ли смо и ону ли сту од 650 
јав них лич но сти, ма хом не стра
нач ких, љу ди ко ји су по др жа ли 
Ву чи ћа у кам па њи за пред сед нич
ке из бо ре. На не стра нач ким лич
но сти ма се по себ но по тен ци ра 
од тих из бо ра, као да је то не што 
по хвал но и као да је пред ност то 
што не ко ни је члан стран ке, а ба
ви се по ли ти ком. Мно ги са те ли
сте су се ка сни је до бро овај ди ли. 
Ме ђу њи ма је и глу мац Све ти слав 
Гон цић, ко ји је сво је глу мач ке спо
соб но сти по ка зао и у пред из бор
ним спо то ви ма СНС. У јав но сти се 
по ја ви ла ин фор ма ци ја да је за то 
до био и ви со ку нов ча ну  на кна ду.

„Ми слим да циљ мо јих ак тив
но сти ни је до би ја ње би ло ка кве 
функ ци је. На кра ју кра је ва, циљ 
свих нас на овој ли сти је да се 

го во рио на ње го вим три би на ма, 
а већ сле де ће го ди не се на шао на 
ли сти Са ве за за Ср би ју.

У ПО ЛИ ТИ КУ  
ЗБОГ КО РИ СТИ

Ђу рич ко је сав свој глу мач ки та
ле нат про ћер дао уло гом ко ја га је 
обе ле жи ла за сва вре ме на. Ра ди 
се о уло зи у ан ти срп ском фил му 
„У зе мљи кр ви и ме да”, у ко јем вој
ни ци са срп ским обе леж ји ма чи не 
нај мон стру о зни ја де ла, по пут си
ло ва ња, ба ца ња бе бе кроз про зор 
и уби ја ња ци ви ла. У фил му је са оп
ште но да је у ра ту уби је но 300.000 
му сли ма на, а 50.000 си ло ва но! О 
срп ским жр тва ма, на рав но, ни је 
би ло ре чи у пр вом ре ди тељ ском 
оства ре њу бе ло свет ске ка ла шту
ре Ан ђе ли не Џо ли.

 
„Сру ши ли смо Ми ло ше ви ћа, 

сру ши ће мо и Ву чи ћа” – уз вик нуо 
је, са сет ним се ћа њем на 5. ок то
бар, Ђу рич ко на пред из бор ном 
ми тин гу Са ше Јан ко ви ћа.

Про блем ни је  ру ше ње Ву чи ћа 
са вла сти, про блем би на стао уко

уна пре ди жи вот у Бе о гра ду, а не 
лич на по зи ци ја”, из ја вио је Све ти
слав Гон цић за „Не дељ ник” 2018. 
го ди не.

Мо жда он лич но ни је за сео на 
не ку функ ци ју, али је за то ње го
ва су пру га, дра ма тург Гор да на 
Гон цић, по ста вље на на функ ци ју 
ди рек то ра Кул тур ног цен тра Бе
о град.

Та ко смо у из бор ним кам па ња
ма у про те клом пе ри о ду на јед ној 
стра ни има ли Ла за ра Ри стов ског, 
ко ји је 2012. по др жао Та ди ћа, а 
2016.  Ву чи ћа и СНС, за тим Све ти
сла ва Гон ци ћа, Ми ки ја Ма ној ло ви
ћа (раз о ча ра ни „гра ђа ни ста” чи је 
име но си ави он „Ер Ср би је”), а на 
оној дру гој стра ни Бра ни сла ва Ле
чи ћа, Во ју Бра јо ви ћа, Сер ге ја Три
фу но ви ћа, Ни ко лу Ђу рич ка, али 
и Ми ру Ба њац, ко ја се учла ни ла у 
ДС 2014. го ди не, ка да је стран ку 
по вео Бо јан Пај тић, при че му му је 
од 2006. као пред сед ни ку АПВ би
ла са вет ник за кул ту ру. 

Сва ко од њих је у то ме имао не
ке сво је (лич не) ин те ре се.

Од напредњачког спота до главних улога и важних функција
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ње у Укра ји ни, ко је ни је уве де
но ни ка да је по чео уста нак у 
Дон ба су. То по ка зу је да је све 
ово кам па ња. И ова ре зо лу ци
ја, ко ју ће те да нас до не ти, део 
је те кам па ње”, ре као је Ше шељ 
че твр тог да на за се да ња Пар
ла мен тар не скуп шти не Са ве та 
Евро пе.

Алек сан дар Ше шељ је под се
тио да су у мар ту 2014. го ди не 
гра ђа ни Кри ма и Се ва сто по ља 
на ре фе рен ду му гла са ли да се, 
ка ко је ре као, „по сле 60 го ди на 
вра те у отаџ би ну”.

„Од лу ка је до не та на де мо
крат ском ре фе рен ду му, на ко
јем је из ла зност би ла 83 од сто 
и на род Кри ма је гла сао сло

На род ни по сла ник Алек сан
дар Ше шељ, пот пред сед ник 
Срп ске ра ди кал не стран ке, 
апе ло вао је на Са вет Евро пе да 
по зо ве на сми ри ва ње си ту а ци
је из ме ђу Ру си је и Укра ји не по 
пи та њу еска ла ци је у Керч ком 
мо ре у зу и оце нио да су Крим и 
лу ка Се ва сто пољ ин те грал ни 
де ло ви Ру ске Фе де ра ци је, што 
тре ба да бу де сви ма ја сно.

„Сва ка зе мља има пра во да 
за шти ти сво је те ри то ри јал не 
во де и да ре а гу је на угро жа ва
ње сво је те ри то ри је. Про во ка
ци ја у Керч ком про ла зу је са
мо део пред из бор не кам па ње 
за пред сед ни ка Укра ји не. То је 
је дан по гра нич ни ин ци дент. 
Због то га је уве де но рат но ста

бод но. Од 2014. го ди не Крим 
је по стао нео ту ђи ви део Ру
си је. Ре фе рен дум на Кри му је 
био пра зник де мо кра ти је, о 
че му Евро па мо же са мо да са
ња. На из бо ри ма за Европ ски 
пар ла мент из ла зност је би ла 
40 од сто, што је два пу та ма ње 
не го на Кри му. И пред сед ник 
Ру си је Вла ди мир Пу тин има 
нај ве ћи ле ги ти ми тет у Евро
пи. За ње га је гла са ло 75 од сто 
гра ђа на, а из ла зност је би ла 70 
од сто”, на вео је на род ни по сла
ник Срп ске ра ди кал не стран ке 
у свом обра ћа њу на за се да њу 
Европ ског пар ла мен та. Ше
шељ се обра тио Са ве ту Евро пе 
на ру ском је зи ку, а то ком го во
ра оме та ли су га по сла ни ци из 
Укра ји не.

АЛЕК САН ДАР ШЕ ШЕЉ У СА ВЕ ТУ ЕВРО ПЕ: 
ПУ ТИН ШТИ ТИ ТЕ РИ ТО РИ ЈУ РУ СИ ЈЕ, 

УКЉУ ЧУ ЈУ ЋИ И КРИМ И СЕ ВА СТО ПОЉ!
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СР БИ ЈА НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ
И ДРУ ГЕ МА ХИ НА ЦИ ЈЕ

се и Устав ном су ду. Уза луд. Ха ос у 
би рач ком спи ску од го ва ра вла
сти ма. Та ко је од уво ђе ња ви ше
пар тиј ског си сте ма. И ову лек ци ју 
су на пред ња ци до бро на у чи ли од 
де мо кра та.

Ме ди ји – ве чи ти про блем. Ве ћи
на у слу жби вла сти. Би ло је та ко, и 
са да је. На пред ња ци су пре пре у зи
ма ња вла сти кри ти ко ва ли ме ди је 
што слу же ре жи му. До че па ли су се 
вла сти и од мах се по тру ди ли да се 
до че па ју и ме ди ја. Овај са вез за све 
и сва шта у пр ве ре до ве ше та ча по
ста вља но ви на ре. Не дво сми сле на 
по ру ка. Хо ће мо власт, али и ме ди је 
са соп стве ним но ви на ри ма. Чо век 
се оправ да но за пи та за што ли се 
уза јам но кри ти ку ју ка да су исти. 
Иста на у че на лек ци ја.

СИ ГУР НИ ГЛА СО ВИ КАО ВИД 
ПРИ ТИ СКА И ЗЛО У ПО ТРЕ БЕ

Је дан мо дел из бор них ма хи на
ци ја је ипак еска ли рао. Уса вр шен 

Пише: Вје ри ца Ра де та

У то ку не ке од пред из бор них 
кам па ња Алек сан дар Мар ти но вић, 
та да члан и по сла ник Срп ске ра ди
кал не стран ке, до нео је у На род ну 
скуп шти ну џак са ло гом Де мо крат
ске стран ке и са др жај по ре ђао на 
скуп штин ску го вор ни цу. Бра шно, 
со, ше ћер, уље, па ста за зу бе, пи ри
нач и још по не што. До био је то од 
јед не же не у Ру ми, а она од ак ти ви
ста та да шње Де мо крат ске стран ке.

ДО СМАН ЛИ ЈЕ И НА ПРЕД ЊА ЦИ 
ИСТИ У МА ХИ НА ЦИ ЈА МА

Да нас та кве ке се са иден тич ним 
са др жа јем, али са на пред њач ким 
ло гом, де ле Мар ти но вић и ње го ви 
ак ти ви сти. И у Ру ми и у це лој Ср
би ји. До бро на у че на лек ци ја!

Го ди на ма упо зо ра ва мо на не
по сто ја ње је дин стве ног би рач ког 
спи ска као основ ног усло ва за ле
гал не и фер из бо ре. Обра ћа ли смо 

у Ву чи ће вој Ср би ји. И до сман ли је 
су бе со муч но ко ри сти ле др жав не 
ре сур се у свр хе пред из бор не кам
па ње и за обез бе ђи ва ње си гур них 
гла со ва. Да се раз у ме мо, обез бе ђи
ва ње си гур них гла со ва до ко јих се 
до ла зи у кон так ту са гра ђа ни ма 
је ле га лан и ле ги ти ман на чин по
знат у свим де мо крат ским дру
штви ма. Про блем је ка да се то зло
у по тре бља ва. Алек сан дар Ву чић и 
на пред ња ци су про на шли „од ли
чан” на чин да до ђу до по треб ног 
бро ја си гур них би ра ча. По мо гао 
им је тех но ло шки раз вој и по ја ва 
та ко зва них па мет них мо бил них 
те ле фо на. Ко ри сте се за сли ка ње 
и сла ње тра же не фо то гра фи је на 
за да ту адре су. Че сто се то ра ди за 
сит ну на кна ду. То је вољ но при
хва ће на про да ја. Не мо рал но, али 
уз при ста нак, и чи ње ни цу да је 
мо рал ни праг ни жи што је чо век 
си ро ма шни ји. А у Ср би ји је мно го 
си ро ма шних. По ра зним кри те ри
ју ми ма и од зва нич не ста ти сти ке 
об ја вље но, бро је се ми ли о ни ма. 
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жим. У то ку рад ног вре ме на иду да 
ботују, у колцен тре или на раз не 
стра нач ке ак тив но сти, а по себ на 
уло га им је на ме ње на за из бор ни 
дан. Сва ко од њих је оба ве зан да 
обез бе ди од ре ђе ни број си гур них 
гла са ча, као и да обез бе ди до каз да 
су ти љу ди за и ста гла са ли ка ко им 
је на ру че но. Та ко се чла но ви по ро
ди це и бли ски при ја те љи доводе 
пред свр шен чин и мо ра ње.

У Ср би ји на од ре ђе но вре ме ра
ди око 700.000, углав ном мла дих 
љу ди. Нај ви ше их је у др жав ној 
упра ви, ло кал ним са мо у пра ва ма, 
јав ним пред у зе ћи ма, али и у по го
ни ма свет ских ком па ни ја ко је уз 
др жав не суб вен ци је за по шља ва
ју по сто ти нак љу ди, уме сто гро
мо гла сно на ја вљи ва них хи ља да 
отво ре них но вих рад них ме ста.

Ша блон је увек исти. Љу ди се 
до во де пре ко оп штин ских од бо ра 
Срп ске на пред не стран ке. По сле 
из бо ра, од оних ко ји пру же до каз о 
тра же ном бро ју гла са ча, је дан број 
за и ста до би је ста лан по сао, а оста
ли се др же у уве ре њу да ће они 
би ти сле де ћи. И та ко до не ких но
вих из бо ра. Уме сто оних ко ји до
би ју ста лан по сао до во де се но ви, 
на од ре ђе но вре ме. И та ко у круг. 

Ни су си ро ма шни са мо они ко ји се 
из др жа ва ју од со ци јал не по мо ћи. 
Си ро ма шни су и пен зи о не ри чи је 
су пен зи је ис под ни воа про сеч не 
пен зи је у Ср би ји, али и за по сле ни 
ко ји за свој рад ме сеч но при ма ју 
та ко зва ни ми ни ма лац, чак и ако 
део не мо ра ју да вра те по сло дав цу, 
а углав ном мо ра ју.

ГЛА СА ЈУ, А ЉУ ТИ  
НА СЕ БЕ И НА ВУ ЧИ ЋА  

ЗБОГ ТО ГА

Већ не ко ли ко го ди на, по сле сва
ких из бо ра, љу ди отво ре ду шу и 
при зна ју: „Гла сао сам за  на пред
ња ке, а мр зим и Ву чи ћа и се бе због 
то га. Али, шта ћу. Мо рам”. Одав но 
сам пре ста ла да пи там: „Што мо
раш?”  Пи там: „Због ко га?” Од го
во ри раз о ру жа ва ју. Због де те та, 
бра та, се стре, ку ма, бли ског при ја
те ља...

А ево и због че га. Сви ти мла ди 
љу ди због ко јих се не вољ но, че сто 
и уз гну ша ње гла са, су за по сле
ни на од ре ђе но вре ме. Не би то 
би ло ни шта стра шно да су за по
сле ни због по тре ба у установама 
где ра де и да та мо не ко оце њу је и 
вред ну је њи хов рад. Не. Ти љу ди 
су за пра во вр бо ва ни да ра де за ре

Нај ви ше их је ко ји су и по не ко ли
ко го ди на за по сле ни на од ре ђе но 
вре ме. Они су нај рев но сни ји. И нај
стр пљи ви ји.

ЦЕ НИ ТЕ СЕ БЕ  
ДА БИ ВАС ДРУ ГИ ЦЕ НИ ЛИ

Знам и не ке ко ји ни су при хва
ти ли уце ну, али ни су ни до би ли 
от каз. По треб но је са мо по ка за ти 
од луч ност и са чу ва ти до сто јан
ство. Гла са ти по соп стве ном уве
ре њу и узда ти се у лич не струч
не и мо рал не ква ли те те. Це ни ти 
се бе да би вас и дру ги це ни ли. 
За то у овим те шким вре ме ни
ма тре ба, што би на род ре као, 
има ти пе тљу. Али и ди пло му ко
ја је за слу же на шко ло ва њем, а 
не ку пље на или до би је на пре ко 
ра зних ве за. Ко то има, има и са
мо по у зда ње и  њи ме се не мо же 
ма ни пу ли са ти. И до би ће по сао, 
због зна ња и струч но сти. Због 
мо рал них ква ли те та.

А на дан из бо ра, без оп те ре
ће ња и без мо бил ног те ле фо на. 
Са мо са соп стве ном са ве шћу. Из
бо ри за то и слу же. Та ко ће се по
сти ћи иде ал де мо кра ти је. Власт 
тре ба да се пла ши би ра ча, а не 
би ра чи вла сти.

И он је дао глас за 10 евра!
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УПО ЗО РА ВА ЛИ СМО – ДЕ СИ ЛО СЕ
Пише: Вје ри ца Ра де та

Че сто се у на ро ду чу је: „Ра-
ди ка ли су опет би ли у пра ву”. 
Углав ном са за ка шње њем. Ка-
да ни шта ви ше не мо же да се 
учи ни да се на ста ле штет не 
по сле ди це от кло не.

Чи там на слов у јед ним днев
ним но ви на ма: „По том ци ма на
ци ста вра ћа ју ку ће”. И ни сам 
из не на ђе на. На про тив. Се тих 
се 2011. го ди не и скуп штин ске 
рас пра ве о Пред ло гу За ко на о 
вра ћа њу имо ви не и обе ште
ће њу (За ко на о ре сти ту ци ји). 
По сла ни ци Срп ске ра ди кал не 
стран ке од луч но и оштро су се 
су прот ста вља ли до но ше њу овог 
ште то чин ског за ко на. Из но си
ли смо озбиљ не ар гу мен те, али 
та да шњој вла сти ва жни ји су би
ли на ло зи чи нов ни ка Европ ске 
уни је не го озбиљ ни ар гу мен ти 
и ин те ре си др жа ве. Из ме ђу оста
лог, твр ди ли смо да ће се де си ти 
упра во ово што се де си ло са да, 
се дам го ди на ка сни је. Ср би ја вра
ћа имо ви ну по том ци ма на ци ста, 

да ће бу ду ћи вла сник би ти не
мач ки Ре мус Ло ги стик.

Твр ди ли смо да је ми ни стар 
Мла ден Шар че вић у ко румп тив
ном по слу хр ват ској ком па ни ји 
дао 1,6 ми ли о на евра за ку по
ви ну софт ве ра за елек трон ске 
днев ни ке и да ти днев ни ци ни су 
у функ ци ји. Осим у све га не ко
ли ко про бра них шко ла. Шар че
вић нас је убе ђи вао да ни смо у 
пра ву и да из но си мо па у шал не 
оце не. Пре не ко ли ко да на у јед
ном ин тер вјуу тај исти Мла ден 
Шар че вић се „по жа лио” да не ма 
усло ва за при ме ну елек трон ских 
днев ни ка, али обе ћао је да ће се 
по тру ди ти да при ме на поч не то
ком 2020. го ди не.

Из но си ли смо ар гу мен те и кон
крет на ре ше ња за лош пред лог 
За ко на о фи нан сиј ској по др шци 
по ро ди ци са де цом. И би ли смо у 
све му у пра ву. До каз је на ја ва ми
ни стра Зо ра на Ђор ђе ви ћа да ће 
већ по чет ком ја ну а ра Вла да пред
ло жи ти из ме не и до пу не тог, тек 
усво је ног за ко на. 

од у зе ту им за то што су као на
род ни не при ја те љи уче ство ва ли 
у по ко љи ма Ср ба то ком Дру гог 
свет ског ра та.

Мно го је ова квих при ме ра и 
мно го на кнад них при зна ња. Мно
го је слич них при ме ра и да нас.

УПО ЗО РА ВА ЛИ  
СМО НА ВРЕ МЕ

Твр ди ли смо на сед ни ци На
род не скуп шти не да се За кон 
о во да ма ме ња ка ко би се обез
бе ди ли усло ви за про да ју Лу ке 
у Но вом Са ду. По зна том куп цу. 
Не мач кој ком па ни ји Ре мус Ло ги
стик. Ско тов ми ни стар у Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је Зо ра на Ми хај
ло вић твр ди ла је та да да по сла
ни ци Срп ске ра ди кал не стран ке 
из ми шља ју и да је на ма са мо ва
жно да њу на па да мо. Ваљ да уми
шља да је мно го ва жна. Твр ди ла 
је и за је ди ну од де сет лу ка ко ја је 
оста ла у др жав ном вла сни штву 
да ће та ко и оста ти. Под се ћа мо 
да је у то ку јав ни по зив за про да
ју Лу ке Но ви Сад и да је из ве сно 
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Ка да се рас пра вља ло о Пред
ло гу за ко на о др жав ном пре ме ру 
и ка та стру, твр ди ли смо да ће тај 
за кон би ти не при ме њив и да ће 
уне ти оп шти ха ос у ре ги стра ци ју 
ка та стра не по крет но сти. Над ле
жни ми ни стар Зо ра на Ми хај ло вић 
нас је оп ту жи ва ла да ми срп ски 
ра ди ка ли има мо не што про тив 
ње лич но и да због то га кри ти ку је
мо ина че „од ли чан” за кон. Са да се 
кри је од јав но сти да слу жбе ка та
стра штрај ку ју упра во из раз ло га 
ко је смо у то ку рас пра ве из но си ли. 
Ха ос је на стао. Слу жба за ка та стар 
не по крет но сти је за тр па на жал
ба ма о ћу та њу ад ми ни стра ци је, а 
Зо ра на Ми хај ло вић на ја вљу је из
ме не и до пу не тек до не тог за ко на. 
Без осе ћа ја од го вор но сти и сра мо
те, ка же да је то нор мал но јер су 
у то ку при ме не за ко на утвр ди ли 
од ре ђе не не пра вил но сти. Зо ра на 
Ми хај ло вић ни не по ку ша ва  да са
кри је да за пра во екс пе ри мен ти ше 
са нај ва жни јим те ма ма за сва ког 
гра ђа ни на Ср би је. Ни шта чуд но. 
Она екс пе ри мен ти ше са др жа вом, 
Ка ко Скот ка же. Јер за њих дво је и 
је сте циљ „што го ре, то бо ље” у Ср
би ји.

ља де ди на ра. Из гле да да пен зи о
не ри са мо тре ба да мо ле Бо га да 
се у Ср би ји што че шће одр жа ва ју 
пар ла мен тар ни из бо ри, јер ће им 
власт та да са свим си гур но по ве ћа
ти пен зи је. Са мо та да, да би их пре
ва ри ли и из ву кли  глас. Са мо та да, 
јер по за ко ну ина че не мо ра ју.

НА ПРЕД ЊА ЦИ  
И ДО СМАН ЛИ ЈЕ ДЕ ЛЕ  
ИСТЕ „ВРЕД НО СТИ”

Би ли смо гла сни и 2011. го ди
не, ка да су прет ход ни ци са да шњег 
ре жи ма у прав ни си стем Ре пу бли
ке Ср би је уво ди ли из вр ши те ље. 
Још та да смо их зва ли ха рач ли ја
ма ко ји ће на ро ду оти ма ти „и цр но 
ис под нок та” и то, на рав но, до бро 
на пла ћи ва ти. Ре кли смо да суд ске 
слу жбе ни ке не тре ба за ме њи ва ти 
пар тиј ским ка дро ви ма и до зво ли
ти им да по тра жи ва ња на пла ћу ју 
без ика квог огра ни че ња. Не за
ла же мо се ми за ха ос и гра ђан ску 
не по слу шност, на про тив. Али ово 
што сва ко днев но слу ша мо и чи
та мо о ба ха том по на ша њу јав них 
из вр ши те ља је не под но шљи во. 
То што ра де већ је до сти гло ни во 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Док 
по ро ди це због сит них ду го ва из
ба цу ју из ста но ва ко је из вр ши те
љи про да ју сво јим са у че сни ци ма у 
овом по слу, пред став ни ци бив ше 
и са да шње вла сти се у ме ди ји ма 
пре пу ца ва ју око то га ко је крив 
због то га што су јав ни из вр ши те
љи по ста ли оно што смо при ча ли 
да ће би ти – ха рач ли је и без оч ни 
кри ми нал ци. Кри ви су и јед ни и 
дру ги. Они што су их про мо ви са ли 
и ови што су их за др жа ли. У пра ву 
смо са мо ми срп ски ра ди ка ли. И 
он да и са да. 

Ни смо срећ ни што се тек кад 
про тек не вре ме кон ста ту је да су 
срп ски ра ди ка ли би ли у пра ву. Би
ће мо ка да то бу де при хва ће но у 
мо мен ту ка да о про бле му го во ри
мо. Би ће та да срећ ни и сви гра ђа ни 
Ср би је, јер ми срп ски ра ди ка ли све 
што ра ди мо на по ли тич кој сце ни, 
ра ди мо у ин те ре су др жа ве и на ро
да. Не ру ко во ди мо се днев ном по
ли ти ком, већ исти ном и оп штим 
ин те ре сом. Уве ре ни смо да до ла зи 
вре ме да ће нас гра ђа ни раз у ме ти. 
Ис прав но и пра во вре ме но.

РА ДИ КА ЛИ  
СУ ОПЕТ БИ ЛИ У ПРА ВУ

Ре кли смо и да је За кон о пен зиј
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу 
не у ста ван и нео др жив. Да је то је
дин ствен при мер у све ту да за кон 
не про пи су је вре ме и на чин ускла
ђи ва ња пен зи ја. Твр ди ли смо да се 
мо же де си ти да се пен зи је уоп ште 
не по ве ћа ва ју за то што то за ви си 
од во ље чла но ва Вла де. За кон ску 
оба ве зу су им уки ну ли по сла ни ци 
скуп штин ске ве ћи не. Ми ни стар 
фи нан си ја је већ оба ве стио јав
ност да ће по ве ћа ња пен зи ја би ти, 
ако бу де су фи ци та у бу џе ту. И ево, 
из вла сти већ на ја вљу ју по ве ћа ње 
пен зи је са мо за од ре ђе не ка те го
ри је пен зи о не ра. Ни је спор но да 
нај ни же пен зи је тре ба по ве ћа ти. 
Али на осно ву за ко на. Та ко да од 
нај ни же пен зи је мо же до стој но да 
се жи ви, а да нај ве ћа пен зи ја бу де 
три пу та ве ћа. То је став Срп ске ра
ди кал не стран ке ко ји смо за сту па
ли и у по след њој рас пра ви о овом 
за ко ну. Твр ди ли су и да ће пен зи о
не ри ма „уде ли ти” по моћ од по пет 
хи ља да ди на ра. Ре кли па по ре кли. 
Јед но крат на по моћ би ла је три хи

Увек аргументована критика власти

31VELIKA SRBIJA



BROJ 3587

БУ ЏЕТ И ПРИ КЉУ ЧЕ НИ ЈА
На му ци су би ли на род ни по сла

ни ци. О че му рас пра вља ти? Шта 
иза бра ти? Све је ва жно. Ми срп ски 
ра ди ка ли смо се ипак опре де ли ли 
за нај ва жни је. За бу џет. И жао нам 
је што гра ђа ни ни су мо гли да чу ју 
шта су им све при пре ми ли пред
став ни ци Ву чи ће вог ре жи ма.

Су штин ски про блем код усва ја
ња овог, а и прет ход них за ко на о 
бу џе ту је што је На род на скуп шти
на ус кра ће на за рас пра ву и усва ја
ње За ко на о за вр шном ра чу ну бу
џе та. Пот пу но је бе сми сле но усва
ја ти бу џет за на ред ну го ди ну ако 
се не зна ка ко је по тро шен но вац 
из бу џе та за прет ход ну го ди ну. Све 
вла де Ре пу бли ке Ср би је од 2000. 
го ди не до да нас кри ју тај по да так 
од на род них по сла ни ка и од јав но
сти Ср би је. Из бе га ва ње рас пра ве 
и усва ја ње За ко на о за вр шном ра
чу ну бу џе та оправ да но на во ди на 
за кљу чак да власт но вац из бу џе та 
тро ши не на мен ски, а ве ро ват но и 
не за ко ни то. Власт, вла да ју ћа ве
ћи на, ус кра ћу је на род ним по сла
ни ци ма устав ну оба ве зу кон тро ле 

Пише: Вје ри ца Ра де та

У сва кој нор мал ној др жа ви рас
пра ва и усва ја ње бу џе та за на ред
ну го ди ну је нај ва жни ји по сао. И за 
власт и за опо зи ци ју. И за вла ду и 
за пар ла мент. И за јав ност, на рав
но. У Ср би ји, на жа лост, одав но ни
је та ко.

БУ ЏЕТ ЗА ТУ РЕН МЕ ЂУ  
62 ТАЧ КЕ ДНЕВ НОГ РЕ ДА

За кон о бу џе ту Ре пу бли ке Ср
би је за 2018. го ди ну (бу џет) био 
је јед на од 62 тач ке днев ног ре да. 
Све спо је но у јед ну. Као ни ка да до 
са да спо ји ли су, ка ко на род ка же, 
ба бе и жа бе. Пред ло зи за ко на из 
раз ли чи тих сфе ра жи во та, по твр
ђи ва ње ме ђу на род них спо ра зу ма, 
пред лог за раз ре ше ње и из бор су
ди ја и ту жи ла ца, скуп штин ских 
од бо ра... У том ша ре ни лу од днев
ног ре да на шао се и Пред лог бу
џе та. Вре ме за рас пра ву по свим 
тач ка ма је огра ни че но. Исто као 
да се рас пра вља о са мо јед ној тач
ки днев ног ре да. Ка ко је и тре ба ло.

тро ше ња нов ца из бу џе та. За кон о 
из вр ше њу бу џе та је по тре бан за то 
што би тај за кон по ка зао ка ко је 
вла да тро ши ла но вац и да ли се у 
то ме по на ша ла од го вор но. Без за
вр шног ра чу на о из вр ше њу бу џе
та вла да се по ка зу је као нео д го
вор на, пре све га пре ма гра ђа ни
ма, ко ји кроз по ре зе и до при но се 
пу не др жав ну ка су и на из бо ри
ма од ре ђу ју ко ја је то стран ка 
ко ја ће бри ну ти о тро ше њу тих 
сред ста ва. Стран ке ко је то од
би ја ју, а у Ср би ји су то све, осим 
Срп ске ра ди кал не стран ке, кр ше 
Устав и по вре ђу ју до сто јан ство 
гра ђа на. 

И ОВАЈ БУ ЏЕТ  
БЕЗ ЗА ВР ШНОГ  

РА ЧУ НА ПРЕТ ХОД НОГ

Код нас је то та ко ско ро две де
це ни је. Те ко ви не европ ских вред
но сти пре ма на ка рад ном и по гре
шном ту ма че њу на ших вла сто
др жа ца. И ових са да и оних пре. 
Од но сно, ових ко ји би да на сле де 
са да шње, а би ли су и пре.
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да Устав ни суд не шти ти Устав, већ 
ак ту е лну власт. И та ко већ два де
се так го ди на. И за ко ни и По слов
ник На род не скуп шти не оба ве зу
ју на усва ја ње за вр шног ра чу на. 
Али ко га је бри га за за ко не и По
слов ник?! Ако кр ше Устав, што не 
би и за ко не и По слов ник?! А са ми 
су у За ко ну о бу џет ском фи нан
си ра њу про пи са ли да је „За кон 
о за вр шном ра чу ну бу џе та Ре пу
бли ке Ср би је акт ко јим На род на 
скуп шти на за сва ку бу џет ску го
ди ну утвр ђу је укуп но оства ре не 
при хо де и при ма ња и рас хо де и 
из дат ке, фи нан сиј ски ре зул тат 
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је (бу џет
ски де фи цит и су фи цит) и ра чун 
фи нан си ра ња.” Мр тво сло во на 
па пи ру!

НА ПРЕД ЊА ЦИ 
АМАНД МА НИ МА ГУ ШЕ  

СКУП ШТИН СКУ РАС ПРА ВУ

Да кле, ни уз бу џет за 2019. го
ди ну ни смо има ли пред лог за

Од су ство кон тро ле тро ше ња 
бу џет ских сред ста ва је ле гло ко
руп ци је и кри ми на ла, из вор афе ра 
ко је по тре са ју све вла де од пе то
ок то бар ске бул до жерре во лу ци је 
до да нас.  У то ме се до сман ли је и 
на пред ња ци уоп ште не раз ли ку ју. 
Због то га се не зна за што и ко ли
ко сред ста ва се упла ћу је стра ним 
ин ве сти то ри ма, за што се ми мо 
уго во ра ис пла ћу ју ко је ка кве до
та ци је „ги ган ти ма” по пут Фи ја та, 
Ети ха да, РТБ Бо ра и ко зна ко ме 
све. О кон крет ним по да ци ма се у 
јав но сти чу је тек ка да ис пли ва не
ка афе ра. А ко ли ко их је ко је су још 
увек тај на? И ко ли ко је то нов ца из 
бу џе та? Од до сма нли ја до на пред
ња ка.

Ова квим по на ша њем вла сти у 
Ср би ји гру бо кр ше Устав. Без по
сле ди ца, још увек. А Устав Ре пу
бли ке Ср би је је ја сан. Члан 105, 
став 1, тач ка 8 про пи су је да На род
на скуп шти на „усва ја бу џет и за
вр шни ра чун”. Је дан у ни зу до ка за 

вр шног ра чу на, али смо има ли 
ви ше сто ти на аманд ма на. Нај пре 
на Пред лог за ко на о цен трал ном 
ре ги стру оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња. Аманд ма не су под но
си ли на род ни по сла ни ци вла да
ју ће Срп ске на пред не стран ке. И 
при ча ли ка ко је овај за кон ва жан 
за све оп шти еко ном ски раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је, с по себ ним 
освр том на уна пре ђе ње здрав
ства, обра зо ва ња, људ ских и ма
њин ских пра ва, по љо при вре де, 
во до при вре де, суд ства... Та ко се 
на пр ва три чла на овог за ко на 
по тро ши  вре ме пред ви ђе но По
слов ни ком за рас пра ву о аманд
ма ни ма.

И по сла ни ци Срп ске ра ди кал
не стран ке су под не ли сто ти ну 
аманд ма на на овај за кон. Ни смо 
се игра ли, али смо мо ра ли при
хва ти ти игру. То је је ди ни на
чин да ка же мо да је и овај, као и 
оста ли за ко ни, пре све га За кон 
о бу џе ту за 2019. го ди ну, лош за 
све оп шти еко ном ски раз вој Ре
пу бли ке Ср би је, с по себ ним освр
том на развој здрав ства, обра
зо ва ња, људ ских и ма њин ских 
пра ва, по љо при вре де, во до при
вре де, суд ства...

Да. За кон о бу џе ту за 2019. 
го ди ну био је тек че твр та тач
ка днев ног ре да. И рас пра ва о 
аманд ма ни ма ни је до шла на ред. 
По По слов ни ку. Ко ји је ја ко лош – 
ка жу до сман ли је. Ко ји су до сман
ли је до не ле – ка жу на пред ња ци. 
У пра ву су и јед ни и дру ги. Са мо 
што су на пред ња ци би ли у оба
ве зи да до не су нов по слов ник 
од мах по кон сти ту и са њу но вог 
са зи ва пар ла мен та. На то оба
ве зу је са вре ме на прак са пар ла
мен тар не де мо кра ти је. Али, ко га 
је бри га! Ва жно је да се не са зна 
ко је се све мал вер за ци је кри ју у 
бу џе ту за 2019. го ди ну и ко је су 
са кри ве не у тро ше њу бу џе та за 
све го ди не од 2000. го ди не до да
на да на шњег.

Ја сно је, ваљ да, да је и овај бу
џет ве ли ка пре ва ра и за ма зи ва
ње очи ју јав но сти, ко ја ни је ус
пе ла да чу је ни јед ну при мед бу 
ис ка за ну кроз аманд ма не по сла
ни ка Срп ске ра ди кал не стран ке.

33VELIKA SRBIJA



BROJ 3587

те ре се нај пре САД, а за тим и ЕУ, и 
као по пра ви лу, про тив ин те ре са 
Ре пу бли ке Ср би је. Чла ни ца је ор
га ни за ци је Иствест бриџ (прет
ход ни ца Три ла те рал не ко ми си је 
у Ср би ји), бив ши је члан кри ми
нал не ор га ни за ци је Г17+ и је дан 
од нај бли жих са рад ни ка дво ји це 
нај ве ћих гро ба ра срп ске еко но
ми је: Ми ро љу ба Ла бу са и Мла ђа
на Дин ки ћа.

БА ХА ЋЕ ЊЕ  
ДР ЖАВ НИМ НОВ ЦЕМ

Ка да је њи хов рок тра ја ња ис
те као и ка да су на ло го дав ци ре
ши ли да их пу сте низ во ду, Зо
ра на Ми хај ло вић се,  по на ло гу 
истих мен то ра, при кљу чи ла Срп
ској на пред ној стран ци и на тај 
на чин на ста ви ла да са нај ви ших 
др жав них по зи ци ја спро во ди 
аме рич ке пла но ве у Ср би ји. И то 
као ми ни стар.

Пи ше: Ду шан Ста но је вић

Ра сип ни штво, ба ха тост, ко
руп ци ја, ан ти срп ско де ло ва ње... 
Све ово ста је у две ре чи – Зо ра на 
Ми хај ло вић. Да се од мах раз у ме
мо, спи сак не де ла овог НА ТО ло
би сте је по ду га чак, али кре ни мо 
ре дом.

Зо ра на Ми хај ло вић је ми ни
стар гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја 
и ин фра струк ту ре у Вла ди Ре
пу бли ке Ср би је (прет ход но ми
ни стар енер ге ти ке, раз во ја и за
шти те жи вот не сре ди не). Ме ђу
тим, не ка вас не за ва ра функ ци ја 
до тич не. Зо ра на Ми хај ло вић је 
све, са мо не ми ни стар ко ји се за
клео да ће слу жи ти ин те ре си ма 
гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је.

То ком це ле сво је по ли тич ке, а 
до брим де лом и про фе си о нал не 
ка ри је ре, Зо ра на Ми хај ло вић на 
ве о ма отво рен на чин ра ди за ин

А да ли тре ба тро ши ти ре чи о 
осо би чи ји су ме сеч ни при хо ди 
као мин стра 0 (сло ви ма: ну ла) 
ди на ра, а ко ја при том има имо
ви ну ко ја се ме ри сто ти на ма хи
ља да евра? Да ли тре ба го во ри ти 
о осо би ко ја др жав ну (слу жбе ну) 
плат ну кар ти цу тро ши на ску по
це ни до њи веш, пар фе ме и шмин
ку, а он да „ми нус” на ис тој по кри
је ми ли он ском упла том у то ку 
јед ног да на? Ко ја тро ши 650.000 
ди на ра гра ђа на Ср би је ка ко би 
ку пи ла те пи хе и „на шмин ка ла” 
про сто ри је свог ми ни стар ства. 
Ко јој је лич на про мо ци ја ва жни ја 
од ра да ње ног ми ни стар ства. Да 
ли тре ба при ча ти о срп ском до
ма ћи ну, ко ји кр сну сла ву сла ви у 
елит ном хо те лу, где су глав ни го
сти он да шњи аме рич ки ам ба са
дор Мајкл Кир би, шеф кан це ла
ри је ММФа и слич ни? И на кра ју, 
да ли ве ро ва ти ми ни стру ко ји 
ни ка да не ис пу ња ва оно што сам 
за цр та (Ко ри дор 10 го тов до кра
ја 2016; ауто пут Љиг – Пре љи на 
го тов до но вем бра 2017)?

Од го во ри се са ми на ме ћу. Да! 
Тре ба увек при ча ти и жи го са ти 
ова кво по на ша ње. И не! Не тре ба 
ве ро ва ти ова квом ми ни стру.

Ми, срп ски ра ди ка ли, ни ка
да ни смо ве ро ва ли овом НА ТО 
ло би сти и сва ко днев но  упо зо
ра ва мо ко ли ко је ште то чин ско 
де ло ва ње Зо ра не Ми хај ло вић по 
ин те ре се Ре пу бли ке Ср би је. И то 
не ра ди мо слу чај но ни ти без до
ка за.

Ме ђу тим, ко ли ко је де ло ва
ње Зо ра не Ми хај ло вић штет но 
(узми мо за при мер афе ру око 
из град ње ауто пу та По ја те – Пре
љи на и ин си сти ра ње ми ни стра 
да по сао до би је аме рич ка ком па
ни ја „Бех тел”), то ли ко је мо гло да 
бу де, а бо га ми и по ста је, коб но по 
жи во те гра ђа на Ср би је.

Је дан у ни зу до ка за ње не не
спо соб но сти је сте и „чу ве ни” 
пот пор ни зид на Ко ри до ру 10 

ШТЕ ТО ЧИН СКО ДЕ ЛО ВА ЊЕ 
ЗО РА НЕ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

Осмех за Скота док у Влади 
„проглашава независност Косова”

VELIKA SRBIJA34



BROJ 3587

Пут нич ки воз је на пру жном 
пре ла зу бу квал но пре по ло вио 
во зи ло јав ног град ског пре во за. 
Пру жни пре лаз ни је био обез
бе ђен бра ни ци ма и по лу бра ни
ци ма. Да кле, рам пе ни је би ло. 
Кри ви ца ми ни стра  је у то ме што 
су за по сле ни у ње ном ми ни стар
ству, њи хо ви под ре ђе ни, и цео 
ла нац ко ји се ба ви без бед но шћу 
са о бра ћа ја, за та ји ли у овом слу
ча ју. У Ре пу бли ци Ср би ји има 
2200 пру жних пре ла за, и мно ги 
од њих не ма ју рам пу. Не ма ју ни 
нај о снов ни ју сиг на ли за ци ју. То 
је ве о ма озби љан про блем. На
рав но, не мо ра ју сви има ти бра
ни ке или по лу бра ни ке, али све 
пру жне пре ла зе тре ба оце ни ти и 
утвр ди ти да ли ис пу ња ва ју усло
ве за без бед но од ви ја ње са о бра
ћа ја. Са пру жним пре ла зом на ко
ме се тра ге ди ја до го ди ла то ни је 
био слу чај. Из ја ва Зо ра не Ми хај
ло вић да „ни је мо гу ће на сва ком 
пру жном пре ла зу има ти рам пу, 
као што ни на сва кој рас кр сни ци 
не мо же би ти по ста вљен се ма
фор” је у нај ма њу ру ку без о бра
зна и до каз је ње ног не зна ња о 
основ ним пра ви ли ма у са о бра
ћа ју. Ње на кри ви ца  је уто ли ко 
ве ћа, што је бр жебо ље (на се би 
свој ствен на чин) крив ца на шла 
на дру гој стра ни. На и ме, Зо ра на 
Ми хај ло вић је из ја ви ла да је кри
вац во зач ауто бу са, јер је „та ко 

код Гр де ли це. Тај зид се ру шио 
не јед ном, не два, већ три пу та 
у ро ку од три ме се ца и пра ва је 
сре ћа да при ли ком об ру ша ва
ња ни је би ло људ ских жр та ва. 
По след њи пут об ру ши ло се 500 
m2 пот пор ног зи да и за јед но са 
ка ме њем и зе мљом сур ва ло се 
на тра су ауто пу та. Овај зид је 
мо жда кру на не спо соб но сти Зо
ра не Ми хај ло вић, јер ка ко дру
га чи је на зва ти не што што се у 
нор мал ним усло ви ма, ка да не ма 
на ме ште них тен де ра и ка та стро
фал них идеј них ре ше ња, ре ша ва 
без ика квих про бле ма. На рав
но, Зо ра на Ми хај ло вић је ви де ла 
кри ви цу мно гих, сво ју ни је. Кри
ве су фир ме ко је су из во ди ле ра
до ве (фир ме са ко ји ма је она као 
ми ни стар пот пи си ва ла уго во ре), 
кри ви су про јек тан ти и ин же ње
ри (ко је је при ја ви ла Су ду ча сти 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је) и на 
кра ју, за име Бо га, зе мљи ште, бр
до или шта већ, јер кли зи и ру ши 
по ста вље ни зид.

ОПА САН НЕ МАР

По ку ша ва ла је Зо ра на Ми хај
ло вић да пред ста ва ма за јав ност 
скре не па жњу са сво је не спо
соб но сти. Оби ла зи ла је ра до ве 
на Ко ри до ру, ше та ла са све ро зе 
шле мом по гра ди ли шту, чак је 
из ја ви ла да ће пре се ли ти ком
плет но ми ни стар ство у рад нич
ку кампку ћи цу код Гр де ли це све 
док се не ре ши про блем пот пор
ног зи да и не за вр ши Ко ри дор 
10. Ан га жо ва на је и БИА да над
гле да ра до ве. Уза луд. Ње на не
спо соб ност је до сти гла вр ху нац. 
А ме шта ни гр де лич ких се ла ће и 
да ље жи ве ти у стра ху од по тре са 
ко је ова об ру ша ва ња иза зи ва ју.

По след њи у ни зу до га ђа ја ко
ји је до каз да Зо ра на Ми хај ло вић 
ни је до стој на ми ни стар ске функ
ци је ко ју оба вља и да се ба ви 
свим и сва чим, а нај ма ње сво јим 
по слом, на жа лост, од нео је пет 
жи во та. Од то га, дво је пет на е сто
го ди шња ка.

Тра ге ди ја ко ја се до го ди ла на 
пру жном пре ла зу у око ли ни Ни
ша ди рект на је по сле ди ца не
ма ра ми ни стра гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре. 

чу ла од ди рек то ра по ли ци је”, уз 
опа ску да не же ли да бу де ис тра
жи тељ, ту жи лац, ни ти су ди ја. Не 
же ли, а окри ви ла је уна пред не
ко га на осно ву оно га што је „чу
ла”. Не же ли, али је ипак „про на
шла крив ца”. Уме сто што се ба ви 
сплет ка ре њем и тра жи крив ца у 
дру ги ма, Зо ра на Ми хај ло вић би 
тре ба ло да про чи та Пра вил ник 
о на чи ну укр шта ња же ле знич ке 
пру ге и пу та, пе шач ке или би ци
кли стич ке ста зе, ме сту на ко јем 
се мо же из ве сти укр шта ње и ме
ра ма за оси гу ра ва ње без бед ног 
са о бра ћа ја (Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 89/2016). Да про чи та и да 
про у чи. На рав но, уко ли ко же ли 
да се ба ви сво јим по слом ка ко 
тре ба.

Мо гао бих ова ко да на бра јам 
да ни ма. По на вљам, спи сак не де
ла Зо ра не Ми хај ло вић је по ду га
чак, али... Вра ћам се на по че так 
и ово „али” јер очи глед но ни сва 
не спо соб ност, не рад, ба ха тост и 
ко руп ци ја ни су до вољ ни да Зо
ра ну Ми хај ло вић пре ми јер мо
мен тал но из ба ци из вла де. А ни 
Скот не да сво је че до.

За то, ка да срп ски ра ди ка ли 
до ђу на власт, ту жи ла штво ће 
има ти пу не ру ке по сла са ми ни
стром са ро зе шле мом. Жи ви би
ли, па ви де ли!

Пољубац за „Бехтел”
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МЕ КЕ НЕ ПО ТИ ЗМА

Ако је рад свих ових аген ци ја 
ко штао др жа ву, пре ма при зна њу 
јед не од ми ни стар ки у Вла ди Ср
би је, 2013. го ди не, да кле пре пет 
го ди на, 850 ми ли о на, мо же мо ли 
за ми сли ти ко ли ко, што због по
ве ћа ња њи хо вог бро ја, што због 
но во за по сле них, оне ко шта ју 
да нас! Је дан од рет ких јав но из
не тих по да та ка је и тај да се од 
аген ци ја оче ку је да с по ло ви ном 
из но са оства ре не до би ти др жав
ној ка си до при не су са 1,6 ми ли
јар ди ди на ра.

За што не ма мо сту ди ју ис
пла ти во сти аген ци ја? Уто ли ко 
пре што су пла те за по сле них у 
аген ци ја ма да ле ко, да ле ко ве
ће од оних ко је при ма ју др жав
ни слу жбе ни ци. Чи ње ни ца је 
да на ја вље но укла па ње аген ци
ја у јав нослу жбе нич ки си стем 
над ле жни ни су ни по ку ша ли да 
спро ве ду.

Пи ше: Жа на Жи ва ље вић

Го то во стан дард но и уоби ча
је но пред из бор но обе ћа ње свих 
пре тен де на та на власт у Ср би ји 
је сма ње ње бро ја др жав них чи
нов ни ка, гло ма зног др жав ног 
апа ра та и уки да ње су ви шних 
др жав них аген ци ја.

Про це не го во ре да је за по
след њих шест го ди на број за по
сле них у јав ном сек то ру, упр кос 
ва же њу Вла ди не уред бе о за
бра ни за по шља ва ња, вол шеб но 
уве ћан за нај ма ње 250.000 или 
ско ро за 40 од сто! Прет по став
ка је да у јав ној ад ми ни стра ци ји 
ра ди око 800.000 чи нов ни ка.

Пра ви бум до жи ве ле су др
жав не аген ци је, чи ји се број 
про це њу је на из ме ђу 131 и 170, 
укљу чу ју ћи и оне ко је су осно ва
ле ло кал не са мо у пра ве, али се, 
све јед но, фи нан си ра ју из др жав
ног бу џе та.

У до ме ну прет по став ки је и то 
да се ру ко во де ћа ме ста у аген ци
ја ма чу ва ју за нај у ти цај ни је чла
но ве вла да ју ће стран ке, тач ни је 
за пр ви на след ни ред и та ко да
ље.

Да ли аген ци је по ску пљу ју по
сло ве ко ји ма су се пре њих ба ви ли 
дру ги др жав ни ор га ни?

Узми мо за при мер Аген ци ју за 
ле ко ве и ме ди цин ска сред ства, ко
ја је, пра те ћи за кон ску ре гу ла ти ву 
и про то ко ле, ви ше стру ко по ску пе
ла, али и вре мен ски оте гла из да ва
ње до зво ла за ре ги стра ци ју ле ка.

Пре осни ва ња Аген ци је за хе ми
ка ли је (и та ква по сто ји) ре ги стра
ци ја би о ци да, ре ци мо, ко шта ла је 
и до два де сет пу та ма ње...

ИМУ НИ НА РЕ ФОР МЕ 
ЈАВ НОГ СЕК ТО РА

Јав на пред у зе ћа, Вла ди не кан
це ла ри је, ре гу ла тор на те ла за све 

МИ ЛИ ЈАР ДЕ ИЗ БУ ЏЕ ТА ЗА РАД 
ПА РА ЗИТ СКИХ ДР ЖАВ НИХ АГЕН ЦИ ЈА
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вље ним зах те ви ма за ре фор мом 
или при ва ти за ци јом јед ног де ла 
овог сек то ра.

Сва ре ше ња ко ја су при ме ни ле 
не ке др жа ве из на шег окру же ња 
се иг но ри шу, у же љи да се одр жи 
па ра зит ски ста тус оних ко ји иси
са ва ју зна ча јан про це нат бру то 
дру штве ног про из во да.

На ле ђа за по сле них и пен зи о
не ра др жа ва не ма ви ше шта да 
сва ли. Не за до вољ ство огром ног 
бро ја гра ђа на сва ки час мо же 
еска ли ра ти у по жар не са гле ди
вих раз ме ра.

За што се не усва ја ју дру га чи
ји пред ло зи, за ре струк ту ри са
њем јав них пред у зе ћа или сма

и свја што не ко ме пад не на па мет, 
цен три ко ји су из не вла ди не зо
не (с)па ли на др жав ни бу џет и 
аген ци је нај ра зно вр сни јих уло
га и ди ја па зо на услу га сво јим 
мо но по ли стич ким по ло жа јем, 
екс тра ва ган ци јом и пот пу ном 
не тран спа рент но шћу по сло ва
ња, лук суз су ко ји се би не мо гу 
да до зво ле ни еко но ми је мно го 
раз ви је ни јих и моћ ни јих др жа ва 
од Ср би је. 

Док оста так срп ског дру штва 
по ср ће под јар мом со ли дар но
сти у не за вид ној си ту а ци ји, екс
клу зив на са мо про гла ше на ели
та под др жав ним ки шо бра ном 
па ра зи ти ра за хва љу ју ћи  по вла
шће ном по ло жа ју и ста ту су, ефи
ка сно из ми чу ћи ви ше пу та по но

ње њем бро ја аген ци ја, ба рем за 
та ко очи глед но бе сми сле не као 
што су Аген ци ја за ис тра жи ва ње 
по мор ских не сре ћа у Ср би ји без 
мо ра, што вре ђа ин те ли ген ци ју  
гра ђа на.

Нај ма ње ми ли јар ду го ди шње, 
ко ли ко вла да ју ћа ве ћи на усво ји 
за из два ја ње за рад и по сло ва
ње др жав них и оста лих аген ци ја 
у Ср би ји, за и ста би се има ло где 
ра ци о нал ни је по тро ши ти, с об
зи ром да је бу џет ско из два ја ње 
за со ци јал ну за шти ту у 2019. го
ди ни чак и сма ње но!

По да так да Не мач ка има тек де
се так др жав них аген ци ја, Хр ват
ска 47, Ру му ни ја 20, а Бу гар ска 19 
– па мет ном го во ри до вољ но.
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ФОРБС ЗНА, СР БИ ЈА  НА СЛУ ЋУ ЈЕ 
ни стар ско а по том пре ми јер ско 
ме сто.

НЕ ВЛА ДИ НА ПО ВЕ РЕ НИ ЦА

Не стра нач ка лич ност, при пад
ни ца ЛГБТ, ате и ста, пр ва же на 
пре ми јер Ср би је од ју на 2017. го
ди не, ка да је за њен из бор у На
род ној скуп шти ни Ср би је гла са ло 
157 по сла ни ка, ме на џер (ди пло
ма по слов них сту ди ја уни вер зи
те та Нор твуд из Ми чи ге на ( htt
ps://www. no rth wood.edu /) , МБА 
мастер  ди пл ом а из маркетинга 
са енглеског Хал универзитета 
(https://www.hull.ac.uk/index.
aspx)), Брнабић се за 43 године 
живота препоручила по типичном 
обрасцу за високу државну 
функцију.

У њеној званичној биографији 
се не помиње да је стипендиста, 
што говори да се школовала 
у иностранству у сопственој, 

Пи ше: Жа на Жи ва ље вић

Кад вас аме рич ки би знис ма
га зин „Форбс” про гла си моћ ним, 
то у ства ри зна чи да је про це нио 
ва ше бо гат ство и због кон та и 
имо ви не вам при пи сао и моћ.

То ка ко се пре ми јер ка јед не 
зе мље на са мом вр ху европ ске 
ли сте нај си ро ма шни јих на шла 
на Форб со вој ли сти нај моћ ни јих 
же на све та у 2018. го ди ни, као и 
на спи ску по ли тич ки нај моћ ни
јих, асо ци ра на сце на ри је ви ђе не 
у африч ким или ју жно а ме рич
ким дик та тор ским ре жи ми ма.

Те шко је пре ми јер ку Ср би је, 
она ко крх ке гра ђе, за ми сли ти 
као моћ ну осо бу. Би ће, да кле, да 
Ана Бр на бић – уме. С об зи ром 
на „по ре кло” – ма хом из „не про
фит ног” не вла ди ног сек то ра, од 
USAIDа, PEK SIMa, NA LEDа, Con
ti nen tal Wind Ser bia пра во на ми

то јест породичној режији, али 
хвала о високом просеку, близу 
максимума, наравно, неће 
изостати.

Како је Ана Брнабић за 
отприлике две деценије  стекла 
толику моћ да се нађе на фамозној 
Форбсовој листи?

У њеној биографији пише 
да је као студент, деведесетих 
година, почела да ради као пи
ар у Српском информационом 
центру у Лондону, и, посебно, на 
одржавању контаката између 
реформиста у Србији и цивилног 
сектора у Великој Британији.

По повратку у Србију 
2002. године, накратко се 
запошљава као пиар Програма 
за аграрни развој Србије, које 
је финансирала Европска 
унија, да би потом ухлебљење 
нашла у USAIDу. За пионире 
координаторе пројеката у то 
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БРАТ У ИГРИ

Непокретности у Србији, на 
елитним локацијама, али и у 
иностранству, фирме, мирујућа 
места у управним одборима 
моћних невладиних организација 
– све то умешна премијерка 
сервисира из кредита од своје 
плате, која је нижа од месечне 
рате! То је тек моћ!

Стан на Дедињу од 328 
квадрата, кућу од 167 квадрата 
на Крку и још једну од 30, као и 
скоро хектар земљишта и ауто 
марке Тојота РАВ 4 Брнабић 
издржава од својих премијерских 
принадлежности. Пре ступања 
на дужност, како је навела у својој 
имовинској карти, регулисала је 
мировање у компанијама у којима 
има сувласнички удео: „Energy 
& Innovation” и „Development 
consulting group”.

Међутим, у власништву 
повезаних лица, њене мајке је и 
породична кућа од 107 квадрата 
на 200м2 плаца на Палилули, а 
на покојног оца Зорана се води 
и близу 19 ари плаца у Гроцкој, 

време, подсетимо се, било је 
новца напретек.

Од 2011. године,  запошљава 
се у америчкој компанији за 
развој ветроелектрана Continental 
Wind Serbia, у којој после две 
године рада на пропагирању 
обновљивих извора енергије 
постаје директор. Подсетимо 
се и да је компанија CWS под 
лупу јавности доспела по афери 
„покушаја рекетирања Србије” 
коју је разгласио председник 
државе, а да је њен директор у 
то време била Лидија Удовички, 
рођена сестра некадашње 
министарке финансија и државне 
управе и локалне самоуправе 
Кори. У новој ситуацији Брнабић је 
била министар за државну управу 
и локалну самоуправу, одакле је и 
изабрана за премијера.

Пре ступања на премијерску 
функцију била је и члан Главног 
одбора PEKSIM, организације 
за стипендирање магистарских 
студија на Кембриџу, али и 
председник Управног одбора 
Националне алијансе за локални 
економски развој – NALED.

док брат Игор има стан од 85 
квадрата на Врачару и кућу од 
42м2 у Брестовику и директор 
је две фирме: „Asseco SEE” и 
„Uni4gold”, познате по ангажовању 
у дигитализацији државне управе 
и јавног сектора у Србији.

Како напредује дигитализација, 
речито сведочи изглед сајта Владе 
Републике Србије. Садржајно 
индиферентан и небитан, пре 
туристички водич него веб
презентација централе извршне 
власти, бави се „приликама” и 
„атракцијама”, како су названи 
поједини линкови. 

Ако се узме у обзир колико су 
скупи званични сајтови општина, 
тешко је замислити ценовник 
иновативног сајта Владе.

Међутим, коме се још и када 
одговарало за расипништво у овој 
држави?

Верујмо Форбсу да зна више 
него што ћемо ми икада знати о 
„моћи” премијерке. Нама остаје 
само да наслућујемо.

Бата дигитализује Србију!
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ИЗ ВР ШИ ТЕ ЉИ НА НАЈ ГО РЕМ ГЛА СУ 
МЕ ЂУ ЈАВ НИМ СЛУ ЖБЕ НИ ЦИ МА

на ули це из ба цу ју углав ном си ро
ти њу. 

ОШТРЕ ЊЕ ЗУ БА  
НА СО ЦИ ЈАЛ НИМ  

СЛУ ЧА ЈЕ ВИ МА

Не ма омра же ни јег јав ног слу
жбе ни ка у Ср би ји од из вр ши те ља.

Освр ћу ћи се на трет ман јав но
сти пре ма из вр ши те љи ма, Ко мо
ра (ко ја бро ји 217 из вр ши те ља) 
из но си став по ко јем су ме ди ји 
кри ви што су број ни слу ча је ви 
исе ља ва ња со ци ја лних слу ча је ва 
из ку ћа и ста но ва до спе ли у јав
ност. 

Вр ло је ве ро ват но да би исто 
ин те ре со ва ње, ако не и ве ће, иза
зва ло на ми ре ње не ког тај ку на, 
по себ но оних ко ји се го ди на ма 

Пи ше: Жа на Жи ва ље вић

За че ти ри го ди не ва же ња За ко
на о из вр ше њу и обез бе ђе њу, јав
ни из вр ши те љи су, од ско ро три 
ми ли о на по ве де них по сту па ка, 
ре ши ли ви ше од по ло ви не пред
ме та. Са мо у 2017. го ди ни на име 
ду го ва ња гра ђа на и пред у зе ћа од
у зе то је око 3.800  не по крет но сти, 
што чи ни све га је дан про це нат 
из вр ше ња, „по хва ли ла” се ефи
ка сно шћу у ра ду Ко мо ра јав них 
из вр ши те ља у из ве шта ју ко ји је 
не дав но пре до чен јав но сти. Из вр
ши те љи се, на рав но, ни су из ја сни
ли о уде лу на док на де за из вр ше
ње, ко ја у по је ди ним слу ча је ви ма 
до сти же астро ном ске из но се, те 
не чу ди што их јав ност до жи вља
ва као по вла шће ну и омра же
ну дру штве ну ка сту, у лук су зно 
опре мље ним кан це ла ри ја ма, док 

про зи ва ју у јав но сти за ло по влук 
и не за ко ни то бо га ће ње, про тив 
ко јих ни је ни про це су и ра на ис
тра га – што зна чи да та квих слу
ча је ва ни је ни би ло.

На про тив, но вин ски на сло ви 
ба ви ли су се нај че шће слу ча је ви
ма пре за ду же них уче сни ка не
дав них ра то ва, са мо хра них мај ки, 
пен зи о не ра ко ји ма су из вр ши
те љи на док на да ма одра ли ле ђа 
и без ми ло сти их из ба ци ли на 
ули цу, не во де ћи ра чу на да ли им 
је обез бе ђен ал тер на тив ни сме
штај.

Због ба ха то сти и ала во сти из
вр ши те ља на чи је су се ши ро ке 
пр сте жа ли ле стран ке, се дам на е
сто ро их је у 2018. го ди ни  раз ре
ше но ду жно сти!
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ти ли у ко штац, иако их на то оба
ве зу је ва же ћи Устав Ср би је, че ка 
их у ју жној срп ској по кра ји ни, на 
Ко со ву и Ме то хи ји.

На рав но  да над ле жни не ма
ју ни ка кав ре ле ван тан по да так 
о бро ју срп ских ста но ва, ку ћа и 
има ња ко је су про тив прав но, про
те ри ва њем срп ског жи вља, на се
ли ли Ал бан ци. 

Кан це ла ри ја за Ко со во и Ме то хи
ју Вла де Ср би је гра ђа не ко ји има ју 
не ре ше не имовинскоправне спо
ро ве упу ћу је на пет адре са на ко ји
ма мо гу до би ти бес плат ну прав ну 
по моћ. Осим у Бе о гра ду, оне се на

По сла је би ло и за ми ни стар ку 
прав де, из чи јег се обра зло же ња 
по во дом раз ре ше ња не ко ли ко 
из вр ши те ља мо гло са зна ти и да 
је про сеч на ме сеч на за ра да из вр
ши те ља не ве ро ват них – 107.000 
евра! Не ки од та да раз ре ше них 
јав них слу жбе ни ка за ду же них за 
спро во ђе ње ре ше ња ви ше стру ко 
су ми мо за ко на по ве ћа ва ли из но
се на док на да за сво је услу ге. 

ПО УГЛЕ ДУ НА ПО ЛИ ТИ ЧА РЕ 
ИГ НО РИ ШУ УСТАВ

Ма ло је то по сла за из вр ши те ље! 
Глав ни по сао, са ко јим се, на рав но, 
из по ли тич ких раз ло га ни су ухва

ла зе у Кра ље ву, Ни шу, Ко сов ској 
Ми тро ви ци и Гра ча ни ци.

Пре ма про це на ма, срп ска не
по крет на ка та стар ска имо ви на 
на Ко со ву и Ме то хи ји чи ни 60 од
сто не по крет но сти. Углав ном су је 
узур пи ра ли Ал бан ци. Ра ди се о ми
ли о ни ма хек та ра плод не зе мље, 
ку ћа ма и по моћ ним објек ти ма.

Јав ни из вр ши те љи се не мо гу 
по ди чи ти да су по сту пи ли и по 
јед ној пре су ди о по вра ћа ју оте
те и узур пи ра не имо ви не, ко је су 
по ста ле пра во сна жне и из вр шне 
– ва жно је да су зу бе по ка за ли на 
срп ској си ро ти њи. 

Пописује, на Бога не мисли!
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од ред бе ме ђу на род ног пра ва. Ра
чу на ли су и на „пр ља ви” но вац  
од тр го ви не дро гом, људ ским ор
га ни ма и ра зним кри ми нал ним 
де ли ма, ко јим су под ми ћи ва ли и 
под ми ћу ју би ро кра те и по ли ти ча
ре на За па ду  да ло би ра ју у њи хо ву 
ко рист. У то да ће овај пут Ге не рал
на скуп шти на Ин тер по ла из гла са
ти од лу ку  о при је му ла жне др жа
ве Ко со во убе ђи ва ли су их њи хо ви 
по кро ви те љи и на ло го дав ци из 
Ве ли ке Бри та ни је, Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва,  Не мач ке и 
Француске.  

Су о че на са ре ал но шћу да је њи
хо ва ма фи ја шка ор га ни за ци ја ко ју 
по ку ша ва ју да пред ста ве као др
жа ву и су штин ски и фор мал но не
при зна та у све ту, упр кос то ме што 

Пи ше: Сми ља на Гла мо ча нин 
Вар га

Ге не рал на скуп шти на Ин-
тер по ла од би ла је 20. но вем бра 
2018. го ди не зах тев  ла жне др-
жа ве Ко со во за члан ство у тој 
ме ђу на род ној по ли циј ској ор-
га ни за ци ји.  Ср би ја је уз по моћ 
Ру си је и Ки не из во је ва ла ову по-
бе ду исти не, прав де и прин ци па 
ме ђу на род ног пра ва

УЗДА ЛИ СЕ У ПР ЉА ВИ НО ВАЦ

Ма фи ја шка власт та ко зва не др
жа ве Ко со во је би ла убе ђе на да ће 
њи хо ва на зо ви др жа ва би ти при
мље на у Ин тер пол. У то су са ми 
ве ро ва ли, јер кад су они у пи та њу 
већ де це ни ја ма не ва же на че ла и 

су у по ли ти ци и де ло ва њу евро
а тлант ског са ве за про тив Ср ба и 
Ср би је сва сред ства до зво ље на, 
шип тар ска ква зи власт је по че ла 
да пред у зи ма ис хи тре не и нер во
зне по те зе.

Дан на кон што је Ин тер пол 
од био учла ње ње ла жне др жа ве 
Ко со во у ову ор га ни за ци ју, 21. но
вем бра 2018. го ди не,  на зо ви вла да  
на зо ви др жа ве Ко со во до не ла је 
од лу ку о уво ђе њу сто по стот не ца
ри не на про из во де из Ср би је. Од
лу ка је до не се на на сед ни ци та ко
зва не ко сов ске вла де на пред лог 
та ко зва ног ми ни стра тр го ви не и 
ин ду стри је Ен дри та Ша ље.

На зо ви пре ми јер Ра муш Ха ра ди
нај је ли це мер но ре као да је од лу

ТЕ РОР НА ЗО ВИВЛА СТИ ЛА ЖНЕ ДР ЖА ВЕ 
КО СО ВО И ЛИ ЦЕ МЕР ЈЕ ЕУ И САД
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кри вич на де ла, од но сно за оне ко
ји су опа сни по без бед ност оста
лих при тво ре ни ка. При твор им је 
21. де цем бра про ду жен  за још два 
ме се ца.

ВОЈ СКА КО СО ВА 
ПРЕ СВУ ЧЕ НА ОВК

Ла жни ко сов ски пар ла мент 
усво јио је, 14. де цем бра 2018. го
ди не, без при су ства по сла ни ка 
Срп ске ли сте, сва три за ко на ко ји
ма се за по чи ње про цес тран сфор
ма ци је Ко сов ских без бед но сних 
сна га (КБС) у вој ску Ко со ва. Ти ме 
је пре кр шен низ спо ра зу ма, укљу
чу ју ћи и Бри сел ски спо ра зум, као 
и Спо ра зум о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу. Сви за ко ни и сви 
аманд ма ни ко ји су на њих пред
ло же ни усво је ни су јед но гла сно и 
екс пре сно, за око сат вре ме на.

Ка дри Ве се љи, не ка да шњи во
ђа те ро ри стич ке и зли ко вач ке 
тзв. Осло бо ди лач ке вој ске Ко со
ва (ОВК)  ка же и да  вој ска Ко со ва, 
ство ре на 14. де цем бра 2018. го
ди не, пред ста вља на ста вак Осло
бо ди лач ке вој ске Ко со ва (ОВК) и 
да ће има ти око 5.000 ак тив них 
вој ни ка. Ха ра ди нај је на свом Феј
сбук про фи лу на пи сао: „Ста ра вој
ска, вој ска”, а ме ди ји ма је ре као да 
ће ње ни при пад ни ци би ти рас по
ре ђе ни по це лом Ко со ву, на ју гу и 
се ве ру. Та чи је по ру чио да је по сле 
две де це ни је на пор ног ра да, ко
нач но за тво рен про цес „из град ње 
др жа ве Ко со во”. На пор ним ра дом 
очи глед но сма тра мон стру о зне 
зло чи не над Ср би ма и не ло јал ним 
Ал бан ци ма.

КО СОВ СКА ВОЈ СКА 
ПРЕТ ЊА МИ РУ

Стал ни пред став ник Ру си је 
при УН Ва си лиј Не бен зја по ру
чио је 25. но вем бра 2018. го ди не: 
„Од лу ка о тран сфор ма ци ји сна га 
без бед но сти Ко со ва у Ору жа не 
сна ге Ко со ва је фла грант но кр
ше ње Ре зо лу ци је 1244 Са ве та 
без бед но сти ко ја, ка ко је по но
во на гла сио ге не рал ни се кре
тар, оста је глав ни ме ђу на род но
прав ни до ку мент за ре ша ва ње 
ко сов ског про бле ма.” До дао је и 

ка до не та ра ди за шти те гра ђа на 
Ко со ва и до дао да спо ра зум ЦЕФ
ТА ви ше не ва жи. Спо ра зум ЦЕФ ТА 
је у име та ко зва не др жа ве Ко со во 
па ра фи рао УН МИК.  Европ ски ко
ме сар за спољ ну по ли ти ку и без
бед ност Фе де ри ка Мо ге ри ни, ко ја 
по сре ду је у пре го во ри ма Бе о гра да 
и При шти не, по зва ла је на зо ви
вла сти на зо ви др жа ве Ко со во да 
мо мен тал но уки ну так се на из воз 
ро бе из цен трал не Ср би је на Ко
со во и Ме то хи ју, а ње ну по ру ку је 
по др жао европ ски ко ме сар за про
ши ре ње Јо ха нес Хан, ко ји је ис та
као да су те ме ре у су прот но сти са 
пра ви ли ма ЦЕФ ТА. 

ХАП ШЕ ЊЕ ЧЕ ТВО РИ ЦЕ СР БА

Спе ци јал не по ли циј ске је ди
ни це на Ко со ву РО СУ упа ле су 23. 
но вем бра 2018. око 4 ују тру у ку ће 
че тво ри це Ср ба  на се ве ру Ко сов
ске Ми тро ви це и они су при ве де
ни уз бру тал но уда ра ње пу шка ма 
и но га ма  пред  де цом и по ро ди
ца ма. Око 6 са ти тог ју тра Ср би на 
се ве ру су ак ти ви ра ли аларм ко ји 
сим бо лич но по зи ва на оку пља ње 
гра ђа на. Са зна ли су да су че тво
ри ца Ср ба (Алек сан дар Ћур чић, 
Дра ги ша Мар ко вић, Мар ко Ро шић 
и Не дељ ко Спа со је вић) ухап ше на, 
не зва нич но под из го во ром ис
тра ге о уби ству ли де ра Гра ђан ске 
ини ци ја ти ве СДП Оли ве ра Ива но
ви ћа. Од ве де ни су у по ли циј ску 
ста ни цу у ју жном де лу Ко сов ске 
Ми тро ви це, а ка сни је истог да на 
из ве де ни пред ква зи суд у При
шти ни. Мар ко вић, Спа со је вић и 
Ро шић су осум њи че ни за „спо ред
не до га ђа је ко ји су се де си ли у ве зи 
с уби ством Оли ве ра Ива но ви ћа”, 
а  Алек сан дар Ћур чић за оме та
ње овла шће них слу жбе них ли ца 
у вр ше њу слу жбе не ду жно сти и 
за нео вла шће но др жа ње оруж ја и 
му ни ци је ко ја је на вод но на ђе на у 
пр слу ку у бли зи ни ме ста где Ћур
чић ста ну је. Ћур чи ћу су при ли ком 
хап ше ња на не те те шке те ле сне 
по вре де.

Овој че тво ри ци Ср ба 25. но вем
бра од ре ђен је при твор од 30 да на. 
Сме ште ни су у за твор ви со ког ри
зи ка у По ду је ву, на ме њен за из вр
ши о це и осум њи че не за нај те жа 

да: „Из ла зак на сце ну Ору жа них 
сна га Ко со ва пред ста вља прет њу 
ми ру и без бед но сти у ре ги о ну и 
мо же иза зва ти но ви ору жа ни 
кон фликт .” Евро па је, пре ма ње
го вим ре чи ма, „ки ла во” ре а го ва
ла на ства ра ње вој ске Ко со ва. До
дао је да је Ру си ја ја ко раз о ча ра на 
ста вом ЕУ, ко ја је твр ди ла да игра 
уло гу објек тив ног мо де ра то ра, а 
то ле ри ше фор ми ра ње вој ске Ко
со ва.

Не бен зја је по звао да се од лу
ка о фор ми ра њу ко сов ске вој ске 
хит но по ву че.

Ру ски ама ба са дор у Ср би ји, ње
го ва ек се лен ци ја Алек сан дар Ва
си ље вич Че пу рин,  ис та као је да је 
КФОР  на осно ву Ре зо лу ци је 1244 
ду жан да од мах из ве де де ми ли
та ри за ци ју и рас пу сти би ло ка кве 
ору жа не сна ге.

„Ство рен је осе ћај да је све до пу
ште но и да су ко сов ске вла сти не
ка жњи ве”, ре као је Че пу рин. Ука
зао је и на про бле ме са ко ји ма се 
су о ча ва ју Ср би на Ко со ву и Ме то
хи ји и упо зо рио да по сто ји ве ли ка 
опа сност од из би ја ња ху ма ни тар
не кри зе због од лу ке При ши не да 
уве де та ри фе на ро бу из Ср би је.

 Упр кос то ме што су зва нич
ни ци Европ ске уни је и Сје ди ње
них Аме рич ких Др жа ва осу ди ли 
при вре ме не вла сти у При шти ни 
и по зва ли их на уки да ње сто по
стот них так си Ср би ји и на по што
ва ње ЦЕФ ТА спо ра зу ма и  упр кос 
чи ње ни ци да Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је ни је уве ла кон тра ме ре 28. 
де цем бра 2018. го ди не, при вре ме
не при штин ске ин сти ту ци је од лу
чи ле су да ме ра уве ћа не так се у из
но су од 100 од сто бу де про ши ре на 
и на ро бу стра них ком па ни ја ко је 
има ју по го не у Ср би ји. То прак тич
но зна чи да у ју жну срп ску по кра
ји ну без пла ћа ња уве ћа ног по ре за 
не ће мо ћи да уђе ни јед на вр ста ро
бе из Ср би је, без об зи ра на зе мљу 
ње ног по ре кла. Од лу ка је и овај 
пут  до не та на пред лог Ен дри та 
Ша ље. И овај пут су пред став ни
ци ЕУ јав но не го до ва ли због та кве 
од лу ке, али ни ка кве санк ци је они
ма ко ји су та кве од лу ке до не ли и 
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спро во де их ни су усле ди ле, та ко да 
се по ста вља пи та ње да ли су ствар
но Шип та ри у овом слу ча ју от ка за
ли по слу шност сво јим га зда ма и 
по ве ћа ли так се „на сво ју ру ку” или 
је не го до ва ње зва нич ни ка Европ
ске уни је и САД са мо пред ста ва за 
јав ност.

ТАК СЕ ОДА ЈУ НЕР ВО ЗУ

Так се су би ле и по вод за су коб 
из ме ђу Ра му ша Ха ра ди на ја и Ха
ши ма Та чи ја, ко ју ни су кри ли од 
јав но сти. Та чи је по звао на уки
да ње так си уз ар гу мен та ци ју ко ја 
се ма њеви ше сво ди на то да  они 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва
ма ду гу ју све, па та ко и по ни зну 
и без у слов ну по слу шност ра ди 
спро во ђе ња аме рич ких ин те ре са.

Ха ра ди нај је од го во рио: „Обе ћа
вам да ћу на ста ви ти овај пут. Ако 
ме ве ли ка си ла (САД) и под ме та
ња бу ду обо ри ли (са вла сти) и ван 
вла де ћу на ста ви ти овај пут, ка ко 
са ули це, та ко и са њи ве или из 
шу ме, и ако бу дем иза ре ше та ка, 
где је баш до бро, ја ћу на ста ви ти 
(да де лу јем), али на ше  пра во ни

ко не мо же да до ве де у пи та ње. То 
тре ба да схва те сви и ни ко нас не 
мо же по ко ле ба ти. Ми ће мо ићи 
овим пу тем”.

Да ли на овај на чин Та чи по ку
ша ва да до би је по е не код по кро
ви те ља и спон зо ра из Сје ди ње
них Аме рич ких Др жа ва, а Ха ра
ди нај по е не и гла со ве код шип
тар ских екс тре ми ста или су се 
обо ји ца унер во зи ла и упла ши ла 
од чи ње ни це да њи хо ва на зо ви
др жа ва ипак не по сто ји, да су им 
вра та свих ва жних ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја за тво ре на и да је Ру
си ја све моћ ни ја и до след на у по
др шци Ср би ји за јед но са Ки ном... 
Би ће да је и јед но и дру го у пи та
њу.

СРС ТРА ЖИ УКЉУ ЧИ ВА ЊЕ 
РУ СИ ЈЕ И КИ НЕ У ПРЕ ГО ВО РЕ

Срп ска ра ди кал на стран ка ве
о ма па жљи во пра ти и ана ли зи ра 
си ту а ци ју на Ко со ву и Ме то хи ји. 
До след на сво јој од го вор ној по ли
ти ци и на че лу да је на ци о нал ни 
ин те рес из над све га, не ко ри сти 
сло же ну си ту а ци ју за осва ја ње по

ли тич ких по е на не смо тре ним по
пу ли стич ким  из ја ва ма, све сна да 
би се ти ме до дат но оте жао иона
ко го то во не под но шљив по ло жај 
срп ског на ро да у ју жној срп ској 
по кра ји ни. 

Срп ски ра ди ка ли тра же од  вла
сти у Ср би ји да зах те ва ју да се у 
да љи ток би ло ка квих пре го во
ра ве за них за Ко со во и Ме то хи ју 
укљу че и пре о ста ле две стал не 
чла ни це Са ве та без бед но сти са 
пра вом ве та – Ру ска Фе де ра ци ја 
и На род на Ре пу бли ка Ки на. Ру си
ја и Ки на су осве до че ни бор ци за 
по што ва ње на че ла, прин ци па и 
од ре да ба ме ђу на род ног пра ва и 
про тив ни ци по ли ти ке дво стру
ких ар ши на  ко ју За пад во ди пре
ма Ср би ма и Ср би ји. Пред став ни
ци Европ ске уни је и НА ТО ни су 
и не мо гу би ти не при стра сни и 
објек тив ни у пре го во ри ма При
шти не и Бе о гра да, ка да су упра во 
они на ло го дав ци, фи нан си је ри и 
са ве зни ци шип тар ских те ро ри
ста, за рад чи јих ин те ре са су, бес
кру пу ло зно кр ше ћи ме ђу на род но 
пра во, 1999. бом бар до ва ли СР Ју
го сла ви ју.

Шиптари формирају војску, Запад ћути ...
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Пи ше: Ду шко Се ку лић 

При је пет на е стак го ди на глав
не оба вје штај не по лу ге ЦИА за 
Бал кан, или оно што је оста ло од 
СФРЈ, де мон ти ра не су и пре не те 
на Ис ток, док су по сло ве др жа
ња под кон тро лом по ли тич ких 
при ли ка на Бал ка ну пре у зе ли 
Бри тан ци са сво јом МИ6. У слу
жби аме рич ке оба вје штај не слу
жбе су оста ли  не ки до ми цил ни 
по ли ти ча ри, је дан број по ли циј
ских и вој них ге не ра ла, си ја сет 
бо га тих и моћ них би зни сме на и 
ме диј ских тај ку на. По сна зи ауто
ри те та пред (дру гим) за пад ним 
мен то ри ма, ова гру па „та сте ра” 
је пред ста вља ла и пред ста вља 
сли ку про па ле  тру лекс за кр пе. 
Освје жа ва ње кр ви у ве о ма моћ ној 
ор га ни за ци ји, ка кве су да на шње 
оба вје штај не слу жбе, пред ста вља 
се, у уну тра шњим кру го ви ма, као 
„про вје тра ва ње”, што је, уоста лом, 
уоби ча је на прак са, а ка да се при
ми је ни на на ше, ло кал не при ли
ке, ла ко је уочи ти да ту и ни је баш 
све у ре ду. На и ме, одав но се ме ђу 

ста нов ни штва. Ка да се зна ју ре ла
ци је МИ6 са вла сти ма у При шти
ни и Под го ри ци, уса гла ше ност 
њи хо вих ан ти срп ских ак ци ја ни је 
ни ка кво чу до. Сва ко днев ни ужа
сни при ти сци на срп ски на род у 
Цр ној Го ри има ју ко смет ски пе
чат, са пот пи сом бри тан ске оба
вје штај не слу жбе. 

Не дав но одр жа ни из бо ри у БиХ 
има ли су по себ ну епи зо ду за чи
ње ну спе ци ја лним опе ра ци ја ма 
МИ6 са цен тра лом у Са ра је ву. 
Глав ни циљ спе ци ја ла ца за оба
вје штај ни рат би ло је укла ња ње 
Ми ло ра да До ди ка са мје ста пр вог 
чо вје ка Ре пу бли ке Срп ске. „Оп
ште на род ни бунт” у Ба ња лу ци,  
по во дом уби ства Да во ра Дра ги
ће ви ћа, био је њи хов из бор ни, 
да нај ски по клон До ди ку. Што је 
ве о ма ин те ре сант но, До дик до би
ја зна чај ну и од лу чу ју ћу по др шку, 
по пр ви пут, ће ли ја Мо са да у БиХ, 
као и Ру са, ко ји су све при сут ни ји 
на Бал ка ну. МИ6 гу би бит ку у Ре
пу бли ци Срп ској али пре ко но ћи 
пре ба цу је сво ју нај бо љу опе ра ти

пла ће ни ци ма и фа во ри ти ма аме
рич ке оба вје штај не аген ци је не 
осје ћа ју би ло ка кве зна чај ни је ка
дров ске про мје не, ни у кван ти та
тив ном ни у ква ли та тив ном сми
слу. Оно што је сва ка ко ин те ре
сант но је сте да уз осет но сла бље
ње аме рич ког ути ца ја иде ја ча ње 
ра да бри тан ских оба вје шта ја ца 
оли че них у МИ6.

РА ЗА РА ЈУ ЋЕ ДЈЕ ЛО ВА ЊЕ 
МИ-6 И ЦИА

У  дје ло ва њу ових слу жби, што 
се ти че срп ског на ро да  на Бал
ка ну, не ма зна чај ни јих раз ли ка. 
Оби је су од стар та де фи ни са ле 
сво је ци ље ве као ак ци је на уни
шта ва њу срп ског др жав ног ин те
ре са, ра де на раз би ја њу срп ске др
жа ве, про тив ле гал но иза бра них 
ру ко вод ста ва, еко ном ски сла бе 
Ср би ју, Ре пу бли ку Срп ску, уно се 
по себ ну де струк ци ју у кул ту ро ло
шка кре та ња, под сти чу нар ко ма
ни ју… сла бе Цр ну Го ру па и дру ге 
др жа ве, по себ но оне у ко ји ма још 
жи ви  зна ча јан про це нат срп ског 

ЕКС КЛУ ЗИВ НО: КО ВЛА ДА ЦР НОМ ГО РОМ
И КО СО ВОМ И МЕТОХИЈОМ?!
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ву у Под го ри цу са ци љем пот пу
не де ста би ли за ци је при ли ка на 
Ко со ву и Ме то хи ји. До га ђа ји, ко ји 
се са да ве ли ком бр зи ном од ви ја ју 
у ју жној срп ској по кра ји ни, има ју 
пот пис бри тан ске МИ6. Ал бан ско 
ру ко вод ство, ко је је под бри тан
ском и кон тро лом ЦИА, до би ло је 
за да так да иза зо ве кр во про ли ће, 
што им, за са да, не по ла зи за ру
ком. Ср би ја је при ти сну та уза зид 
а  игра се на ста вља, са том раз ли
ком да се у овај ве ли ки про блем 
све ви ше укљу чу ју Ру си ја и Ки на 
са сво јим слу жба ма, и сво јим по
ли тич ким чи ње њем шти те ћи ин
те ре се Ср ба и њи хо ве др жа ве. Ри
гид не од лу ке вла сти у При шти ни 
има ју пот пис МИ6 и ри је ше ност 
да се ства ри до ве ду до сте пе на 
ору жа ног су ко ба ко ји се ни ка
ко не би мо гао кон тро ли са ти и 
за у ста ви ти са мо на те ри то ри ји 
ју жне срп ске по кра ји не. На ци о
нал не тен зи је уве за не са те шким 
еко ном ским ста њем би  сва ка ко 
екс пло ди ра ле и у Цр ној Го ри, а 
мо гу ће и у Ма ке до ни ји, што Бри
тан ци ма (и оста лим за пад ња ци
ма) ни ка ко не од го ва ра, јер у пот
пу но сти кон тро ли шу власт у ове 
дви је бив ше ре пу бли ке СФРЈ. На

ре фе рен ду ма о раз би ја њу СР Ју го
сла ви је! Ен то ни Монк тон је ве о ма 
ва жна и ути цај на лич ност  на по
ли тич кој сце ни Цр не Го ре, али и 
Ср би је. Ње го во име се све че шће 
по ми ње у ве зи са атен та том на 
Зо ра на Ђин ђи ћа у Бе о гра ду. Он 
је био не фор мал ни шеф вла сти у 
Под го ри ци, али и ДОСа у Бе о гра
ду, де це ни ја ма. Што се ти че Бри
та на ца и Аме ри ка на ца, он је био 
шеф одје ље ња МИ6 у Бе о гра ду 
ко јег ће при ја те љи опи са ти као 
„кла сич ног шпи ју наџен тлме на”. 
Во дио је кри кетклуб у Бе о гра ду 
и оба вљао све оба вје штај не по
сло ве на ре ла ци ји МИ6 са оба
вје штај ним опе ра ци ја ма у Под го
ри ци и Бе о гра ду. Син је ви кон та 
Гил бер та Монк то на и мла ђи брат 
Кри сто фе ра, са вјет ни ка Мар га
рет Та чер, ко ји је, кад је ушао у 
озбиљ ни је го ди не, по стао екс
цен трич ни и гла сни скеп тик ко ји 
се ба ви кли мат ским про мје на ма. 
Ен то ни је ва ро ђе на се стра  би ла 
је Ро за,  по зна та као же на До ми
ни ка  Ло со на, уред ни ка „Сан деј 
Те ле гра фа”  и бли ског при ја те ља 
прин це зе Да ја не, ко ја је ка сни је 
тра гич но на стра да ла – уби је на 
по на ло гу бри тан ског дво ра. Све 

кон ве ли ких по ре ме ћа ја те шко да 
би се та кав тренд сле пог сле ђе ња 
За па да ика да на ста вио. Хап ше ње 
не ко ли ко Ср ба у Сје вер ној Ми тро
ви ци је пар екс е ланс про во ка ци ја 
при штин ских вла сти, али и про ба  
вој нопо ли циј ских је ди ни ца ко је 
су то ком 2018. го ди не об у ча ва не 
у спе ци јал ним кам по ви ма МИ6. 
Ме ђу тим, на кон си ре на за уз бу
ну и из ла ска на ро да на ули це Ми
тро ви це, „спе ци јал ци” су се по ву
кли, по слав ши још јед ну по ру ку 
да им кли ма на тој те ри то ри ји, по 
свој при ли ци, „не од го ва ра”, ни ти 
ће им ика да од го ва ра ти.

ПОЛИТИЧАРИ ПОД 
КОНТРОЛОМ СТРАНИХ 

СЛУЖБИ

Чвр ста кон тро ла над они ма у 
вла сти пре ли ва ла се, не из о став
но, и на нај ја че опо зи ци о не „парт
не ре”, та ко да је цр но гор ска по ли
тич ка сце на би ла под пу ном кон
тро лом за пад них слу жби. Ен гле
ски оба вје шта јац Ен то ни  Монк
тон је кон тро ли сао по ли тич ке 
од лу ке ДПСа и СДПРа ду ги низ 
го ди на, али и до но сио нај ва жни
је од лу ке у СНПу, па и за ври је ме 
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же прет по ста ви ти ко ли ко је ште
то чин ство на дје лу по сам на ци о
нал ни ха би тус. 

Ок то бар 2000. го ди не је зна чио 
и пре крет ни цу у ра ду не при ја
тељ ских стра них слу жби на овом 
про сто ру, гдје  су глав не аме рич
ка ЦИА и бри тан ска МИ6, чи ји су 
офи ци ри при пре ми ли др жав ни 
удар у Бе о гра ду, па ље ви ну на ци
о нал них ин сти ту ци ја, вр ши ли 
ви ше мје сеч ну обу ку ак ти ви ста 
„От по ра” у цен тру оформ ље ном  
у Бу дим пе шти. МИ6 пре у зи ма 
глав ну уло гу на Бал ка ну а ЦИА 
го то во да на пу шта овај про стор. 
По ја вљу је се но ви не гда шњи ди
рек тор АНБ. Ту се, на блиц, по
ја вљу је и мла ђа ни ам би ци о зни 
Игор Лук шић, ко ји се бр зо уга сио. 
Ан га жма ном, та ко ђе АНБ. Ви
ки ликс оба вје штај не игра ри је у 
Цр ној Го ри  освје тља ва са још не
ко ли ко ре флек то ра. Ту се мо же 
на ћи цр но на би је ло фра пант на 
чи ње ни ца да је до бар дио „опо
зи ци је” по ве зан и у ко лу са ЦИА 
или МИ6. По себ но ин те ре сант
на је ак тив ност ви со ког офи ци ра 

нај ва жни је по ли тич ке, еко ном ске 
и кул тур не од лу ке, ка ко у Ср би ји, 
та ко и у Цр ној Го ри, де це ни ја ма 
уна зад до но сио је Ен то ни  Монк
тон.

Дио цр но гор ске вла де 1999. 
го ди не до но си од лу ку  о „рад ној 
оба ве зи” за ври је ме НА ТО бом
бар до ва ња ових про сто ра и та ко 
бло ки ра от пор за пад ном агре со
ру. Нај ве ћи дио цр но гор ске пар
ла мен тар не опо зи ци је ко јом је 
„упра вљао” Пре драг Бу ла то вић 
пот пи су је са вла сти ма „пакт о 
ми ру или не на па да њу” и ди рект
но чи ни услу гу агре со ру на СР 
Ју го сла ви ју. Од ла ском не ко ли ко 
кључ них про фе си о на ла ца из Цр
не Го ре (ве ћи на се пре се ли ла на 
ис ток), ЦИА пре пу шта про стор 
бри тан ској МИ6, ко ја ве о ма бр
зо на и ла зи на плод но тле за сво је 
ак тив но сти. Фор ми ра ње „Цр но
гор ске пра во слав не цр кве” је де
ло Бри та на ца, као и не ка круп на 
по ли тич ка уби ства. А ка да се зна 
да су по ли ти ча ри на цр но гор ској 
и сце ни Ср би је нај ко рум пи ра ни ји 
у овом ди је лу сви је та, он да се мо

ЦИА, пу ков ни ка Ли зе Ме кејн, ње
ни кон так ти, ус по ста вље не ве зе, 
ути цај на власт и опо зи ци ју. Иза 
ње ног пред ста вља ња  као „ме
си је” но вих мо дер них свјет ских 
по ли тич ких трен до ва,   ста ја лао 
је је ди но укљу чи ва ње што ви ше 
љу ди у но во у спо ста вље не шпи
јун ске мре же.

ЗА ШТО ЂУ КА НО ВИЋ  
ВЛА ДА ЦР НОМ ГО РОМ  

ТО ЛИ КО ДУ ГО?

До 2000. су глав не ак ци је осми
шља ва не из ван гра ни ца СР Ју го
сла ви је, али од та да ЦИА и МИ6 
по ста ју не при ко сно ве ни вла да ри 
у но вим ко ло ни ја ма на Бал ка ну. 
Ин те ре сант на је по је ди ност да је 
не ко ли ко при пад ни ка вла да ју ћег 
ДПС еша ло на из Цр не Го ре, по
пут не ких „опо зи ци о них” та сте ра, 
успје шно про шло обу ку у Бу дим
пе шти и да су се ве о ма бр зо укло
пи ли у по ли тич ки жи вот. Оно што 
су на у чи ли у том по лу вој ном кам
пу – да тре ба ра за ра ти све што 
је срп ско – на ста ви ли су да чи не 
не сма ње ном же сти ном и до да на 

Седиште белосветске мафије - централа МИ-6 у Лондону
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ци о нал но би ће би вао све ја чи, ди
рект ни ји и су ро ви ји. Код раз ла за 
цр но гор ског ко му ни стич ког ру
ко вод ства 1997. го ди не  и рас це па 
на „уни та ри сте” и „се па ра ти сте”, 
а по из во ри ма из књи ге „Пра ви
ла ћу та ња”, Мо мир Бу ла то вић са
свим ја сно у ка зу је на саму ге не зу 
и дубину цр но гор ског рас ци је па. 
Мо мир је пер со ни фи ко вао „уни
тар ну” по ли тич ку ли ни ју, док је 
на дру гој стра ни Ми ло Ђу ка но вић 
стао на че ло „се па рат не”, ко ју је до 
та да ву као и ства рао  Слав ко Пе
ро вић, прав ник из Це ти ња, пред
сјед ник ЛСЦГ. У по ме ну тој књи зи 
Бу ла то вић оправ да ва свој по ли
тич ки де бакл чи ње ни цом да је 
Ђу ка но вић до био отво ре ну им пе
ри јал ну по др шку САД. Чак на во
ди по да так да су му Аме ри кан ци 
(ЦИА) ну ди ли ми ли он до ла ра да 
се по ву че и да не пра ви про блем 
Ђу ка но ви ћу у Цр ној Го ри. А та 
отво ре на по др шка Ђу ка но ви ћу, 
ко ји је при стао на са рад њу са ЦИА, 
је зна чи ла не са мо по ли тич ку пот
по ру, већ и ди рект ну нов ча ну до
на ци ју од не ко ли ко ми ли о на до
ла ра. Др жав ни се кре тар САД, Ри
чард Хол брук об ја шња ва ка сни је, 
у сво јим по ли тич ким ме мо а ри ма, 

да на шњег. Ка рак те ри сти ка стра
не аген ту ре у Цр ној Го ри је сва ка
ко што ни по сли је то ли ко го ди на 
ни је на ђе на за мје на за Ми ла Ђу ка
но ви ћа, код ко га се осје ћа по себ на 
без и деј ност и тап ка ње у мје сту, а 
по го то во  страх од сју тра шњи це и 
са рад ни ка. Оно што код ње га ни је 
ни ка ко спор но је сте ло јал ност за
пад ним га зда ма и по тој осо би ни 
не ма так ма ца на овим про сто ри
ма. У јед ном тре нут ку так мац Ђу
ка но ви ћу за мје сто га у лај те ра био 
је  Ран ко Кри во ка пић, члан не ких 
тај них дру шта ва, али је бр зо био 
ели ми ни сан уну тра шњим об ра
чу ном у ко ме је од лу чу ју ћу уло гу 
имао Ду шко Мар ко вић.

Не мо гу ће је по бро ја ти сва не по
чин ства као ре зул тат ак тив но сти  
аме рич ке и бри тан ске слу жбе, 
али је спи сак  сва ка ко по ду га чак. 
Још за ври је ме СФРЈ мно ги су ов
да шњи по ли ти ча ри отво ре но, у 
нај ви шим ор га ни ма вла сти, ра
ди ли  ис кљу чи во у ко рист срп ске 
ште те, а по на ло зи ма и  пла но ви
ма осми шље ним у стра ним, за
пад ним цен три ма мо ћи. То се ни је 
ми је ња ло ни ка сни је, осим што је 
ин тен зи тет агре си је на срп ско на

да су Ђу ка но ви ћу омо гу ћи ли да 
швер цом ак ци зних ро ба, „за ра ди” 
5,000.000 до ла ра ка ко би био ло
ја лан по ли ти ци САД. Кон крет ни
је, био им је по тре бан не ко ко ће 
ући у ди рек тан су коб са Ср би јом. 
Ме ђу тим, Хол брук за кљу чу је да 
је „ви спре ни” цр но гор ски по ли
ти чар „опу вао” бар сто ти нак ми
ли о на до ла ра! Хол брук не ро ни 
су зе за тим па ра ма, јер тај но вац 
ни је вла сни штво по ре ских об ве
зни ка САД, већ са мо гра ђа на Цр не 
Го ре. Та ко је Ђу ка но ви ће вим ан га
жма ном по би је ди ла стру ја ко ја је 
цр но гор ску јав ност и гра ђа не по
ла ко увла чи ла у но ви свјет ски по
ре дак, ЕУ и те ри то ри ју под пу ном 
кон тро лом за пад них оба вје штај
них слу жби, што је  зна чи ло и ње
но пу но ан га жо ва ње на рас та ка
њу срп ског на ци о нал ног ин те ре
са. Ло ги чан след по те за пред сто
ји на том по љу, па се у ма ју 2006. 
го ди не „де сио” ре фе рен дум ко јим 
Цр на Го ра раз би ја СР Ју го сла ви ју. 
Као по след њи у ни зу  не чу ве них 
по те за, цр но гор ска власт  при
зна је ква зи др жа ву Ко со во, ју жну 
срп ску по кра ји ну ко ја је оку пи
ра на бом ба ма НА ТО пак та 1999. 
го ди не.

ЦИА не мирује ...
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Пе тро вић или Ко ва че вић? Под 
ко јим усло ви ма но во за по сле ни 
оба вља ју сво је ду жно сти на рад
ном ме сту? Да ли су при ну ђе ни 
и да но се пе ле не ка ко два ми ну
та па у зе у ра ду не би ути ца ла на 
гу би так при хо да или про фи та 
стра ног по сло дав ца?

МА НИ ПУ ЛА ЦИ ЈЕ БРОЈ КА МА

Ста ти сти ке стра них ди рект
них ин ве сти ци ја су ве о ма про
бле ма тич не. Мо жда нај ре ле
вант ни ји по да так ко ји то по ка
зу је је сте об ра чу на та су ма стра
них ди рект них ин ве сти ци ја од 
5. ок то бра 2000. до да нас, ко ја, 
пре ма зва нич ним по да ци ма, из
но си пре ко 30 ми ли јар ди до ла ра. 
Та су ма се да ле ко раз ли ку је од 

Пише: Милица Перић

Ср би ја је у 2017. го ди ни би ла 
ме ђу пр вих 15 европ ских др жа ва 
по бр о ју стра них ди рект них ин
ве сти ци ја. Пре ма ин фор ма ци
ја ма из ме ди ја, то ком те го ди не 
отво ре но је ви ше хи ља да рад них 
ме ста ши ром Ср би је. Ме ђу тим, 
ма ло ко се  за пи тао ко ји су би ли 
усло ви по ме ну тог за по шља ва ња 
и на ко ји вре мен ски пе ри од су 
ти љу ди при мље ни у рад ни од
нос. Да ли су по да ци о бро ју но
во за по сле них са мо део зва нич не 
ста ти сти ке, чи ји је циљ пред
ста вља ње вла да ју ће ве ћи не као 
успе шне у сма њи ва њу сто пе не
за по сле но сти? Ко из но си тач ни
је по дат ке: Фи скал ни са вет или 
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 

оне об ра чу на те и ре ги стро ва не 
у зва нич ним по да ци ма ма тич
них др жа ва. По ста вља се пи та ње 
да ли су не ке др жа ве из о ста ви ле 
да ре ги стру ју ова ко ре ле вант не 
по дат ке и због че га. Да ли има ју 
не ка кву за бра ну, да ли не же ле 
да во де та кву еви ден ци ју или 
та вр ста по да та ка јед но став но 
ни је јав но до ступ на? Мо же мо 
да на га ђа мо, што би нас до ве ло 
до за кључ ка да је сва ка од ових 
прет по став ки до не кле тач на. 
Уко ли ко би би ла по кре ну та ак
ци ја са ку пља ња по да та ка о стра
ним ди рект ним ин ве сти ци ја ма 
у Ср би ји, вр ло бр зо би се до шло 
до за кључ ка да, на жа лост, по да
ци о стра ним ин ве сти то ри ма баш 
и ни су до ступ ни, ба рем ни у при
бли жно ре ле вант ној ме ри по треб

СТРА НЕ ДИ РЕКТ НЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ 
У СР БИ ЈИ – НЕ ГА ТИВ НИ АСПЕК ТИ
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ној за ду бље раз у ме ва ње по сто ја
ња и де ло ва ња стра них фир ми у 
на шој др жа ви. Од ре ђе не ин фор
ма ци је о стра ним ин ве сти то ри ма 
мо гу се про на ћи у зва нич ним по
да ци ма, као и у ме ди ји ма. Ин фор
ма ци је из ме ди ја че сто су кон тра
дик тор не и њи хо вим усва ја њем 
ја вља се ри зик од ства ра ња не ре
ал не сли ке о стра ним ком па ни ја
ма. Углав ном се мо гу про чи та ти 
хва ло спе ви, ко ји  не рет ко по ста ју 
пред мет под сме ха, ка ко је пред
сед ник Ву чић до вео Аме ри кан це, 
Ита ли ја не или Фран цу зе, ка ко ће 
за по сли ти две или два де сет хи
ља да рад ни ка и та ко да ље. Пи та
ње је ко ли ко су те ин фор ма ци је 
тач не.

У зва нич ним по да ци ма се на
во ди да је до шло до бо љит ка, 
али очи глед но не за до вољ ство 
гра ђа на то не по твр ђу је. Оног 
тре нут ка ка да про чи та мо да су 
рад ни ци у “Ју ри” но си ли пе ле не 
за од ра сле, вир ту ел на Ср би ја ак
ти ви ра се на ин тер не ту и кре ће 
да кри ти ку је вла да ју ћу ко а ли ци
ју, пред сед ни ка Ср би је, па и опо

зи ци ју за то што ни шта не пред
у зи ма ју. По том се „мар ке тин шки 
струч ња ци“ и њи ма слич ни по ја
вљу ју на ре жим ским ме ди ји ма и 
„струч но“ об ја шња ва ју гра ђа ни
ма Ср би је на вод ну си ту а ци ју – да 
је све бај но. И сле ди апла уз. Ако 
не ма пу бли ке, во ди те љи уве жба
но по на вља ју „Да, да“. Сва ка вест 
је у Ср би ји ак ту ел на све га не ко
ли ко да на, па та ко “Ге окс”, “Ју ра” 
и пе ле не и кла ња ње ко ре ан ским 
га зда ма бр зо од ла зе у за бо рав. 
По том се по ја ви не ка на ред на  
вест о срам ним и не до пу сти вим 
усло ви ма ра да у стра ним ком
па ни ја ма, опет про ђе пар да на и 
та ко у круг. А бо љит ка за пра во 
ниг де!

Про блем са уви дом у ре ал не 
по дат ке о стра ним ди рект ним 
ин ве сти ци ја ма ве ро ват но ле жи 
у ме то до ло ги ји при ку пља ња по
да та ка или ме то до ло ги ји њи хо
вог об ра чу на ва ња. По ред то га,  
ни ка ко не мо же мо да се отрг не
мо по ми сли да је „не што“ из о ста
вље но. Раз ли ку у по да ци ма си
гур но ства рају и ре ин ве сти ра на 

до бит у јед ној зе мљи ко ја се не 
бе ле жи у дру гој, вред но сти кре
ди та и на чи ни њи хо ве от пла те и 
та ко да ље. У сва ком слу ча ју, по
сто је ме ђу на род не фи нан сиј ске 
ин сти ту ци је за ду же не за пра ће
ње по да та ка овог ти па. ММФ, на 
при мер, или Свет ска бан ка. Ка ко 
он да не ма мо ве ро до стој не, до
ступ не и про вер љи ве по дат ке? 
Мо жда за то што ове ин сти ту ци је 
има ју свог по ве ри о ца у На род ној 
бан ци Ср би је или дру гим вла ди
ним или не вла ди ним ор га ни за
ци ја ма, ко ји пре у зи ма по дат ке 
ко је ове ин сти ту ци је по том еви
ден ти ра ју у сво јим ар хи ва ма. Мо
жда...

СР БИ ЈА С „ФИ ЈА ТОМ” 
НА ГУ БИТ КУ

По за ба ви мо се још увек ак ту
ел ним при ме ром стра них ин ве
сти ци ја у Ср би ји. Ита ли јан ска 
ауто ком па ни ја ФИ АТ ауто мо би
ли Ср би ја, д.о.о (у да љем тек сту: 
„Фи јат”) је упи са на у ре ги стар 
Аген ци је за при вред не ре ги стре 
14. ок то бра 2008. го ди не, као 

На посао са пеленама!
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вен ци је у 2016. го ди ни. По ста вља 
се пи та ње за што уоп ште др жа ва 
још увек суб вен ци о ни ше „Фи јат”. 
Пре ма би лан су успе ха „Фи ја та”, 
по слов на до бит је би ла дво стру
ко ма ња од при хо да од суб вен
ци ја – ето од го во ра на прет ход но 
пи та ње. Др жа ва да је суб вен ци је 
да би се „Фи јат” пред ста вио као 
успе шна стра на ком па ни ја. Та кав 
мо дел по сло ва ња ни је по тре бан 
у Ср би ји, јер је др жа ва на фи нан
сиј ском гу бит ку. Ср би ја се чак не 
мо же по хва ли ти ни из во зом „Фи
ја то вих” ауто мо би ла, те одр жа ти 
ба ланс и та ко за у ста ви ти кри ти
ке. Ме ђу тим, „Фи ја ту” је до бро 
– ка кву год до бит да ре а ли зу је, 
оба ви ће тран сфер у ма тич ну др
жа ву и она је сва ка ко на до бит ку, 
ка квомта квом. Ина че, сва ки из
ве зе ни ауто мо бил про из ве ден у 
„Фи ја ту” ра чу на се као ита ли јан
ски, а не срп ски из воз.

ВРЕ ЋА БЕЗ ДНА

Ка да је реч о „Фи ја ту”, вре ди се 
под се ти ти де ла кон фе рен ци је за 
штам пу ко ју је проф. др Во ји слав 
Ше шељ одр жао још у ок то бру 
2015. го ди не:

при вред но дру штво у вла сни
штву ита ли јан ске фир ме (66,67 
про це на та или 304,5 ми ли о на 
евра ка пи та ла) и Ре пу бли ке Ср
би је (33,33 про цен та или 101,5 
ми ли он евра ка пи та ла). За из град
њу но ве фа бри ке у Кра гу јев цу узе
то је 500 ми ли о на евра кре ди та од 
Европ ске бан ке, а Ре пу бли ка Ср
би ја је да ла га ран ци ју за 169,5 ми
ли о на евра. 

Освр ни мо се са да на би ланс 
успе ха ове ком па ни је, ко ји је до
сту пан на сај ту Аген ци је за при
вред не ре ги стре, на осно ву ко
га мо же мо да пра ти мо „ве ли ки 
успех“ ве ли ког „Фи ја та” у Кра гу
јев цу. То ком 2015. и 2016. го ди не 
раз ли ка из ме ђу по слов них при
хо да и по слов них рас хо да ни је ве
ли ка, али су, пре ма за вр шном ра
чу ну, по слов не ак тив но сти „Фи
ја та” па ле у 2016. го ди ни. Ме ђу 
сма ње ним по слов ним при хо ди ма 
би ли су при хо ди од суб вен ци ја 
ко ји су у 2015. го ди ни из но си ли 
3,781 ми ли о на ди на ра, док су у 
2016. го ди ни из но си ли 2,493 ми
ли о на ди на ра. То је сва ка ко не га
ти ван по да так за ком па ни ју. Др
жа ва је упу ти ла не што ма ње суб

„Екс перт ски тим Срп ске ра ди
кал не стран ке утвр дио је да ово 
ни је ни ка кав ве ли ки из во зни по
сао ка ко се у јав но сти пред ста вља, 
већ је ово чи сти из воз Ита ли је, у 
тран зи ту пре ко Ср би је. Ова квим 
уго во ром (Уго вор о за јед нич ком 
ин ве сти ци о ном ула га њу, ко ји су 
пот пи са ли не ка да шњи чел ни ци 
до сман лиј ског ре жи ма) под ри ва 
се еко ном ска моћ зе мље, а то је 
јед но од нај те жих кри вич них де
ла. Срп ска ра ди кал на стран ка зах
те ва да се од мах по кре не ис тра га и 
да се сви крив ци за скла па ње ова
ко штет ног уго во ра из ве ду пред 
ли це прав де и ка зне стро го у скла
ду са за ко ном, а ми ко ри сти мо ову 
при ли ку да оба ве сти мо и ин сти
ту ци је Европ ске уни је ка кав при
ви ле го ва ни трет ман има „Фи јат“ 
у Ср би ји, на ште ту срп ског на ро да 
и свих гра ђа на Ср би је, а то пред
ста вља и не ло јал ну кон ку рен ци ју 
дру гим фир ма ма из Европ ске уни
је, што је по њи хо вим про пи си ма 
ап со лут но не до зво љи во. То је је
дан од глав них раз ло га што се овај 
уго вор др жи у тај но сти, да кле, да 
би се са крио од кон трол них ор га
на Европ ске уни је и са дру ге стра
не, да би се са крио од гра ђа на Ср
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воз у сми слу ква ли те та и кван
ти те та ро бе и услу га, што и је сте 
јед на од уло га стра них ди рект
них ин ве сти ци ја. У Ср би ји је та 
уло га из гле да оста ла са мо на 
те о рет ском и по ли тич ком ни
воу. Стра не ди рект не ин ве сти
ци је су, по при ро ди, ре ле вант но 
сред ство у зе мља ма у ко ји ма је 
др жав на по моћ не е фи ка сна. У 
Ср би ји је то слу чај, а опет не
ма ни ка кве ко ри сти од стра них 
ди рект них ин ве сти ци ја. Уло га 
стра них ди рект них ин ве сти ци ја 
ни је са мо по ве ћа ње из во за, већ, 
из ме ђу оста лог, и отва ра ње рад
них ме ста, за по шља ва ње и на 
кра ју, на рав но, ве ће за ра де. Шта 
од то га ми има мо у Ср би ји?

Спро ве де но ис тра жи ва ње на 
на ци о нал ном ни воу за пе ри од 
од 2005. до 2017. го ди не је по ка
за ло да па си ва стра них ди рект
них ин ве сти ци ја (не то при лив) 
има сла бу не га тив ну ко ре ла ци
ју са из во зом (0,289) ко ја ни је 
ста ти стич ки зна чај на, та ко да 
па си ва стра них ди рект них ин
ве сти ци ја ни је ди рект но у ве

би је, да би мо гли да ла жу гра ђа не 
Ср би је ка ко „Фи јат“ до но си ве ли ку 
ко рист, ка ко је глав ни из во зник 
из Ср би је, ка ко „Фи јат“ кр чи пу
те ве из ла ска из еко ном ске кри
зе, а за пра во „Фи јат“ је вре ћа без 
дна у ко ју се не пре кид но си па ју 
огром не ко ли чи не нов ца из ре
пу блич ког бу џе та Ср би је. „Фи
ја то ва“ фа бри ка ауто мо би ла у 
Кра гу јев цу је во де нич ни ка мен 
око вра та срп ске еко но ми је.“

По што се „Фи јат” по зи ва на 
из воз про из ве де них ауто мо би
ла и на вод но до при но си из во зу 
Ре пу бли ке Ср би је, по треб но је 
са гле да ти укуп ни из воз у од но
су на укуп не стра не ди рект не 
ин ве сти ци је у Ср би ји.

На осно ву јед ног спро ве де
ног ис тра жи ва ња, утвр ђе но је 
да стра не ди рект не ин ве сти ци
је не ма ју ди рект ног по зи тив ног 
ути ца ја на из воз Ре пу бли ке Ср
би је, што не ва жи за не ке дру ге 
еко но ми је у тран зи ци ји, у ко ји
ма стра не ди рект не ин ве сти ци
је у зна чај ној ме ри ути чу на из

зи са из во зом. Су де ћи по овом 
ре зул та ту, стра ни ин ве сти то ри 
не обез бе ђу ју до вољ но уче шће 
у сек то ру из во за Ре пу бли ке Ср
би је. Ак ти ва стра них ди рект
них ин ве сти ци ја (не то од лив) 
има још ни жу не га тив ну ко ре
ла ци ју (0,085). Ра ди под се ћа ња 
и ја сни је сли ке о стра ним ди
рект ним ин ве сти ци ја ма, па си ва 
стра них ди рект них ин ве сти ци ја 
је 2011. го ди не до сти гла свој вр
ху нац са 3,5 ми ли јар ди евра, док 
је Ре пу бли ка Ср би ја исте го ди
не оства ри ла иноин ве сти ци је 
(ак ти ву стра них ди рект них ин
ве сти ци ја) у из но су од са мо 225 
хи ља да евра.

ПЛА ЋА ЈУ „ФИ ЈА ТУ” 
ДА БИ ОСТАО

Сва ко ко се иоле раз у ме у фи
нан сиј ске то ко ве, зна да се но
вац из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је 
из два ја и за стра не ин ве сти то
ре. Ако стра не фир ме та ко до
бро по слу ју у Ср би ји, што сва
ко днев но има мо при ли ке да чу
је мо на те ле ви зи ја ма са на ци о

Штетни уговор са „Фијатом” био је државна тајна 
док га Војислав Шешељ није представио јавности
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што „Фи јат” има по дру жни цу у 
Кра гу јев цу, про блем је што Вла
да пла ћа овој ком па ни ји да би 
ту оста ла. Ни је про блем то што 
стра не фир ме за по сле де сет на
ших рад ни ка, про блем је што 
се јав но сти са оп шти да је за по
сле но њих сто ти ну, и про блем 
је што им је ме сеч на не то пла та 
200400 евра, с чим ни са мац не 
мо же да пре жи ви.

ЈЕФ ТИ НА РАД НА СНА ГА

Тре нут ни тренд на тр жи шти
ма ра да др жа ва у тран зи ци ји, 
ко јих је пре ма кла си фи ка ци ји 
УНК ТАДа за 2018. го ди ну укуп
но ше сна ест, пред ста вља по раст 
јеф ти не рад не сна ге.  Да ли Ср
би ја оби лу је јеф ти ном рад ном 
сна гом? На жа лост да, као и оста
лих пет на ест еко но ми ја. Што се 
од но са јеф ти не рад не сна ге и 
стра них ин ве сти то ра у Ср би ји 
ти че, си ту а ци ја је крај ње алар
мант на. Ако стра ни ин ве сти тор 
у сво јој др жа ви глав ним ме на
џе ри ма ис пла ћу је ме сеч ну за ра
ду од пет хи ља да евра, у Ср би ји 

нал ном фре квен ци јом, по ста вља 
се пи та ње за што он да цр пе но
вац из бу џе та Ре пу бли ке Ср би
је чак и на кон не ко ли ко го ди на 
по сло ва ња у на шој зе мљи. Ра зу
мљи во је да др жа ва до ма ћин по
ну ди под сти ца је стра ном ин ве
сти то ру ка ко би при ву кла стра
ни ка пи тал у сво ју зе мљу, али је 
не схва тљи во да др жа ва из два
ја огром не ко ли чи не нов ца за 
стра не фир ме и на кон њи хо вог 
по сти за ња успе шног по сло ва ња 
на те ри то ри ји Ср би је. Та ко ђе је 
ра зу мљи во да стра ни ин ве сти
тор те жи што ве ћој ко ли чи ни 
под сти ца ја (ма те ри јал них или 
не ма те ри јал них), као што је ра
зу мљи во да то не ра ди ни за чи је 
до бро из у зев са сво је соп стве но. 
И са свим је ле ги тим но да не ко 
ра ди да би за ра дио. Од ру да ра 
до гло бал ног ин ве сти то ра. То не 
пред ста вља ни ка кав про блем. 
Оно што је про блем је сте чи ње
ни ца да Вла да Ре пу бли ке Ср би
је ис пу ња ва сва ку же љу стра ног 
ин ве сти то ра и то на ште ту соп
стве ног бу џе та, од но сно соп
стве ног на ро да. Ни је про блем то 

их пла ћа 500 евра. За ми сли те 
ко ли ко би ме на џе ри ко ји у Ср
би ји за ра ђу ју хи ља ду евра и ви
ше би ли пла ће ни да ра де нпр. 
у Не мач кој! Дру ги про блем са 
ко јим се Ср би ја су о ча ва у по
гле ду јеф ти не рад не сна ге је сте 
еми гра ци ја. Око 40.000 срп ских 
гра ђа на еми гри ра на го ди шњем 
ни воу. Ве ли ка ве ћи на од ла зи 
за стал но. Про се чан гра ђа нин у 
од ла ску ви ди спас – без об зи ра 
што у дру гој др жа ви ра ди за са
мо 200 евра ви ше на ме сеч ном 
ни воу, ка да све са бе ре и оду зме, 
пред ност је и то што се од ла
ском осло ба ђа ме диј ских ла жи 
и не тач них ин фор ма ци ја ко је се 
сва ко днев но мо гу чу ти на свим 
те ле ви зи ја ма, на ро чи то у ве зи 
са стра ним ди рект ним ин ве
сти ци ја ма и њи хо вим „до при но
сом“ на шој еко но ми ји.

Нај а лар мант ни ја вест у на ци
о нал ном сми слу сва ка ко је по
да так да ће стра ни ин ве сти то ри 
мо ћи да от ку пљу ју зе мљи ште у 
вла сни штву Ре пу бли ке Ср би је. 
Стра ним ин ве сти то ри ма мо же 

Штетни уговор са „Фијатом” био је државна тајна 
док га Војислав Шешељ није представио јавности

Припремљено  
за неки тржни центар
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шта јој се прох те, и то на ште ту 
соп стве ног на ро да а ра ди лич
не ко ри сти ре жим ских моћ ни
ка. Ако то ме убр зо не до ђе крај, 
у Ср би ји ће за и ста оста ти са мо 
ефек тив на јеф ти на рад на сна га 
(нео бра зо ва ни, по су ста ли или 
они ко ји не ма ју из бо ра) и оп ста
ти са мо кри ми нал ци и ло по ви и 
онај ма ли број срећ ни ка ко ји је 
игром суд би не по ште но ус пео.  

Ва жно је на по ме ну ти и да 
стра ни ин ве сти то ри не до ла зе 
са мо због др жав них суб вен ци
ја и јеф ти не рад не сна ге, већ и 
због мно гих дру гих по год но сти. 
Стра ни ин ве сти тор у Ср би ји 
пла ћа ма њи по рез, некадa га и 
не пла ћа, а у не ким слу ча је ви
ма му се пла ћа из бу џе та. Пре
ко суб вен ци ја, на при мер. Да
ље, стра ни ин ве сти тор ужи ва 
пред но сти не до вољ но раз ви је
ног тр жи шта, јер за ра ђу је та мо 
где се не што ства ра, а не та мо 
где је већ ство ре но (раз ви је на 
тр жи шта). Та ко ђе, фи нан сиј ске 
шпе ку ла ци је и мал вер за ци је су 
из во дљи ви је, од пот пи си ва ња 

се до пу сти ти да из нај ме не крет
ни не на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, мо же им се до пу сти ти да 
ко ри сте зе мљи ште Ре пу бли ке 
Ср би је, да пла те то ко ри шће ње 
и да се оно над гле да од стра не 
Ре пу бли ке Ср би је, по  уго во ру 
пред о дре ђе ном на две или три 
го ди не, на при мер, али стра ним 
ин ве сти то ри ма не сме се омо
гу ћи ти да от ку пљу ју хек та ре и 
хек та ре срп ске зе мље. Би ло би 
по губ но за не ма ри ти тај на ци о
нал ни фак тор ко ји зах те ва очу
ва ње др жав них ре сур са у до ма
ћем вла сни штву.

СР БИ ЈА МО РА ДА ЗА ШТИ ТИ 
СВО ЈЕ ИН ТЕ РЕ СЕ

Ср би ја не сме да до зво ли да 
ње ни ста нов ни ци бу ду јеф ти на 
рад на сна га. Не сме да при хва
ти сва ки стра ни услов, ни ти да 
се би ло ко ме по ви ну је на сво ју 
ште ту. Ср би ја мо ра да шти ти и 
не гу је сво је та лен те, а не да их 
пу шта (или те ра) да од ла зе за 
стал но ван гра ни ца сво је отаџ
би не. Са да шња власт већ ра ди 

ра зно ли ких уго во ра до ко ри
шће ња ефе ка та де ви зног кур
са. Стра ни ин ве сти тор ужи ва и 
по год но сти при род них ре сур са, 
дис ло ка ци је опе ра ци ја, јеф ти
ни је про из вод ње, уво за по лу
про и зво да на ште ту из во за зе
мље до ма ћи на, ца рин ске при ви
ле ги је и та ко да ље.

Ско ри ја ис тра жи ва ња, из ме ђу 
оста лог, по ка зу ју и да је при лив 
стра них ди рект них ин ве сти
ци ја, по го то во до 2014. го ди не, 
во дио ка ве ћој сто пи не за по
сле но сти у Ср би ји, ве ћој по кри
ве но сти уво за из во зом, као и 
све ве ћој за ду же но сти и ра сту 
спољ ног ду га. Ако се упо ре де 
са мо став ке при ли ва стра них 
ди рект них ин ве сти ци ја и од ли
ва до хот ка од стра них ди рект
них ин ве сти ци ја (од лив де ви
зних сред ста ва), ја сно се ви ди да 
стра не ди рект не ин ве сти ци је 
ства ра ју дис ба лан сни ефе кат у 
плат ном би лан су Ре пу бли ке Ср
би је.

За криминалне приватизације нико није одговарао
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чи та ву по пла ву но вих за ни ма ња 
и пр о фе си ја, по пут ју тју бе ра, пра
ти ла ца, ин ста гра му ша, тви те ра
ша, а у Ср би ји чи ни се и још не
ко ли ко, по пут пр о фе си о нал них 
при ма ча пла та у јав ном сек то ру.

Ова ква из ја ва гу вер нер ке ни 
не чу ди мно го има ју ћи у ви ду да 
је је дан од ми ни ста ра не дав но, 
без пар до на, из ја вио ка ко је он 
стру чан „фи нан си ста”, ве ро ват но 
алу ди ра ју ћи на опис осо бе ко ја 
зна да ба ра та нов цем. Ка ко ка же 
она на род на му дрост – ви де ла се 
ви ла у чем ни је би ла.

Са дру ге стра не, крај 2018. го
ди не до нео је и ста ти стич ки пре
сек основ них еко ном ских ин ди
ка то ра, из ме ђу оста лог и ви си не 
про сеч не пла те, ко ја у на шој др
жа ви из но си не где око 417 евра, 
уз на по ме ну да је до ста ре ал ни ји 
пре сек пла та упра во онај ко ји се 
кре ће из ме ђу 25.000 и 30.000 ди
на ра. А у то ко ли ки смо „еко ном
ски ти гар” нај бо ље се мо же мо 
уве ри ти ако оде мо до нај бли же 

Пи ше: Ма ри на Не дељ ко вић

Не дав но смо има ли при ли ку 
да чу је мо сјај ну вест ка ко је ди
нар то ком 2018. го ди не сти гао на 
вр то гла во дру го ме сто по ја чи ни. 
Ова пом пе зна из ја ва у сти лу „Ка
кав смо ми ме ни еко ном ски ти
гар” сти гла је, ни ма ње ни ви ше 
не го од гу вер не ра На род не бан ке 
Ср би је Јор го ван ке Та ба ко вић. И 
за и ста, све би би ло сјај но да до
тич на го спо ђа и њен екс перт ски 
еко ном ски тим ни су пр о пу сти ли 
да на по ме ну „сит ни цу” да се ипак 
ра ди о ба хре ин ском, а не срп ском 
ди на ру. До ду ше, мо жда смо и ми 
пре стро ги у кри ти ци и схва та њу 
иро ни је це ло куп не ове си ту а ци је, 
па не раз у ме мо да у слу ча ју ка да 
ме сеч но, са мо из јед ног из во ра, 
при ма те пре ко 700.000 ди на ра, 
та ва лу та и мо же би ти по при лич
но моћ на. А и ко се да нас, ре ал но, 
на та ко од го вор ним по зи ци ја ма 
ме ша у свој по сао, па да зна да ли 
је у пи та њу ба хре ин ски или срп
ски ди нар. Та ко пост мо дер но до
ба и раз вој тех но ло ги је до но си и 

пи ја це и по ку ша мо да ку пи мо 
ки ло грам кром пи ра или лу ка, 
ко ји су ове зи ме да ле ко ску пљи 
од уво зних ба на на, ана на са, ман
да ри на, по мо ран џи и оста лог 
ју жног во ћа, што је из у зе тан па
ра докс за еко ном ски и аграр ни 
про фил зе мље као што је Ср би ја, 
има ју ћи у ви ду да је у по след њих 
не ко ли ко го ди на пр о из вод ња 
кром пи ра опа ла за 50%, а увоз 
овог по вр ћа по стао не кон тро
ли сан и ши ро ко рас про стра њен. 
Све ви ђе но да је сли ку не кон ку
рент но сти срп ског кром пи ра у 
од но су на уво зни, ду го го ди шњег 
му ко трп ног са ста вља ња кра ја с 
кра јем срп ског се ља ка и те шко
ћа око по кри ва ња основ них тр
о шко ва про из вод ње, уз не до ста
так пре ко по треб них др жав них 
суб вен ци ја про из во ђа чи ма и за
шти те до ма ће по љо при вред не 
про из вод ње. 

Наш до ма ћи пр о из вод је мно
го ква ли тет ни ји и бо га ти ји, али 
рет ко ко од нас има при ли ку да 
га кон зу ми ра. На жа лост.

БИО ЈЕД НОМ ЈЕ ДАН ЕКО НОМ СКИ ТИ ГАР. 
КА КАВ ТИ ГАР? СТРА ШАН ТИ ГАР!
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ре” и ула ска у већ чу ве не „де мо
крат ске про ме не”, љу ди бе же и 
не пла ни ра ју да се вра те. Од ла зе 
сту ден ти, мла ди са тек до би је ним 
ди пло ма ма, али и ста ри ји  са це
лим по ро ди ца ма. Нај че шће се као 
раз лог на во ди лош жи вот ни стан
дард ко ји за по сле ди це има ма ле 
пла те, не мо гућ ност на ла же ња по
сла, пре ви со ке тро шко ве жи во та, 
ка та стро фал но ста ње у здрав ству 
и школ ству, ко руп ци ју, по раст кри
ми на ли те та и кра ђе и пљач ка ње 
на ро да на свим ни во и ма.

Све на ве де но знат но ути че на 
ква ли тет жи во та, а са мим тим 
по сред но и на здрав стве но ста
ње на ших су гра ђа на. 

На и ме, су но врат жи вот ног 
стан дар да у Ср би ји до вео је до 
мно гих про бле ма, ко ји се че сто 
по гре шно по сма тра ју као узрок 
исе ља ва ња, а у ства ри су по сле

Пи ше: Је ле на Мар ко вић

Где су да нас мла ди Ср би је, за што 
на та ли тет опа да и ку да од ла зе нај
бо љи сту ден ти, о то ме нај ре чи ти је 
го во ре по да ци и број ке. Не же лим 
да на ше су гра ђа не пред ста вљам 
као број ке, ме ђу тим, ко ли ко је ста
ње алар мант но нај бо ље се мо же 
ви де ти упра во кроз ста ти сти ку.

МРАЧ НА СТА ТИ СТИ КА

А ста ти сти ка је мрач на и го во ри 
нам да је од 2000. и чу ве них „пе
то ок то бар ских про ме на” Ср би ју 
на пу сти ло око 500.000 ста нов ни
ка. Пла стич но пред ста вље но, то 
зна чи да смо у по след њих 18 го ди
на из гу би ли ста нов ни ка ко ли ко 
има ју цео Но ви Сад и Ниш за јед но, 
а број ка се по ве ћа ва из го ди не у 
го ди ну, без тен ден ци је опа да ња у 
бли жој бу дућ но сти.  

Да кле, од из ла ска из „дик та ту

ди ца си сте ма у ко јем жи ви мо и 
ло шег во ђе ња др жа ве од стра не 
свих про за пад них вла сти го то
во две де це ни је уна зад. На де лу 
је си сте мат ско кр ше ње на ци о
нал ног иден ти те та кроз на ве де
не си сте ме сро за ва ња жи вот ног 
стан дар да.

НА РОД ГУ БИ ПО ВЕ РЕ ЊЕ  
ЗБОГ НЕО Д ГО ВОР НИХ 

ПО ЛИ ТИ ЧА РА

На род, го ди на ма об ма њи ван и 
уби јан у по јам, по ла ко гу би на ду 
да ће ов де ика да би ти бо ље. За
ко ни ко ји се до но се гра ђа ни ма 
го во ре да њи хо во ми шље ње и 
бо љи так ни су ва жни они ма ко је 
су ле гал но би ра ли на из бо ри ма, 
па услед то га мно ги пре ста ју и да 
из ла зе на из бо ре. Већ сви ма до
бро по зна та кри ла ти ца  „Сви су 
они исти” од но си се на по ли ти
ча ре, ко ји се до ла ском на власт 

КУ ДА ПЛО ВИ ОВАЈ БРОД?  
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на вол ше бан на чин бо га те, док 
на род, све си ро ма шни ји, гр ца у 
ду го ви ма и са ве ли ким осе ћа јем 
гор чи не, сва ке го ди не око 35.000 
ста нов ни ка на пу шта Ср би ју. А 
све што се пла си ра кроз ме ди је 
већ ско ро две де це ни је, па жљи
во је сми шља но као сво је вр сна 
стра те ги ја за уби ја ње на ци о нал
ног иден ти те та у Ср ба. 

Чак и ви со ко о бра зо ва ни исе
ље ни ци при ста ју да у ино стран
ству ра де по сло ве ван стру ке. 
Ка жу – ис пла ти им се, мир ни су, 
а др жа ва ко нач но бри не о њи
ма, не пре жи вља ва ју као у Ср би
ји, већ, ка жу, жи ве. И у Ср би ји су 
ра ди ли по сло ве ко ји им ни су у 
стру ци, али су је два кр пи ли крај 
с кра јем, тр пе ли и гле да ли не
прав ду за не прав дом, а он да им 
је „пре ки пе ло”. И за и ста, та ко је. 
Власт у Ср би ји као да си сте мат
ски уру ша ва мо рал на ро да, јер, 

сви ма они ма ко ји су та да же ле ли 
да нам ка жу да смо ма ње вред ни, 
а тај пр кос је био нај ја чи у до ба 
нај ве ћих кри за, по себ но бом бар
до ва ња. 

По да ци о енорм ном исе ља ва
њу нам не дво сми сле но го во ре да 
вла сти у Ср би ји ско ро две де це
ни је не ра де у ин те ре су Ср ба, већ 
у ин те ре су за пад них си ла, ко је 
кро је но ву ма пу Бал ка на. На род 
ко ји је сит, збри нут и сре ћан је 
на род ко ји ће бра ни ти сво ју др
жа ву, што За па ду ни ка ко не од
го ва ра ка да су у пи та њу њи хо ви 
пла но ви за кон тро ли са ње др жа
ва на овим про сто ри ма и но ви 
свет ски по ре дак. 

Млади људи морају да се 
боре за бољи живот у Србији, на 
изборима. Овде. Не тамо негде. 
Ср би ја је вечна док су јој деца 
верна!

по зна то је да се нај бо ље ма ни пу
ли ше љу ди ма ко ји су  уби је ни у 
по јам, ко ји из гу бе на ду. 

На ша омла ди на не ви ди пер
спек ти ву и те шко се од лу чу је да 
за сни ва по ро ди цу, а не ма во љу 
да се по бу ни или бра ни на ци о
нал не ин те ре се, кул ту ру и исто
ри ју. Све че шће, мла де на ци о нал
но осве шће не љу де ов де озна ча
ва ју као „фа ши сте”, го во ре нам 
ка ко не сме мо да ис ти че мо на ци
о нал на обе леж ја, ка ко кр ши мо 
мир и ста бил ност у ре ги о ну, ка ко 
же ли мо ра то ве и ка ко смо кан це
ро ге не кли це за о ста ле из „мрач
них де ве де се тих”. Ме ђу тим, чак 
ни у тим „мрач ним де ве де се тим”  
на род ни је био ово ли ко уби јен у 
по јам, а би ло је и те жих вре ме на. 
Ста ри ји пам те ин фла ци ју, бо но
ве, че ка ња у ре до ви ма за основ
не на мир ни це, али и по но сно 
ис ти ца ње срп ства и пр кос пре ма 

Остајте овде ...
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Пи ше: Ма ри на Не дељ ко вић

Не дав но ми је у ру ке до шао 
кла сик свет ске књи жев но сти, јед
на од оних књи га ко је смо сви ми 
не ка да дав но про чи та ли, али тек 
ка сни је то ком жи во та схва ти мо и 
от кри је мо ње не пра ве вред но сти 
и пу ни сми сао. Ра ди се о Ор ве ло
вој „Жи во тињ ској фар ми”, из у зет
ном ре мекде лу, са не ве ро ват ним 
со ци о ло шким им пли ка ци ја ма и 
за кључ ци ма ко ји су да нас, у овим 
бур ним и тур бу лентним вре ме
ни ма, чи ни се ни ка да из ра же ни ји 
и при сут ни ји у  све ту око нас. А ви 
са ми про це ни те ко ли ко вас ова 
при ча, у ви ду ба сне из ре че на на 
не ких сто ти нак стра на, под се ћа 
или не, на по ја ве ко је при ме ћу је
те сва ко га да на.

На и ме, ра ди се о сле де ћим уви
ди ма:

1. Во ђа је да ва лац сва ког до бра 
и но си  за слу ге за сва ко до стиг ну
ће или сре ћан тре ну так у жи во ту 
сво јих по да ни ка жи во ти ња.

2. Ле ги ти ми тет вла сти одр жа
ва се стал ним за стра ши ва њем 
жи во ти ња да се ста ра гро зна 
власт сва ко га тре нут ка мо же вра
ти ти, уз су ге стив но пи та ње: „Да 
ли, бра ћо, то за и ста же ли те”? Про
тив ник је увек крив за све, он из 
чи сте зло бе и мр жње ква ри пла
но ве ве ли ког во ђе! 

3. Не рет ко се де ша ва и да во ђа 
по кра де иде је од тих истих про
тив ни ка, да их пред ста ви као сво
је и убе ди љу де,  пар дон жи во ти
ње, да је то та ко и би ло од са мог 
по чет ка и да их се ћа ње не слу жи 
баш нај бо ље. Да ли ве ру је те се би 
или ве ли ком во ђи?

4. Дру штве ни по ло жај во ђе и 
ње го вих нај бли жих са рад ни ка 
по ста је све оту ђе ни ји и из диг ну
ти ји од остат ка ста нов ни ка фар
ме, са вид но по ја ча ним по вла сти
ца ма, под па ро лом да су не ке жи
во ти ње ви ше јед на ке од дру гих.

5. Фар ма у јед ном тре нут ку по
ста је ре пу бли ка, а пред сед ник је 

(на рав но) јед но гла сно иза бран! 
За то што од ње га ни ко бо ље, пра
вед ни је и успе шни је не би во дио 
фар му, на до бро бит и бла го ста ње 
свих.

6. Иза сла ни ци вла сти се у сва
ком кри тич ном тре нут ку ко ји 
по тен ци јал но мо же во ди ти по
бу ни по зи ва ју на ста ти сти ке ко је 
жи во ти ња ма об ја шња ва ју ка ко 
све стал но иде са мо на бо ље. Без 
об зи ра на то што им је та њир по
не ка да пра зан и уве че ле жу без 
обро ка. 

7. Ва жан је ути сак ко ји ће
те ство ри ти, а не ре ал но ста ње 
ства ри. „Ако то ка же друг и во ђа 
На по ле он (ин те ли гент на сви ња 
– пред вод ник фар ме) мо ра да је 
тач но”.

8. Кон ку рен ци ју, па још ако је 
ин те ли гент ни ја и спо соб ни ја од 
во ђе, под хит но мо ра те укло ни ти 
и оп ту жи ти за ве ле и зда ју на род
них ин те ре са. У ве зи са тим, по
жељ но је и за бра ни ти рас пра ве, 
кон струк тив но над ме та ње ста во
ва, плу ра ли зам ми шље ња и кри
тич ко про ма тра ње.

9. Ни је зго рег ни да се као во ђа, 
по пут сви ње На по ле о на, окру жи
те бе сним „пси ма” ко ји ће ла ја ти, 
ре жа ти и шти ти ти вас у сва ком 
тре нут ку. 

10. По не ка да се ва ља и по зва
ти на при ја тељ ска осе ћа ња из ме
ђу ста нов ни ка фар ме и су сед них 
фар ми, иако зна те да вас њи хо ви 
ста на ри пре зи ру и же ле део или 
це лу ва шу те ри то ри ју.

Ово ма е страл но де ло, чи ја све
жи на, ак ту ел ност и оштри на ни
ка да не бле де, за вр ша ва се сле де
ћим ре чи ма:

„Жи во ти ње су спо ља гле да ле 
у сви њу па у чо ве ка, у чо ве ка па 
у сви њу, у сви њу па у чо ве ка, али 
већ их је би ло не мо гу ће раз ли ко
ва ти”!

ДО БРО ДО ШЛИ НА ЖИ ВО ТИЊ СКУ ФАР МУ!
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са спор ним док то ра ти ма спор не. 
Ако вас оце њу је не ко чи ја је ком
пе тент ност до ве де на у сум њу, да 
ли то зна чи да је и ва ша ди пло ма 
не ле гал на? Ко ми си ја за акре ди та
ци ју и про ве ру ква ли те та је оспо
ра ва ла ква ли фи ка ци је од ре ђе них 
про фе со ра фа кул те та и ви со ких 
шко ла чи ји су док то ра ти спор ни, а 
Ми ни стар тво про све те је овим из
ме на ма За ко на  њи хо ву ква ли фи
ко ва ност учи ни ло не спор ном.

Бран ко Ко ва че вић, члан На ци
о нал ног са ве та за ви со ко обра зо
ва ње, на во ди да ни је спо ран ква
ли тет док то ра та, већ фор мал но
прав не мањ ка во сти при ват них 
фа кул те та ко ји су их из да ва ли, 
те до да је да ни је тач но да у гру пи 
спор них има и др жав них фа кул
те та. 

Ме ђу тим, ако по гле да мо шта би 
би ле те фор мал ноправ не мањ ка
во сти, то се мо же од но си ти ре ци
мо на са му про це ду ру из да ва ња 

Пи ше: Је ле на Мар ко вић

Из ме не За ко на о ви со ком обра
зо ва њу, усво је не у дру гој по ло ви
ни 2018. го ди не,  до не ле су број не 
но ви не, од ко јих је ве ћи на вр ло ди
ску та бил на у по гле ду ква ли те та, 
али и ре а ли за ци је у прак си.

 
За ко ном o ви со ком обра зо ва њу 

у На ци о нал ном са ве ту за ви со ко 
обра зо ва ње број пред став ни ка 
уни вер зи те та сма њен је са 57 на 
35 од сто, а у Управ ном од бо ру На
ци о нал ног акре ди та ци о ног те ла, 
од сед мо ро чла но ва са мо је је дан 
ко га пред ла жу уни вер зи те ти. 

Пре ма из ме на ма За ко на о ви со
ком обра зо ва њу не ће се до во ди ти 
у пи та ње ма ги стар ске ди пло ме, 
као ни ди пло ме основ них сту ди ја 
ака дем ци ма ко ји су ис пи те по ла
га ли код про фе со ра са оспо ре ним 
док то ра ти ма. По ста вља се пи та
ње да ли су ди пло ме ака де ма ца 
ко ји су по ла га ли код про фе со ра 

док то ра та, усло ве за из ра ду док
то ра та и слич но. По ста вља се пи
та ње, ако про це ду ра или усло ви 
има ју фор мал ноправ не не до стат
ке, ка ко он да сам док то рат мо же 
би ти у скла ду са за ко ном? 

Још јед на но ви на ко ју до но се  
из ме не За ко на, а ко ја је у јав но сти 
иза зва ла кон фу зи ју, је сте фи нан
си ра ње На ци о нал ног акре ди та
ци о ног те ла, за ко је ни је ја сно да 
ли се фи нан си ра из бу џе та или из 
соп стве них сред ста ва.

Из све га на ве де ног се мо же 
сте ћи ути сак да но ви за кон, као и 
ње го ве из ме не и до пу не, до но си 
са мо ко зме тич ке про ме не ко је не
ће ути ца ти на по бољ ша ње ква ли
те та обра зо ва ња у Ср би ји,  на про
тив, учи ни ће  рад др жав них те ла 
за обра зо ва ње и про ве ру ква ли
те та не тран спа рент ни јим и под
ло жним још ве ћем по ли тич ком 
ути ца ју.

КО ЗМЕ ТИЧ КЕ ИЗ МЕ НЕ ЗА КО НА
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ству је у вла сти. О про пу сти ма ло
кал них по ли ти ча ра  сва ко мо же да 
са зна из пр ве ру ке, од не за до вољ
них гра ђа на, јер  вла да ју ћа гар ни
ту ра сва ко днев но  да је оби ље по
во да за то. Јав на је тај на да већ ду
же вре ме вла да ве ли ки рас цеп код 
њих, по це па ли су се на три стру је. 

Та ко зва на опо зи ци ја је пот пи са
ла спо ра зум о за јед нич ком де ло
ва њу, под окри љем гру пе гра ђа на  
Ис ко рак, и то су учи ни ли јав но. 
На њи хов по зив да им се и Окру
жни, од но сно Град ски од бор Срп
ске ра ди кал не стран ке при дру жи, 
од го во ре но је ја сним ста вом да је 
то не мо гу ће јер Срп ска ра ди кал
на стран ка не мо же да во ди по ли
ти ку са љу ди ма ко ји су при па да ли 
Де мо крат ској стран ци и ко ји су се 
за вре ме свог ман да та ве о ма огре
ши ли о гра ђа не, не ис пу ња ва ју ћи 
сво ја обе ћа ња.  Овом при ли ком ко
ри сти мо мо гућ ност да се наш глас 
чу је пу тем тек сто ва у „Ве ли кој Ср

Пише: Сњежана Бунић

Гра ђа не Бра ни чев ског окру га 
му че не ре ше ни ег зи стен ци јал-
ни про бле ми. По љо при вред ни-
ци нај не за до вољ ни ји

Бра ни чев ски окру жни од бор је 
је дан од нај ве ћих окру га у Ср би
ји. Град По жа ре вац, као се ди ште 
окру га, му че исти про бле ми као и 
све оп шти не ко је су са став ни део 
окру га – Ве ли ко Гра ди ште, Го лу
бац, Жа ба ри, Жа гу би ца, Ко сто лац, 
Ку че во, Ма ло Цр ни ће и Пе тро вац 
на Мла ви. Овај крај оби лу је плод
ном зе мљом и шу ма ма, што пру жа 
мо гућ ност да се по љо при вре дом 
оси гу ра до бар жи вот ни стан дард, 
али...

Град По жа ре вац, са се ли ма ко ја 
му гра ви ти ра ју,  је сре ди на из ко је 
мла ди од ла зе гла вом без об зи ра. 
Тре нут но, у ло кал ном пар ла мен ту 
Срп ска ра ди кал на стран ка не уче

би ји” ка ко би смо, по ред по ли тич
ке, из ло жи ли и ону дру гу стра ну, 
ег зи стен ци јал ну.

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ 
НАЈ НЕ ЗА ДО ВОЉ НИ ЈИ 

Од ве ли ких про из вод них по го на 
у овом кра ју, као што су би ли „Бам
би”, МИП, „Сти жан ка”, „Мо рав ка”, 
„Ће ба”, ни је оста ло ни шта. Ве ли
ки део ста нов ни штва се на шао на 
ули ци, и по ку шао да кроз при ват
ни сек тор оства ри усло ве за ка кву
та кву ег зи стен ци ју. Мно ги од њих 
су се вра ти ли се лу, по ку ша ва ју ћи 
да ожи ве по љо при вре ду. Да нас су 
по љо при вред ни ци нај гла сни ји у 
свом не за до вољ ству. Про шле го ди
не су са мо и ни ци ја тив но бло ки ра
ли се о ске пу те ве због це не го ри ва 
и ни ских от куп них це на ку ку ру за 
и пше ни це.  По љо при вред ник из 
се ла Лу чи ца, Ти хо мир Јере мић, је 
на јед ној од сед ни ца Град ског од
бо ра са оп штио да је ње го ва бор ба 

СТА ТИ НА ПУТ ПРО ПА ДА ЊУ СЕ ЛА
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ХА ОС У КА ТА СТРУ

Што се ти че зва нич них ин сти
ту ци ја, аутор ових ре до ва мо же 
бу квал но ске че ве да пи ше о њи
ма. Јед на од оних ко ја пред ња чи у 
на о па ком ра ду, тач ни је не ра ду, је 
ка та стар ска слу жба. За је дан вла
снич ки лист сва ком гра ђа ни ну 
је по треб но да узме пет сло бод
них да на. Ни то не би био то ли
ки про блем, да на кра ју до би је те 
пре пис вла снич ког ли ста на ко
јем пи ше да сте ви вла сник ку ће 
у су сед ној ули ци, а ва ша ку ћа се 
во ди на бив шег вла сни ка. Ре ше
ње о по ре зу на имо ви ну до ла зи 
на ва ше име, а на осно ву че га, то 
ни ко не зна. Ове ри те ку по про
дај ни уго вор, пла ти те по рез на 
пре нос, и пла ћа те по рез де се так 
го ди на на имо ви ну ко ја ни је у ва
шем вла сни штву. И по ред то га 
што сте пре да ли па пи ре за ле га
ли за ци ју, на сво је име, не мо же те 
до би ти вла снич ки лист. У ка та
стру се на се ље у ко јем је по ме
ну та не по крет ност још во ди као 
њи ва. Ићи у по ме ну ту уста но ву и 
до ћи до ег закт них по да та ка ко је, 

не пре кид на и да ће ове го ди не би
ти у пре го ва рач ком ти му син ди
ка та Стиг за Бра ни чев ски округ. 
Ње гов ва пај, као ду го го ди шњег 
чла на Срп ске ра ди кал не стран ке 
и углед ног до ма ћи на, је усме рен ка 
по бољ ша њу усло ва по љо при вред
ни ка, од но сно на шег се ља ка, ка ко 
он  ка же. Пр ва од став ки на ли сти 
је от куп на це на пше ни це, ку ку ру
за, сун цо кре та. Ту је и ви со ка це на  
наф те, ко ја је на шем се ља ку нео п
ход на за рад, и би ло би ве о ма ко
ри сно ка да би та це на  би ла знат но 
ни жа. Он пред ла же да се по ве де ра
чу на о суб вен ци ја ма  за ре ги стро
ва на до ма ћин ства.  Без по мо ћи др
жа ве, ка ко на по ми ње, се љак не мо
же оп ста ти на сво јој зе мљи.  У се лу 
Жи ви ца, раз го во ром са ста нов ни
ци ма, до шли смо до ин фор ма ци је 
да је го ру ћи про блем за њих, ко ји 
се ве ћи ном ба ве уз го јем круп не и 
сит не сто ке и жи ви не, то што не
ма ју мо гућ ност да сто ку пла си ра ју 
на тр жи шту. Та ко су при ну ђе ни да 
је про да ју на куп ци ма, ко ји да ју да
ле ко ни жу це ну од зва нич не.  Слич
ни про бле ми  му че по љо при вред
ни ке свих се ла по жа ре вач ког кра ја. 

ка да и за што за ка зао у свом ра ду, 
је не мо гу ћа ми си ја.

НАЈ ВЕ ЋИ ПРО БЛЕМ 
СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ

Оп шти на Жа гу би ца, уда ље на 
око 80 ки ло ме та ра од По жа рев ца, 
је оп шти на ко ја је жи ва са мо по не
дељ ком, ка да је пи јач ни дан. Оста
лим да ни ма су пра зне ули це, пра
зне про дав ни це. Ду го го ди шњи 
пред сед ник Оп штин ског од бо ра 
Срп ске ра ди кал не стран ке, по љо
при вред ни ин же њер, го спо дин 
Ста мат Ми ло ва но вић, је про ве ре
ни бо рац за пра во и прав ду. Ве ли
ко до ма ћин ство ко је одр жа ва сам, 
и аген ци ја ко ја се ба ви ре ги стро
ва њем по љо при вред них до ба ра у 
ње го вом вла сни штву, не оста вља ју 
му баш мно го вре ме на за ту бор бу, 
али он упор но по ку ша ва. Ис ти че 
да су нај ве ћи про блем суб вен ци
је, ко је су, ка ко ка же, 2002. го ди не 
би ле 14.000, а са да су 2.000 ди на ра. 
Ка ко би му, као срп ском ра ди ка лу, 
би ло оне мо гу ће но да се ба ви сво
јим по слом,  упо ре до је отво ре на 
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ду је јед но од нај ве ћих има ња, про
бле ми су још ши рих раз ме ра. И 
он се фо ку си рао на от куп ну це ну 
жи та, ко ја је 2002. го ди не би ла 26, 
а са да је 13 ди на ра. Се ља ку све па
ре од ла зе на го ри во. От куп на це на 
мле ка ко је има 4,8% ма сно ће је 24 
ди на ра, са ПДВом од 26 ди на ра. 
На тр жи шту је ску пља це на фла
ши ра не во де од от куп не це не мле
ка. То је ре зул ти ра ло ти ме да се ло 
Ка ми је во има са мо јед но до ма
ћин ство ко је има кра ве, па се наш 
са го вор ник на ша лио на ту те му 
твр де ћи да ће, ако ова ко на ста ви, 
де ца из се ла ићи у зо о ло шки врт 
да ви де кра ву.

По ре чи ма Ра до ми ра Пе тро ви
ћа, пред сед ни ка оп штин ског од
бо ра Срп ске ра ди кал не стран ке у 
Ку че ву, и по ли тич коеко ном ска 
си ту а ци ја на овој те ри то ри ји  је 
ве о ма ло ша. От ка ко су  одр жа ни 
ло кал ни из бо ри, за тво ре на су је
ди на два дру штве на пред у зе ћа: 
Шик Ку че во и Кре ча на, а рад ни
ци от пу ште ни са по сла. Они ко ји 
тре нут но ра де су за по сле ни у ло
кал ној ад ми ни стра ци ји, ко му нал
ном пред у зе ћу, здрав ству, шко ли 

аген ци ја ко ја услу ге ре ги стра ци је 
вр ши бес плат но. 

Ми ло ва но вић је уче ство вао у 
ор га ни за ци ји  про те ста по во дом 
по ве ћа ња це на го ри ва и том при
ли ком је био упо зо рен да ће, ако 
на ста ви са бло ка дом пу та, би ти 
ухап шен. Као ре зул тат то га, и сам 
се пи та да ли вре ди про из во ди ти 
пше ни цу, ку ку руз,  да ли вре ди га
ји ти сто ку. Оче ви дац је ма ни пу ла
ци је ло кал ним бу џе том. Нај ве ћи 
по тро ша чи го ри ва су они ко ји вр
ше јав ни пре воз, они ко ји оба вља ју 
јав не ра до ве. Еви ден ци ја утро ше
них сред ста ва се не во ди, упра вља
ње оп шти ном је  пре пу ште но по је
дин ци ма. Тре нут но се во ди ве ли ка 
бор ба из ме ђу оп шти на Пе тро вац 
на Мла ви и Жа гу би ца око из град
ње ми нихи дро цен тра ле на ре ци 
Мла ви. Ових да на би ли смо све до
ци су ко ба гра ђа на ове две оп шти
не ко ји су ре зул ти ра ли хап ше њем 
по је ди на ца.

МЛА ДИ НА ПУ ШТА ЈУ СЕ ЛО

 Пре ма из ја ва ма Аце Ни ко ли ћа 
из Ве ли ког Гра ди шта, ко ји по се

и ма ло број ним при ват ним рад
ња ма. Ра ни је при лич но раз ви је на 
по љо при вре да је го то во пот пу но 
уни ште на. Њо ме се са да ба ве ста
рач ка до ма ћин ства а рет ко мла
ђи љу ди ко ји ни су ус пе ли да оду 
у ино стран ство.  Основ не шко ле 
има ју упо ла ма ње уче ни ка не го 
ра ни је, а је дан број основ них шко
ла је и за тво рен због не до стат ка 
уче ни ка. Го то во сви ко ји ра де у ло
кал ној са мо у пра ви и дру штве ним 
ор га ни за ци ја ма су под кон тро лом 
ло кал не вла сти, ко ја је на ста ла, да 
на по ме не мо, ис кљу чи во кра ђом 
ман да та Срп ске ра ди кал не стран
ке. Под њи хо вом кон тро лом су и 
при ват не рад ње. Пот пу на ло јал
ност вла сти, од но сно по је дин ци ма 
у Ку че ву, је услов да ра де. У овом 
пе ри о ду ни је на пра вљен ни је дан 
про је кат ко ји би обез бе дио да се 
мла ди за по сле. Сход но то ме, оп
штин ски од бор Срп ске ра ди кал не 
стран ке Ку че во ра ди на оку пља
њу гра ђа на ко ји су не за до вољ ни 
ова квом ло кал ном по ли ти ком у 
ци љу из на ла же ња ре ше ња ко ја би 
по мо гла мла ди ма да оста ну у овој 
оп шти ни.
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Пише: Вељко Стајковић

Ме шта ни Ме сне за јед ни це 
Би во ље (Град Кру ше вац) че сто 
има ју мно го про бле ма, а је дан од 
нај ве ћих су ста ре во до вод не це
ви ко је јед ном у не де љу да на пу
ца ју и гра ђа ни не ма ју во де ни за 
пи ће ни за ту ши ра ње, већ мо ра ју 
да по се ћу ју ро ђа ке и при ја те ље 
и да се та ко  сна ла зе за во ду. Ова 
не во ља му чи ста нов ни ке Би во
ља већ го ди ну да на. Љу ди  про
блем при ја ве Во до во ду, али без 
не ких ве ли ких ре зул та та. На и ме, 
мај сто ри из Во до во да тре нут но 
по пра ве це ви и љу ди ма се во да 
вра ти, али са сла бим при ти ском. 
На кон не де љу да на во де опет не
ма. Же ли мо да  ло кал на власт у 
Кру шев цу ста ви но ве во до вод не 
це ви и да се тај про блем већ јед
ном озбиљ но ре ши.

Дру ги про блем ко ји му чи ме
шта не Би во ља је за га ђи ва ње ре
ке Ра си не и де по ни је око те ре ке. 
Кру ше вац  има оби ље при род них 

шлост. „Бо рац” из Би во ља пред
ста вља це ло Би во ље на фуд бал
ским так ми че њи ма у Ср би ји и 
нај ста ри ји је клуб у Кру шев цу. 
Ме сна за јед ни ца за јед но са ло
кал ним вла сти ма у Кру шев цу 
же ли на си лу да нам узме игра ли
ште фуд бал ског клу ба „Бо рац” да 
би ин ве сти ра ли и гра ди ли згра
де и дру ге објек те, чи ме би се уга
сио овај фуд бал ски клуб , а га ше
њем овог клу ба га си се и би тан 
део иден ти те та гра ђа на Би во ља.

Ово игра ли ште је уни шти ла 
по пла ва ко ја је за де си ла Кру ше
вац пре не ко ли ко го ди на. Пред
сед ник Ме сне за јед ни це Би во ље 
то ко ри сти и са да же ли да пре
да гра ду оно што при па да свим 
гра ђа ни ма Би во ља. Не ће мо та ко 
ла ко пре да ти игра ли ште на шег 
фуд бал ског клу ба, ко ји сви ма 
на ма то ли ко зна чи и у ко јем су 
игра ли на ши оче ви и стри че ви , 
а ка сни је и ми мла ди. Бо ри ће мо 
се до кра ја и са чу ва ти оно што је 
на ше!

бо гат ста ва, а јед но од њих је ре ка 
Ра си на ко ја про ти че кроз Ме сну 
за јед ни цу Би во ље. Ову ре ку љу
ди ле ти ко ри сте ка ко би се ма ло 
рас хла ди ли. То ком по след њих 
не ко ли ко го ди на  ре ка по ста је 
све  за га ђе ни ја, у њу се из ли ва ју 
от пад не во де , ба ца ју се уги ну ле 
жи во ти ње, а око  ре ке су, на жа
лост, по че ле да ни чу  и де по ни је.

Јав но ко му нал но пред у зе ће 
Кру ше вац ни шта не пред у зи ма 
по том пи та њу. Же ли мо да наш 
Кру ше вац бу де леп и чист град 
без за га ђи ва ња жи вот не сре ди не 
и да се тај про блем у нај ско ри је 
вре ме ре ши.

НЕЋЕМО ОДУСТАТИ ОД 
ИГРАЛИШТА

Још је дан ве ли ки про блем ко ји 
му чи ме шта не Ме сне за јед ни це 
Би во ље  је по ло жај фуд бал ског 
клу ба „Бо рац” из Би во ља. Овај 
клуб, осно ван 1921. го ди не, има 
ве ли ку исто ри ју и сјај ну про

БИ ВО ЉЕ МУ КУ МУ ЧИ СА ВО ДОМ
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ота ра си илу зи је укљу чи ва ња у 
Европ ску уни ју. На вео је да је сви
ма по ста ло ја сно да се то ни ка
да не ће де си ти, а да би европ ске 
ин те гра ци је, ка да би не ким слу
ча јем би ле спро ве де не до кра ја, 
срп ском на ро ду до не ле огром ну 
не сре ћу. Он је по но вио став Срп
ске ра ди кал не стран ке да је Ср
би ји ме сто у евро а зиј ским ин те
гра ци ја ма и да на ша др жа ва мо ра 
да по жу ри ка ко би на док на ди ла 
из гу бље но на том пу ту. Ли дер 
ра ди ка ла та ко ђе је из нео став да 
би Ср би ја тре ба ло да се укљу чи у 
ОДКБ (Од бор до го во ра о ко лек
тив ној без бед но сти – вој ни пакт 
ко ји пред во ди Ру си ја) ка ко би се 
обез бе ди ла од би ло ка квих да
љих на ср та ја од стра не НА ТО пак
та.

Пред сед ник Срп ске ра ди кал
не стран ке ис та као је да је је дан 
од нај ве ћих иза зо ва са ко ји ма се 
Ср би ја тре нут но су о ча ва про
блем Ко со ва и Ме то хи је. Ше шељ 
је на вео да би срп ска вла да под 
хит но тре ба ло да под не се зах

Пред сед ник Срп ске ра ди кал
не стран ке го сто вао је кра јем 
де цем бра 2018. го ди не на Ра
диоте ле ви зи ји Ср би је у еми си ји 
„Упит ник”. Иако се на ла зи на че лу 
нај ве ће опо зи ци о не стран ке, ко
ја у На род ној скуп шти ни има 22 
народна по сла ни ка, Во ји слав Ше
шељ је рет ко у при ли ци да го сту је 
на јав ном сер ви су гра ђа на Ср би је, 
због че га је са за до вољ ством при
хва тио по зив за уче шће у „Упит
ни ку”. Тер мин у еми си ји ко ја тра је 
ма ње од је дан сат, ли дер ра ди ка ла 
де лио је са још тро ји цом по ли ти
ча ра: пот пред сед ни ком Глав ног 
од бо ра Срп ске на пред не стран ке 
Ми лен ком Јо ва но вим, пред сед
ни ком Де мо крат ске стран ке Зо
ра ном Лу тов цем и чла ном пред
сед ни штва По кре та со ци ја ли ста 
Ђор ђем Ко млен ским. Упр кос то
ме што ни је имао мно го вре ме на 
на рас по ла га њу, Ше шељ је ус пео 
да упу ти не ко ли ко ва жних по ру
ка гра ђа ни ма Ср би је.

Он је пре све га ис та као да у 
2019. го ди ни Ср би ја мо ра да се 

тев Вла ди Ру ске Фе де ра ци је и 
На род не Ре пу бли ке Ки не да се 
и оне, са сво јим кон тин ген ти
ма, укљу че у вој не струк ту ре 
КФОРа на Ко со ву и Ме то хи ји 
ка ко би се ус по ста ви ла рав но те
жа и ка ко би оне до дат но за шти
ти ле та мо шњи срп ски на род 
док се ко сов ско ме то хиј ски про
блем не ре ши у це ло сти. Пре ма 
ре чи ма др Ше ше ља, ре ша ва ње 
тог про бле ма је та ко ђе јед на 
вр ста ве ли ког иза зо ва. Ср би
ја мо ра на сто ја ти на ре ша ва њу, 
али без пре те ра не жур бе и бр
зо пле то сти. Про блем на стао на 
те ри то ри ји ју жне срп ске по кра
ји не мо ра би ти ре шен у скла ду 
са Уста вом Ср би је, што зна чи да 
се не до во ди у пи та ње хо ће ли 
Ко со во оста ти у са ста ву др жа ве 
Ср би је или не. Во ји слав Ше шељ 
је не дво сми сле но ис та као да не 
сме би ти го во ра о не за ви сно сти 
Ко со ва и да оно мо ра оста ти у 
са ста ву Ср би је. 

Ше шељ је та ко ђе упу тио кри
ти ку на ра чун ре жи ма због сла
бих ре зул та та по стиг ну тих у 
бор би про тив кри ми на ла и ко
руп ци је и под се тио да је мно го 
обе ћа ва но на том пла ну. Пред
став ни ци вла да ју ће ко а ли ци је 
ни су има ли од го вор на пи та ње 
због че га ни је дан пред став ник 
прет ход не вла сти ни је ухап шен 
и про це су и ран иако су њи хо
ве мал вер за ци је по зна те ши рој 
јав но сти а пра во суд ни ор га ни 
има ју све по треб не до ка зе.

Он је та ко ђе кри ти ко вао рад 
На род не скуп шти не и на вео да се 
по сла ни ци опо зи ци је су о ча ва ју 
са ве о ма озбиљ ним про бле ми ма, 
с об зи ром на то да срп ски пар ла
мент тре нут но не функ ци о ни ше 
по узо ру на ста ре де мо крат ске 
пар ла мен те. На вео је да је нео
др жи во и не мо гу ће да се де се ти
не та ча ка днев ног ре да спа ја ју у 
јед ну је дин стве ну рас пра ву и да 
нов ча но ка жња ва ње по сла ни ка 
под хит но тре ба уки ну ти јер та
ква прак са ди рект но гу ши де мо
крат ску сло бо ду и огра ни ча ва 
ток рас пра ве.

ВО ЈИ СЛАВ ШЕ ШЕЉ У ЕМИ СИ ЈИ „УПИТ НИК”
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